
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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1. TUJUAN 

Prosedur usulan penelitian ini dimaksud sebagai  pedoman secara teknis bagi peneliti 

dalam mengajukan tahapan proposal penelitian oleh dosen Akademi Keperawatan 

Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur usulan  penelitian ini mencakup yang berkenaan dengan pengajuan usulan 

penelitian yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengusulkan proposal  penelitian di 

Akper Yaspen Jakarta  

 

3. DEFINISI 

Pengajuan proposal penelitian adalah salah satu aktifitas untuk menunjang kegiatan 

tridarma perguruan tinggi yang merupakan tupoksi dari dosen. 

 

4. PENANGGUNG JAWAB 

4.1 Wadir II 

4.2. Ka Prodi 

4.3. Ka UPPM 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Alur usulan penelitian ini meliputi kegiatan dosen mengajukan proposal untuk 

penelitian kepada Ka UPPM, Ka UPPM melakukan review dan seleksi. Bagi usulan 

penelitian yang diterima akan memperoleh dan penelitian sesuai kebijakan di Akper 

Yaspen Jakarta untuk selanjutnya peneliti melakukan penelitian 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

6.1. Dosen mengajukan proposal penelitian kepada Ketua Unit  Penelitian Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)  
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6.2. Ketua  Unit  Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 

melakukan review dan seleksi proposal penelitian 

6.3. Formulir Pengajuan proposal  akan ditanda tangani oleh Ketua Unit  

Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) sebagai tanda bahwa 

proposal penelitian layak untuk disetujui. Proposal penelitian  yang disetujui 

selanjutnya diproses insentifnya melalui Wadir  II. 

6.4. UPPM membawa proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen kepada 

Wadir untuk memproses pencairan insentif. 

6.5. Ketua UPPM Menjadwalkan untuk pelaksanaan seminar proposal penelitian 

dan  yang telah disetujui. 

6.6. Pelaksanaan seminar proposal penelitian  

6.7. Pencairan insentif penelitian  tahap 1 dilakukan oleh Ketua UPPM dengan 

dosen pengusul proposal yang diwakilkan oleh Ketua Tim peneliti. 

6.8. Tanda tangan kontrak penelitian . 

6.9. Dosen pengusul melaksanakan kegiatan penelitian  

6.10. Untuk kegiatan penelitian dilakukan monitoring oleh Ketua UPPM. 

6.11. Setelah kegiatan penelitian dan abdimas selesai dosen pengusul membuat 

draft laporan akhir penelitian. 

6.12. Draft Laporan akhir penelitian diserahkan kepada UPPM untuk diverifikasi 

kelengkapannya. 

6.13. Draft laporan akhir penelitian yang lengkap akan dilakukan seminar hasil 

dengan jadwal yang diatur oleh Ketua UPPM. 

6.14. Apabila ada revisi, maka dilakukan revisi. Apabila tidak ada revisi dosen 

pengusul membuat laporan akhir penelitian . 

6.15. Laporan penelitian yang sudah selesai dijilid rapi dan dibuat rangkap dua. 

Satu diserahkan kepada UPPM dan satu lagi untuk dosen pengusul. 
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7. BAGAN ALUR/ FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1.Renstra Penelitian 

8.2.Renop Penelitian 

8.3.Pedoman Penelitian dan Pengmas 

Mulai 

Pengajuan proposal 

Seleksi proposal Tidak Layak 

Revisi proposal Layak 

Pengajuan dana ke 

wadir II 

Seminar Proposal 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Laporan Kegiatan 

Selesai 
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1. TUJUAN 

Prosedur usulan penelitian ini dimaksud sebagai  pedoman secara teknis bagi pelaksana 

teknis pengabdian masyarkat dalam mengajukan tahapan proposal kegiatan pengabdian 

masyarakat oleh dosen Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur alur usulan  pengabdian mayarakat ini mencakup yang berkenaan dengan 

pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh 

dosen yang mengusulkan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akper 

Yaspen Jakarta  

 

3. DEFINISI 

Pengajuan proposal pengabdian masyarakat adalah salah satu aktifitas untuk 

menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi yang merupakan tupoksi dari dosen. 

 

4. PENANGGUNG JAWAB 

4.1 Wadir I 

4.2. Ka Prodi 

4.3. Ka UPPM 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Alur usulan pengabdian masyarakat ini meliputi kegiatan dosen mengajukan 

proposal untuk kegiatan pengabdian masyarakat kepada Ka UPPM, Ka UPPM 

melakukan evaluasi dan seleksi. Bagi usulan pengabdian masyarakat yang diterima 

akan memperoleh dana pengabdian masyarakat  sesuai kebijakan di Akper Yaspen 

Jakarta untuk selanjutnya pelaksana melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. 
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6. URAIAN PROSEDUR 

6.1. Dosen mengajukan proposal kegiatam pengabdian masyarakat kepada Ketua 

Unit  Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) disertai  pernyataan. 

6.2. Ketua  Unit  Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) melakukan 

review dan seleksi proposal pengabdian masyarakat 

6.3. Formulir pengajuan proposal  akan ditanda tangani oleh Ketua Unit  Penelitian 

Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) sebagai tanda bahwa proposal 

pengabdian masyarakat layak untuk disetujui. proposal pengabdian masyarakat   

yang disetujui selanjutnya diproses insentifnya melalui Wadir  II. 

6.4. UPPM membawa proposal pengabdian masyarakat   yang diusulkan oleh dosen 

kepada Wadir untuk memproses pencairan insentif. 

6.5. Ketua UPPM menjadwalkan untuk pelaksanaan seminar proposal pengabdian 

masyarakat   dan  yang telah disetujui. 

6.6. Pelaksanaan seminar proposal pengabdian masyarakat     

6.7. Pencairan insentif penelitian  tahap 1 dilakukan oleh Ketua UPPM dengan dosen 

pengusul proposal yang diwakilkan oleh Ketua Tim pengabdian masyarakat    

6.8. Tanda tangan kontrak pengabdian masyarakat    

6.9. Dosen pengusul melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat    

6.10. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan monitoring oleh Ketua 

UPPM. 

6.11. Setelah kegiatan pengabdian masyarakat   selesai dosen pengusul membuat draft 

laporan akhir pengabdian masyarakat   . 

6.12. Draft laporan akhir pengabdian masyarakat diserahkan kepada UPPM untuk 

diverifikasi kelengkapannya. 

6.13. Draft laporan akhir pengabdian masyarakat yang lengkap akan dilakukan 

seminar hasil dengan jadwal yang diatur oleh Ketua UPPM. 

6.14. Apabila ada revisi, maka dilakukan revisi. Apabila tidak ada revisi dosen 

pengusul membuat laporan akhir pengabdian masyarakat. 
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6.15. Laporan pengabdian masyarakat yang sudah selesai dijilid rapi dan dibuat 

rangkap dua. Satu diserahkan kepada UPPM dan satu lagi untuk dosen pengusul. 

 

7. BAGAN ALUR/ FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pengajuan proposal 

Seleksi proposal Tidak Layak 

Revisi proposal Layak 

Pengajuan dana ke 

wadir II 

Seminar Proposal 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Laporan Kegiatan 

Selesai 
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8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1.Renstra Penelitian 

8.2.Renop Penelitian 

8.3.Pedoman Penelitian dan Pengmas 
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1. TUJUAN 

Prosedur publikasi ilmiah penelitian ini dimaksud sebagai  pedoman secara teknis bagi 

peneliti dalam mendokumentasikan hasil penelitian dan terpaparnya  masyarakat 

akademik terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen Akademi Keperawatan 

Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur usulan  penelitian ini mencakup yang berkenaan dengan diterbitkannya hasil 

penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah  

 

3. DEFINISI 

Publikasi ilmiah merupakan desiminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen 

untuk di ketahuai oleg masyarakat luas. 

 

4. PENANGGUNG JAWAB 

4.1 Wadir I 

4.2. Ka Prodi 

4.3. Ka UPPM 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Alur publikasi ilmiah penelitian ini meliputi kegiatan dosen menyusun penulisan 

hasil penelitian sesuai pedoman penulisan artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam 

jurnal kesehatan atau keperawatan baik di linkgungan Akper Yapsen Jakarta maupun 

di luar Akper Yaspen Jakarta.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

6.1. Dosen mengajukan  Hasil penelitian atau pengabdian masyarakat ke Ketua 

UPPM  untuk publikasi. 
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6.2. 6.2Ketua  Unit  Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 

melakukan review dan seleksi hasil  penelitian dan pengabdian masyarakat. 

6.3. 6.3Formulir Pengajuan publikasi   akan ditanda tangani oleh Ketua Unit  

Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) sebagai tanda bahwa 

hasil penelitian  layak untuk dipublikasi. 

6.4. Ka. UPPM mengajukan dana publikasi ke Wadir II 

6.5. Naskah hasil penelitian di publikasi 

6.6. Dosen menyerakan hasil publikasi ke Ka. UPPM. 

 

7. BAGAN ALUR/ FLOWCHART 
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8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1 Renstra Penelitian 

8.2 Renop Penelitian 

8.3 Pedoman Penelitian dan Pengmas 

 

Penyerahasn hasil 

publikasi 
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FORMAT  USUL PENELITIAN 

 

A. Judul Penelitian 

Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberi 

gambaran mengenai penelitian yang diusulkan.  

 

B. Bidang Ilmu 

Tuliskan bidang ilmu yang menjadi latar belakang ketua peneliti sesuai dengan 

pembagian pengelompokan departemen keilmuan di Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta 

yang terdiri dari: a) Bidang ilmu keperawatan dasar dan managemen. b) Bidang ilmu 

keperawatan maternitas dan anak. c) Bidang ilmu keperawatan dewasa dan lansia. d) Bidang 

ilmu keperawatan komunitas dan jiwa. 

 

C. Latar Belakang 

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan 

gejala/konsep/dugaan  atau menerapkannya pada suatu tujuan.  Kemukakan hal-hal 

tersebut yang mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian itu dilakukan. 

Uraikan pula proses dalam mengidentifikasikan masalah penelitian. 

D. Perumusan Masalah  

Rumuskan dengan jelas masalah yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab  masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji  (kalau ada) atau 

du gaan yang akan dibuktikan.  Dalam  perumusan masalah  dapat  pula  dijelaskan  

definisi,  asumsi  dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian masalah tidak 

harus dalam bentuk pertanyaan. 

E. Tinjauan Pustaka (dan Landasan Teori) 

Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli semacam jurna! ilmiah. Uraikan dengan jelas 

kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. 



Tinjauan pustaka menguraikan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang 

diperoleh  dari berbagai hasil penelitian lain baik yang dilakukan oleh peneliti lain 

maupun oleh pengaju usul penelitian  itu  sendiri  sebagai  landasan  bagi  penelitian  

yang  diusulkan.  Uraian  dalam tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menunjukkan segi 

kebaruan dan keaslian penelitian, menunjukkan hubungan antara peneliti dengan 

penelitian lain  yang  sudah ada, dan untuk menyusu n kerangka atau konsep yang 

akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Uraikan dengan singkat dan jelas 

kerangka/landasan teoritik yang digunakan sebagai dasar/acuan untuk melakukan 

pendekatan terhadap permasalahan penelitian. 

F. Tujuan Penelitian 

Berikan  pernyataan  singkat mengenai  tujuan  penelitian. Penelitian  dapat  b ertujuan  

untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu 

gejala, konsep, atau dugaan, atau untuk menyusun suatu prototip. 

G. Manfaat Penelitian 

Uraikan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

pemecahan masalah pembangunan; pengembangan kelembagaan; atau untuk keperluan 

penerbitan 

H. Metode Penelitia n 

Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi 

variable dalam  penelitian,  model  yang  digunakan,  rancangan  penelitian,  teknik  

pengumpulan  dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. 

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat  menjelaskan pendekatan  yang 

digunakan, proses pengumpulan dan analisis data, proses penafsiran dan penyimpulan 

hasil penelitian. 

I.    Jadwal Penelitian 

Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan 

penyusunan laporan dalam bentuk bar-chart. 

J.   Personalia Penelitian 

Ketua Peneliti: 

1. Nama lengkap dan gelar  :  

2. Gol. Pangkat dan NIDN 



3. Jabatan Fungsional 

4. Program Studi (Untuk usulan yang diajukan  ke Unit lain selain Akademi Keperawatan 

Yaspen Jakarta perlu dicantumkan butir nama perguruan tinggi) 

5. Anggota peneliti maksimum 2 (dua) orang 

6. Tenaga laboran/teknisi (kalau ada) maksimum 2 (dua) orang 

7. Pekerja lapangan/pencacah (jika ada) 

8 .  Tenaga administrasi (kalau ada) maksimal l (satu) orang 
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DAFTAR USULAN PENELITIAN 

TAHUN AKADEMIK …../…… 

 

No Judul Usulan Penelitian Nama Peneliti Ket. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Jakarta, ……………………………. 

Mengetahui 

Direktur, 

 

 

 

 

(………………………………) 

 

Ka UPPM 

 

 

 

 

(………………………………) 
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FORMAT  USUL PENGABDIAN MASYARAKAT 

Bab I 

Pendahuluan 

1. Analisa Situasi  

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang 

mencakup hal-hal berikut :   

- Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta berupa gambar/foto, 

sebutkan secara spesifik alamat/peta lokasi/wilayah mitra.  

- Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang dihadapi mitra.  

- Jelaskan potensi/peluang pemberdayaan mitra.  

- Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan 

data atau fakta berupa gambar/foto.  

- Jelaskan segi teknologi/sosial/budaya/religi/kesehatan/mutu layanan/kehidupan 

bermasyarakat.  

  

2. Permasalahan Mitra  

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup hal-

hal berikut ini:  

- Penentuan permasalahan prioritas mitra, disebutkan secara spesifik (permasalahan 

prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra).  

- Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra atas permasalahan yang 

telah ditentukan sebelumnya.  

  

Bab II  

Solusi dan Target Luaran 

Tuliskan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra 

secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan 

 



- Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut atau 

sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra.  

- Luaran sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan. Jika luaran berupa 

produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.   

  

Luaran pengabdian kepada masyarakat digolongkan sebagai berikut:  

1. Jasa (sebutkan).  

2. Metode (sebutkan).  

3. Produk/barang (sebutkan).  

4. HKI / Paten (sebutkan).  

5. Luaran publikasi jurnal internal/eksternal ber ISSN, dan atau prosiding dari seminar 

nasional/internasional (khusus luaran seminar nasional/internasional eksternal akan 

dialokasikan bantuan dananya per proposal kegiatan yang diajukan). 

 

Bab III  

Metode Pelaksanaan 

1. Metode Pelaksanaan   

- Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam 

melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan, dibuat secara 

sistematis yang meliputi teknologi/sosial/budaya/religi/kesehatan/mutu 

layanan/kehidupan bermasyarakat..  

- Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra 

(yang telah disepakati bersama).  

- Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.  

- Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai 

kegiatan dilaksanakan.  

  

2. Gambaran IPTEKS yang Ditransfer  

Ringkasan tentang keseluruhan kegiatan Abdimas : Input-proses-output-outcome, dan 

evaluasi Abdimas. Dibuat sesuai format pada lampiran.  

  

 

 



Bab IV  

Kelayakan   Program Studi 

 

Beberapa hal yang harus dilengkapi pada bagian ini adalah sebagai berikut.  

- Uraikan kinerja program studi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  

- Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau 

kebutuhan mitra.  

- Tuliskan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat (dibuat dalam bentuk tabel). 

 

Bab V 

Rencana Kerja, Jadwal Kegiatan, dan Justifikasi Anggaran 

1. Bentuk Kegiatan Abdimas  

Pengabdian kepada Masyarakat bisa dilaksanakan dalam bentuk tertentu dan atau gabungan 

dari beberapa bentuk kegiatan, antara lain :  

- Seminar, penyuluhan, konsultasi, pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah 

bagi masyarakat,  

- Hibah teknologi tepat guna bagi masyarakat,  

- Penyusunan sistem informasi dan teknologi lain yang dibutuhkan masyarakat,  

- Uji kompetensi keahlian masyarakat,   

- Survey serta analisis kebutuhan masyarakat sasaran, dan  

- Kegiatan-kegiatan lain yang menyelesaikan persoalan masyarakat sasaran dengan 

memanfaatkan IPTEKS, atau sumber daya lainnya melalui metode serta sistem yang 

dikuasai pelaksananya.  

2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan 

- Lokasi, dan tanggal kegiatan (disebutkan secara spesifik).  

- Rencana kegiatan dan jadwal secara menyeluruh (persiapan sampai laporan) dalam 

bentuk timeline/timetable.   
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DAFTAR USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

TAHUN AKADEMIK …../…… 

 

No Judul Usulan Pengabdian Masyarakat Pelaksana Ket. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Jakarta, ……………………………. 

Mengetahui 

Direktur, 

 

 

 

 

(………………………………) 

 

Ka UPPM 

 

 

 

 

(………………………………) 
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FORM PENILAIAN USULAN PENELITIAN INSTITUSIONAL 

AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 
Judul Penelitian          :   …………………………………….. 

 

Nama Peneliti             :   ……………………………………….. 

Ketua                          :   ………………………………………….. 

Anggota                      :   ………………………………………….. 

Program Studi            :   ……………………………………….. 

Jangka Waktu             :   ……………………………………….. 

NO KRITERIA INDIKATOR BOBOT 

( % ) 

SKOR 

(1 - 5) 

NILAI 

(Bobot x 

Skor) 
1. Perumusan Masalah Ketajaman perumusan 

masalah, kesesuaian dengan 

latar belakang, kejelasan 

tujuan 

 

 

30 

  

2. Manfaat Hasil 
 

Penelitian 

Pengembangan iptek, 

pembangunan atau 

pengembangan kelembagaan 

 

 

20 

  

3. Tinjauan Pustaka Relevansi, kemutakhiran dan 

keaslian sumber, ketepatan 

penggunaan 

 

 

15 

  

4. Metode Penelitian Kesesuaian dengan rancangan 

masalah, ketepatan rancangan 

dan instrument, ketepatan 

metode yang digunakan 

 

 

 

 

25 

  

5. Kelayakan 

Penelitian 

Kesesuaian jadual, kesesuaian 

keahlian personal, kewajaran 

biaya 

 

 

10 

  

 JUMLAH  100   

Keterangan : 

Skor 1      :  Sangat kurang, 2 :  Kurang, 3 : Cukup, 4 :  Baik, 5 :  Sangat baik 

Hasil Penilaian  :  1. Diterima  2. Ditolak*  3.  Direvisi  

Alasan Penolakan       : ……………………………………………………………………. 

Catatan Penilaian        :………………………………………………………………. 

Jakarta, ……………………………….. 

Penilai 

 

 

 

 

(……………………………..) 
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