
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 mutu ini merupakan proses penerimaan pegawai untuk digunakan sebagai 

acuan dalam penerimaan pegawai di lingkungan  di Akper Yaspen Jakarta   

. 

2. RUANG LINGKUP  

Prosedur ini mencakup semua aktivitas penerimaan pegawai meliputi prosedur seleksi 

administrasi sampai dengan diterima sebagai pegawai oleh direktur di lingkungan 

Akper Yaspen Jakarta. 

 

3. DEFINISI 

3.1. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat, diserahi tugas, 

dan digaji berdasarkan peraturan yang berlaku di Akper Yaspen Jakarta. 

3.2. Dosen adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

3.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir II  

4.2. Direktur 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan penerimaan pegawai di lingkungan Akper Yaspen Jakarta meliputi kegiatan 

mulai seleksi administrasi, tes potensi akademik, seleksi wawancara oleh direktur, 

sampai dengan diterima sebagai pegawai Akper Yaspen Jakarta.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

rekruitmen pegawai di  Akper Yaspen Jakarta, sebagai berikut: 
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6.1. Wadir II memberikan informasi adanya kebutuhan pegawai  melalui organisasi 

profesi AIPViKI, informasi melalui kolega profesi diluar Akper Yaspen serta 

informasi lisan kepada dosen-dosen, dan juga melalui alumni, dll.  

6.2. Wadir II menerima berkas lamaran pegawai 

6.3. Wadir II bersama direktur melakukan seleksi administrasi berkas lamaran sesuai 

kebutuhan;  

6.4. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan akan mengikuti tes potensi akademik; 

6.5. Pelamar yang telah memenuhi syarat pada tes potensi akademik akan mengikuti 

wawancara langsung dengan Direktur; 

6.6. Bila dinyatakan lulus maka calon dosen akan mengikuti orientasi dengan Wadir 

I  bidang Akademik dan Wadir II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 

Sedangkan bagi calon tenaga kepegawaian orientasi dengan wadir II Bidang 

umum, kepegawaian dan keuangan;  

6.7. Bila telah memenuhi persyaratan, maka calon pegawai dinyatakan diterima 

menjadi dosen atau tenaga kependidikan oleh Direktur Akper Yaspen Jakarta 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Berkas lamaran pegawai 

8.2. Hasil tes potensi akademik 

8.3. Hasil tes wawancara 

Mulai 
Pengumunan 

lowongan 

pegawai 

Seleksi 

Administrasi 

Wadir II menerima 

berkas lamaran kerja 

Tes Potensi 

Akademik 

 

Selesai 

Tes Wawancara 
dengan Direktur 

Diterima sebagai 
pegawai 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu ini merupakan Pengangkatan pegawai dibuat agar pengangkatan 

pegawai dilaksanakan untuk mewujudkan rencana kepegawaian, dan pegawai 

dipekerjakan sesuai dengan kualifikasi keilmuan dan atau ketrampilannya  di Akper 

Yaspen Jakarta   

. 

2. RUANG LINGKUP  

Prosedur ini mencakup semua aktivitas Pengangkatan pegawai meliputi prosedur 

pengangkatan pegawai dan peningkatan karir seorang pegawai di lingkungan Akper 

Yaspen Jakarta mulai dari pegawai diterima sampai dengan terbitnya surat keputusan 

yayasan atau direktur 

3. DEFINISI 

3.1. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat, diserahi tugas, 

dan digaji berdasarkan peraturan yang berlaku di Akper Yaspen Jakarta. 

3.2. Dosen adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

3.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir II  

4.2. Direktur 

4.3. Yayasan 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengangkatan pegawai di lingkungan Akper yaspen Jakarta meliputi 

kegiatan mulai pegawai diterima di Akper Yaspen Jakarta sampai terbitnya SK 

pegawai tetap Akper Yaspen Jakarta.  
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6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

pengangkatan pegawai di  Akper Yaspen Jakarta, sebagai berikut: 

6.1. Bila telah memenuhi persyaratan, maka calon pegawai dinyatakan diterima 

menjadi dosen atau tenaga kependidikan setelah mendapat persetujuan Direktur 

6.2. Direktur melalui Wadir II mengusulkan dosen yang bersangkutan untuk 

mendapatkan SK Yayasan  

6.3. Dosen yang diterima akan mendapatkan SK pengangkatan dari Yayasan dan 

dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja; 

6.4. Bagi tenaga kependidikan  SK pengangkatan akan dikeluarkan oleh Yayasan 

sampai batasan Kepala bidang, dan untuk dibawahnya  SK akan dikeluarkan 

oleh Direktur Akper Yaspen. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. SK Dosen dari Yayasan 

8.2. SK tenaga kependidikan Kepala Bidang ke atas dari Yayasan 

8.3. SK tenga kependidikan Kepala bidang ke bawah dari Direktur 

 
Mulai 

Direktur 

menyatakan 

pegawai diterima 

SK Yayasan 

untuk dosen dan 

sampai kepala 

bidang 

Wadir II mengusulkan 

SK Yayasan untuk 

Dosen dan sampai 

kepala bidang 

SK Direktur untuk 

pegawai dibawah 

Kepala Bidang 

 

Selesai 
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1. TUJUAN 

1.1. Sebagai pedoman bagi Yayasan dalam melaksanankan sistem pengajuan gaji 

pegawai di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  

1.2. Sebagai Pedoman bagi direktur dalam melaksanankan sistem pengajuan gaji 

pegawai di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  

1.3. Sebagi pedoman bagi wadir II dan bagian keuangan dalam segala transaksi dan 

kegiatan yang berhubungan dengan gaji yang meliputi pembayaran, pencatatan dan 

pelaporan gaji pegawai  

1.4. Sebagai pedoman dalam penerapan sistem pengajian dan pembayaran bagi pegawai 

di semua unit-unit di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  

 

2. RUANG LINGKUP 

2.1  SOP ini meliputi tata cara yang diperlukan dalam prosedur pengajuanm pembayaran, 

pencatatan dan pelaporan penggajian di Akper Yaspen Jakarta 

2.2 SOP ini juga menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran gaji 

pegawai di Akper Yaspen Jakarta 

 

3. DEFINISI  

3.1 Gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan dan tidak berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau 

jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan umumnya gaji dibayarkan 

tetap setiap bulan  

3.2 Pembayaran adalah proses yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan 

mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna 

memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

3.3 Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk 
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melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan 

memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. 

 

4. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan dalam pembayaran gaji pegawai dimulai dengan penyusunan data rekap gaji 

pegawai, pengajuan ke wadir, direktur dan ketua Yayasan untuk diperiksa dan disetujui. 

Selanjutnya dilakukan data sistem pembayaran melalui bank. 

 

5. PENANGGUNG JAWAB  

5.1 Ketua Yayasan memeriksa dan menyetujui pengajuan daftar rekap gaji. 

5.2 Direktur Akper Yaspen memeriksa dan menyetujui pengajuan daftar rekap gaji. 

5.3 Wakil Direktur II memeriksa dan menyetujui pengajuan daftar rekap gaji. 

5.4 Bagian keuangan menyusun, mengajukan, melaksanakan, mencatat dan melaporkan 

sistem pembayaran gaji. 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

5.1. Ketua bagian keuangan memproses data gaji karyawan. 

5.2. Ketua bagian keuangan mengajukan permohonan gaji ke wadir II. 

5.3. Wadir II menerima, memeriksa, memverifikasi (jika diperlukan) dan 

menandatangani daftar rekap gaji karyawan dari ketua bagian keuangan. 

5.4. Wadir II mengajukan daftar rekap gaji karyawan ke direktur.  

5.5. Direktur menerima, memeriksa, memverifikasi (jika diperlukan) dan menyetujui 

dengan menandatangani  daftar rekap gaji karyawan dari wadir II. 

5.6. Ketua bagian keuangan mengajukan permohonan gaji yang sudah ditandatangani 

wadir II dan direktur ke Ketua Yayasan. 

5.7. Ketua Yayasan menerima, memeriksa dan menyetujui daftar rekap gaji karyawan 

yang diajukan. 

5.8. Ketua bagian keuangan melakukan data sistem pembayaran ke Bank 

5.9. Pegawai menerima gaji melalui rekening bank 
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7. BAGAN ALIR/FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1. Statuta 

8.2. Standar pembiayaan 

8.3. Peraturan kepegawaian 

8.4. Pedoman sistem penggajian 

8.5. Formulir penerimaan gajih 

8.6. Formulir daftar rekap gajih 
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1. TUJUAN 

Tujuan Pedoman ini sebagai acuan untuk mengatur prosedur tentang sistem pemberian 

penghargaan (reward) kepada para dosen dan tenaga kependidikan yang  melampaui 

kinerja yang ditentukan institusi Akper Yaspen Jakarta.  

 

2. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Lingkup panduan ini ; 

2.1. Prosedur pemberian penghargaan (reward) oleh Akper Yaspen Jakarta kepada 

Dosen khususnya yang mendapatkan hibah eksternal, menghasilkan karya ilmiah 

(buku/modul) ber ISBN, publikasi nasional terakreditasi dan publikasi 

internasional serta prestasi lainnya di bidang Ilmu keperawatan. 

2.2. Prosedur pemberian penghargaan oleh Akper Yaspen jakarta bagi tenaga 

kependidikan yang berprestasi dan berkinerja sangat baik. 

2.3. Mengatur besaran pemberian penghargaan  

 

3. DEFINISI 

Pemberian penghargaan (reward) merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang 

dilakukan oleh Akper Yaspen Jakarta kepada dosen yang berhasil mendapatkan hibah 

eksternal, pembuatan buku ber-ISBN, publikasi nasional terakreditasi dan publikasi 

internasional di bidang keperawatan serta penghargaan kepada Tenaga Kependidikan 

yang berprestasi. 

 

4. PENANGGUNG JAWAB 

Penanggung jawab pemberian penghargaan ini adalah ; 

4.1. Direktur Akper Yaspen Jakarta 

4.2. Wakil Direktur II 

4.3. Unit Kerja Terkait 
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5. KETENTUAN UMUM 

5.1. Pemberian Penghargaan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang 

berprestasi dengan penilaian kinerja sangat baik sesuai dengan tupoksinya 

5.2. Pemberian penghargaan tidak diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan 

yang sedang mendapatkan sanksi atau jika yang bersangkutan menyelesaikan 

sanksi-sanksinya. 

5.3. Pemberian penghargaan yang diberikan kepada tenaga kependidikan dengan 

penilaian kinerja sangat baik. 

6. PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARAGAAN  

6.1. Unit Kepegawaian/personalia membuat daftar dosen dan atau tenaga 

kependidikan yang berhak mendapatkan penghargaan dilampiri dengan daftar 

prestasi dan kinerjanya kepada Wakil Direktur II. 

6.2. Wakil Direktur II mengajukan permohonan persetujuan jenis dan nilai 

penghargaan yang akan diberikan dari Direktur Akper Yaspen Jakarta.  

6.3. Wakil Direktur II mengajukan anggaran pemberian penghargaan kepada Direktur 

Yaspen. 

6.4. Direktur menandatangani persetujuan pemberian penghargaan kepada dosen dan 

atau tenaga kependidikan dan persetujuan anggarannya. 

6.5. Unit Kepegawaian melakukan serah terima penghargaan kepada yang 

bersangkutan. 

6.6. Pemberian Penghargaan dapat berupa bantuan dana dan sertifikat penghargaan. 

7. 8. BAGAN ALUR/FLOWCHART  
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8. DOKUMEN TERKAIT 

6.1. Statuta Akper Yaspen Jakarta 

6.2. Standar Mutu Akper Yaspen Jakarta  

6.3. Rencana Strategis Akper Yaspen 2015-2020 

6.4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

6.5. Beban Kinerja Dosen (BKD)  

6.6. Laporan Monev kinerja dosen sesuai BKD  
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1. TUJUAN 

SOP ini bertujuan memberikan penjelasan tentang : 

1.1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi 

bagi tenaga dosen dan pegawai lainnya dalam lingkungan Akper Yaspen 

1.2. Pihak Institusi Akper Yaspen maupun pihak pegawai Akper Yaspen memahami 

mekanisme pemberian sanksi 

 

2. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup pemberian sanksi di institusi Akper Yaspen Jakarta meliputi:  

2.1.  Mekanisme   pemberian  sanksi  bagi dosen  dan  tenaga  kependidikan maupun 

pegawai lainnya. 

2.2.  Bobot sanksi yang diberikan dan waktu pemberian sanksi. 

 

3. DEFINISI 

Sanksi bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan di Akper Yaspen Jakarta adalah suatu 

hukuman yang diberikan kepada pegawai yang telah melakukan pelanggaran peraturan 

yang ditetapkan oleh Akper Yaspen Jakarta. 

 

4. KETENTUAN UMUM 

SOP pemberian sanksi ini diberikan setelah dilakukan pembinaan secara lisan. 

Pemberian sanksi juga bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada pegawai. Alat 

bantu dalam pemberian sanksi adalah laporan monev kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan dan peraturan kepegawaian yang berlaku. 

 

5. PENANGGUNG JAWAB 

Penanggung jawab pemberian sanksi di Akper Yaspen Jakarta adalah : 

5.1 Direktur Akper Yaspen 

5.2 Wakil Direktur I 

5.3 Wakil direktur II 

5.4 Unit kerja terkait  
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6. PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI 

5.1. Wadir I dan II mengevaluasi hasil monev kinerja/kepatuhan  pegawai terhadap 

peraturan kepegawaian setiap bulan. 

5.2. Wakil Direktur I memanggil tenaga dosen yang melakukan pelanggaran untuk 

dilakukan pembinaan secara lisan terkait kewajibannya sebagai dosen. 

5.3. Wakil Direktur II memanggil dosen atau tenaga kependidikan yang melakukan 

pelanggaran untuk melakukan pembinaan secara lisan terkait dengan pelanggaran 

aturan kepegawaian. 

5.4. Unit Kepegawaian/personalia mengirim laporan tertulis kepada Wakil Direktur II 

mengenai tenaga dosen atau tenaga kependidikan yang masih melakukan 

pelanggaran setelah dilakukan pembinaan secara lisan. 

5.5. Tim Lembaga Etik (senat akademik) memanggil tenaga dosen atau tenaga 

kependidikan yang melanggar peraturan kepegawaian minimal 3(tiga) kali. 

5.6. Tim Lembaga Etik membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang tenaga dosen 

atau tenaga kependidikan yang masih melakukan pelanggaran 

5.7. Direktur menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah disiapkan 

oleh Tim Lembaga Etik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga 

dosen atau tenaga kependidikan. 

5.8. Direktur mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) ke Yayasan untuk di tetapkan 

surat keputusan tentang sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh 

tenaga dosen atau tenaga kependidikan. 
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7. BAGAN ALUR/FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1 Statuta 

8.2 Pedoman Kepegawaian Akper Yaspen Jakarta 

8.3 Perjanjian Kerja  

8.4 SK Pengangkatan Pegawai  

8.5 Formulir pemberian sanksi 

 

Wadir I dan II mengkaji 

laporan  monev kinerja 

pegawai 

Kabag personalia membuat laporan tertulis kepada 

wadir II terkait evaluasi pegawai yang telah 

melakukam 3x pelanggaran dan telah dilakukan 

pembinaan  

Wadir II memanggil dosen (terkait 

peraturan kepegawaian) dan tenaga 

kependidikan yang melanggar 

peraturan terkait kinerja dan peraturan 

kepegawaian untuk pembinaan 

 

Senat Akademik membuat BAP dan 
dilaporkan ke direktur untuk ditanda tangani 

dan melaporkan ke ketua Yayasan  

Wadir I atau II membuat laporan tertulis ke komisi 
etik (senat Akademik) untuk dirapatkan dan 
dilakukan pemanggilan dosen dan tenaga 
kependidikan yang melanggar peraturan 

Wadir I memanggil dosen yang 

melanggar peraturan terkait kinerja utk 

pembinaan dan selanjutnya melaporkan 

ke komisi etik terkait dengan pelanggaran 

kinerja dosen minimal 3x 

 

Ketua Yayasan menetapkan 

SK pemberian sanksi 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pengelolaan data presensi ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman 

secara teknis bagi bagian tata usaha dalam rangka melaksanaan tindak lanjut dan  

pengarsipan presensi di Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  

Prosedur mutu pengelolaan data presensi mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

pengelolaan daftar kehadiran pegawai mulai dari menyiapkan absensi, rekapitulasi 

setiap akhir bulan, laporan ke pimpinan/Direktur. 

  

3. DEFINISI 

Pengelolaan data presensi adalah pengelolaan data yang terkait dengan presensi 

karyawan sesuai dengan peraturan kerja di lingkungan Akademi Keperawatan Yaspen 

Jakarta. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir II bertanggungjawab dalam pengelolaan data presensi. 

4.2.  Bidang Kepegawaian bertanggungjawab terhadap  proses pengelolaan data 

presensi. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengelolaan data presensi meliputi kegiatan menyiapkan daftar presensi, 

daftar rekapitulasi bulanan, buku pencatatan khusus terkait presensi.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

pengelolaan data presensi Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Bidang kepegawaian menyiapkan daftar presensi setiap awal bulan. 
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6.2. Bidang kepegawaian akan mengingatkan pegawai bila ada yang tidak mengisi 

presensi. 

6.3. Bidang kepegawaian akan merekapitulasi presensi setiap akhir bulan. 

6.4. Wadir II akan memeriksa hasil rekapitulasi dan menandatangani lembar 

presensi dan hasil rekapitulasi. 

6.5. Lembar rekapitulasi akan diserahkan kepada direktur untuk ditandatangani. 

6.6. Lembar presensi dan lembar rekapitulasi diarsipkan.  

6.7. Proses Pengelolaan data presensi 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

      

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Formulir presensi 

8.2. Formulir rekap presensi 

 

 

Menyiapkan lembar 

presensi 

Diisi oleh para 

karyawan 

Direkapitulasi 

pada akhir bulan 

Dikoreksi wadir II 

& ditandatangani 

Disampaikan pada direktur 

untuk ditanda tangani 

Di 

Arsipkan 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu penyimpanan dokumen kepegawaian ini dimaksud sebagai  pedoman 

secara teknis bagi bagian kepegawaian dalam rangka melaksanaan tindak lanjut dan  

pengarsipan dokumen kepegawaian di Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  

Prosedur mutu penyimpanan dokumen kepegawaian mencakup aktivitas yang 

berkenaan dengan  pengumpulan sampai penyimpanan dokumen terkait dengan 

kepegawaian. 

 

3. DEFINISI 

Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah mengamankan semua dokumen dari 

masing-masing pegawai yang berada dilingkup institusi Akademi Keperawatan 

Yaspen Jakarta. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir II bertanggungjawab dalam penyimpanan dokumen kepegawaian. 

4.2. Bidang Kepegawaian bertanggungjawab terhadap  proses pengumpulan dan 

penyimpanan dokumen kepegawaian. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan penyimpanan dokumen kepegawaian meliputi kegiatan mengumpulkan 

dokumen, memilah setiap dokumen sesuai kriteria, menyusun dokumen setiap orang, 

mencatat data pegawai di buku Induk kepegawaian, menyimpan dokumen di filling 

cabinet.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

pengelolaan data presensi Akper Yaspen Jakarta. 
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6.1. Bidang kepegawaian mengumpulkan dokumen pegawai. 

6.2. Bidang kepegawaian akan memilah sesuai dengan kriteria, disusun dokumen 

untuk masing-masing pegawai. 

6.3. Bidang kepegawaian mencatat data pegawai dibuku induk kepegawaian. 

6.4. Bidang kepegawaian menyimpan dokumen setiap pegawai di Filling cabinet. 

6.5. Proses Penyimpanan dokumen kepegawaian selesai. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

      

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Ijazah pegawai 

8.2. Biodata pegawai 

8.3. Sertifikat-sertifikat pegawai 

8.4. Buku Induk pegawai 

 

 

Mengumpulkan 

dokumen 

Pencatatan di 

buku induk 

Memilah –milah 

dokumen  

Penyimpanan di 

FC/arsipkan 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu ini sebagai Pedoman Proses Pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) di Akper Yaspen Jakarta   

. 

2. RUANG LINGKUP  

Prosedur mutu ini mencakup semua aktivitas pengajuan NIDN yang wajib dimiliki 

oleh setiap dosen tetap di lingkungan Akper yaspen Jakarta sebagai bukti tetap home 

base dosen yang bersangkutan. NIDN dapat digunakan untuk pengajuan jabatan 

fungsional akademik dosen, sertifikasi dosen dan kepentingan lainnya. NIDN hanya 

dimiliki satu oleh dosen yang bersangkutan seumur hidup. 

 

3. DEFINISI 

Pengajuan NIDN merupakan kegiatan mengumpulkan data dosen untuk diajukan oleh 

bagian kepegawaian untuk memperoleh nomor dosen sebagai dosen tetap di 

lingkungan Akper yaspen Jakarta.  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir I 

4.2. Wadir II  

4.3. Ketua program studi 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengajuan NIDN di Akper Yaspen Jakarta meliputi kegiatan permohonan 

NIDN secara online dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kemenristek Dikti 

bagi dosen tetap yayasan sebagai bukti home dosen yang bersangkutan.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

pengajuan NIDN di Akper Yaspen Jakarta yaitu sebagai berikut: 
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6.1. Wadir II melakukan sosialisasi persyaratan pengurusan NIDN untuk dosen 

tetap.  

6.2. Dosen menyiapkan persyaratan usulan pengurusan NIDN dalam bentuk 

file/scan asli yaitu : Ijasah, transkrip asli S1, S2 atau S3, penyetaraan ijasah Luar 

Negeri, hasil test kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba dari Rumah 

Sakit Tipe C, KTP, pas foto berwarna. 

6.3. Wadir II menyiapkan file/scan asli yaitu: SK pengangkatan dosen tetap yayasan  

6.4. Wadir II membuat surat pengantar usulan NIDN ditujukan kepada Kopertis 3 

untuk ditandatangani oleh Direktur Akper Yaspen Jakarta 

6.5. Wadir II mengirimkan berkas ke Kopertis 3 

6.6. Admin PDPT untuk memproses pengajuan NIDN secara online pada web 

https://forlap.ristekdikti.go.id/  

6.7. Kemenristekdikti memproses dan mengeluarkan NIDN secara online  

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Surat pengantar pengajuan NIDN 

 

Mulai 

Wadir II 

sosialisasi syarat 

pengajuan NIDN 

Wadir II 

menyiapkan SK 

Dosen  

Dosen menyiapkan 

persyaratan 

Admin menguplod 

berkas secara online 

ke forlap Dikti 

Mengirimkan 

surat  ke 

Kopertis 3 

Kemenristek Dikti 

memproses dan 

mengeluarkan NIDN 

 
NIDN keluar 

 

Selesai 
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8.2. SK Dosen tetap yayasan 

8.3. Scan Ijasah, transkrip asli S1, S2 atau S3, penyetaraan ijasah Luar Negeri, hasil 

test kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Tipe C, 

KTP, pas foto berwarna 

8.4. NIDN 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu ini merupakan usulan jabatan fungsional dosen dan perhitungan angka 

kredit dibuat untuk mempermudah dosen dan bagian kepegawaian dalam melakukan 

tugasnya  di Akper Yaspen Jakarta   

. 

2. RUANG LINGKUP  

Prosedur ini mencakup semua aktivitas usulan pengajuan jabatan fungsional dan 

menghitung angka kredit di lingkungan Akper Yaspen Jakarta mulai dari sosialisasi 

sampai dengan penerbitan SK jabatan fungsional dosen dari Kemenristek Dikti. 

 

3. DEFINISI 

Pengajuan NIDN merupakan kegiatan mengumpulkan data dosen untuk diajukan oleh 

bagian kepegawaian untuk memperoleh nomor dosen sebagai dosen tetap di 

lingkungan Akper yaspen Jakarta.  

3.1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3.2. Jabatan Fungsional adalah suatu pola untuk menjamin pembinaan karier 

kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen. Jenjang jabatan 

dosen yang yang terendah sampai tertinggi, yaitu: AsistenAhli, Lektor, Lektor 

Kepala dan Guru Besar 

3.3. Angka kredit dosen adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau aku 

mulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ ditetapkan berdasarkan 

penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan dipergunakan 

sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karir dalam jabatan 

fungsioanal dosen 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir I 
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4.2. Wadir II  

4.3. Ketua program studi 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengajuan jabatan fungsional dosen di Akper Yaspen Jakarta meliputi 

kegiatan mengumpulkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan, mengelompokkan 

berkas, menghitung angka kredit berkas, mengusulkan kepada senat akademik, 

menyampaikan usulan ke Kopertis wilayah 3 sampai terbitnya surat keputusan 

jabantan fungsional dosen.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

pengajuan jabatan fungsional dosen di  Akper Yaspen Jakarta, sebagai berikut: 

6.1. Wadir II melakukan sosialisasi persyaratan usulan jabatan fungsional dosen.  

6.2. Wadir II melakukan inventarisasi dan identifikasi dosen yang akan diusulkan 

Jabatan Fungsionalnya berdasarkan dari SK Jabatan Fungsional yang terakhir 

(minimal telah mencapai 1 tahun dari SK terakhir). 

6.3. Pembuatan dan pendistribusian surat pemberitahuan kepada dosen yang akan 

dihitung angka kreditnya untuk menyiapkan berkas dan dokumen priba di yang 

diperlukan dalam pengusulan Jabatan Fungsional Dosen dan penghitungan 

angka kredit dosen yang bersangkutan. 

6.4. Pengumpulan dokumen dan berkas yang diperlukan dalam pengusulan Jabatan 

Fungsional Dosen dan penghitungan angka kredit oleh dosen yang bersangkutan 

di Bagian Kepegawaian. 

6.5. Mengelompokan berkas untuk penghitungan awal Angka Kredit Dosen. Jenis 

pengelompokan berkas: 

6.5.1. Pendidikan dan Pengajaran (meliputi SK Mengajar, SK Pembimbing PKL, 

SK Pembimbing TA, SK Jabatan, dll) 

6.5.2. Pengabdian Masyarakat (meliputi sertifikat kegiatan pelatihan) 

6.5.3. Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (meliputi SK Kepanitiaan) 
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6.6. Melakukan proses perhitungan angka kredit dari pengelompokan berkas. Jika 

angka kredit yang dikumpulkan tidak sesuai (kurang) dengan peraturan 

pemerintah maka disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk 

menambah angka kredit tersebut. 

6.7. Penyiapan berkas – berkas pendukung untuk keperluan pengusulan Jabatan 

Fungsional Dosen dan Penghitungan Angka Kredit Dosen dengan memfotocopy 

semua berkas pendukung tersebut. Berkas-berkas pendukung yang dipersiapkan 

adalah : 

6.7.1. Lampiran I (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit JAFA  

6.7.2. Lampiran II (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan 

Pengajaran)  

6.7.3. Lampiran III ( Daftar Kegiatan Penelitian)  

6.7.4. Lampiran IV (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada 

Masyarakat)  

6.7.5. Lampiran V (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri 

Dharma P.T)  

6.7.6. Setiap lampiran tersebut disertai (dilampiri) dengan berkas pendukung 

(dalam bentuk fotocopy/ salinannya) 

6.8. Menyiapkan berkas pendukung lainnya, seperti : 

6.8.1. Fotocopy SK Pengangkatan Dosen (rangkap 3) 

6.8.2. Fotocopy Ijasah (rangkap 3) 

6.8.3. Fotocopy Transkrip (rangkap 3) 

6.8.4. Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat   

6.8.5. Daftar Hadir Senat  

6.8.6. Naskah Penelitian dan Buku (jika ada) 

6.9. Membuat Resume Usul Penetapan Angka Kredit  

6.10. Menyusun berkas Permohonan Pengajuan Penetapan Angka Kredit dengan 

susunan sebagai berikut : 

6.10.1. SK PengangkatanDosen 

6.10.2. Ijazah, transkrip, sertifikat penataran 
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6.10.3. Berita acara pertimbangan dan persetujuan senat 

6.10.4. Daftar hadir senat 

6.10.5. Daftar Riwayat Hidup 

6.10.6. Resume 

6.10.7. 2 lembar Lampiran 1 (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan 

Fungsional)  

6.10.8. 2 lembar Lampiran 2 (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan 

Pendidikan dan Pengajaran) 

6.10.9. 2 lembarLampiran 3 (DaftarKegiatanPenelitian) 

6.10.10. 2 lembarLampiran 4 (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan 

Pengabdian Masyarakat) 

6.10.11. 2 lembarLampiran 5 (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan 

Penunjang Tri Dharma PerguruanTinggi). 

6.10.12. Berkas Pendukung untuklampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 

4, lampiran 5 

6.11. Berkas Usulan Pengajuan Angka Kredit diteruskan ke Sidang Senat Terbuka 

Akper Yaspen Jakarta untuk memperoleh persetujuan yang hasil persetujuannya 

tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat serta Daftar 

Hadir Senat. 

6.12. Jika dalam Sidang Senat Terbuka tersebut memperoleh 1 suara tidak setuju atau 

lebih yang dinyatakan secara tertulis dalam surat suara yang ditandatangani dan 

atau disertai dengan nama terang oleh pemberi suara dan atau disampaikan 

secara lisan dan atau tertulis kepada Ketua Senat atau Sekretaris Senat, maka 

Ketua Senat akan melakukan penilaian terhadap bobot pernyataan 

ketidaksetujuan yang bersangkutan. 

6.13. Pernyataan tidak setuju yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau 

pernyataan tidak setuju yang disampaikan tanpa nama dan tidak diikuti 

penyampaian informasi lisan dan atau tertulis setelah jangka waktu 7 (tujuh) 

hari kerja dihitung dari saat penyampaian surat suara dalam Sidang Senat 

Terbuka yang bersangkutan dinyatakan batal. 
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6.14. Pernyataan tidak setuju yang dapat dipertanggungjawabkan ditindaklanjuti 

dengan penyampaian langkah dan tanggapan terhadap suara yang tidak setuju 

oleh Ketua Senat. Ketua Senat wajib menyampaikan keputusan Usulan 

Pengajuan Angka Kredit tersebut. 

6.15. Usulan Pengajuan Angka Kredit yang disetujui diteruskan ke Kopertis Wilayah 

3. 

6.16. Setelah SK Jabatan Fungsional Dosen sudah diterima dari Kopertis Wilayah 3 

atau dari DIKTI hal yang dilakukan adalah: 

6.16.1. Konfirmasi ke dosen yang bersangkutan  

6.16.2. Konfirmasi ke Bagian Keuangan 

6.16.3. Pengeditan data dosen yang bersangkutan 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

Inventarisasi dan 

identifikasi dosen yang 

akan diusulkan jabatan 

fungsionalnya

Pembuatan dan 

distribusiSurat  ke dosen 

yang akan diajukan 

jabatan fungsionalnya

Pengumpulan 

berkas/dokumen 

yang diperlukan

Pengelompokan 

Berkas

Perhitungan 

Angka Kredit
Cukup?

Penggandaan 

berkas Pendukung

Menyusun Berkas 

Pengajuan 

Penetapan Angka 

Kredit

Sidang senat 

terbuka

Setuju?

Usulan Pengajuan 

angka kredit ke 

Kopertis IV

Berita acara 

persetujuan senat 

dan daftar hadirnya

SK Jabatan 

Fungsional yang baru

Penyampaian SK ke 

dosen yang bersangkutan, 

Bagian keuangan dan 

Pengeditan data dosen

Ya

Tidak

Tidak

ya
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8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Surat pengantar pengajuan usulan 

8.2. Pendidikan dan Pengajaran (meliputi SK Mengajar, SK Pembimbing PKL, SK 

Pembimbing TA, SK Jabatan, dll) 

8.3. Pengabdian Masyarakat (meliputi sertifikat kegiatan pelatihan) 

8.4. Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (meliputi SK Kepanitiaan) 

8.5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit JAFA  

8.6. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran 

8.7. Daftar Kegiatan Penelitian 

8.8. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat  

8.9. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma P.T  

8.10. Fotocopy SK Pengangkatan Dosen (rangkap 3) 

8.11. Fotocopy Ijasah (rangkap 3) 

8.12. Fotocopy Transkrip (rangkap 3) 

8.13. Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat   

8.14. Daftar Hadir Senat  

8.15. Naskah Penelitian dan Buku (jika ada) 

8.16. SK PengangkatanDosen 

8.17. Ijazah, transkrip, sertifikat penataran 

8.18. Berita acara pertimbangan dan persetujuan senat 

8.19. Daftar hadir senat 

8.20. Daftar Riwayat Hidup 

8.21. Resume 

8.22. SK jaban fungsional dosen yang bersangkutan 

 

 

 

 



 

 

 

AKPER YASPEN JAKARTA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 

Nomor Dokumen Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh 

APY/SPMI/SOP/4.10 15 Juni 2017 00 Direktur 

01 - 04 
 

 

1. TUJUAN  

Tujuan SOP Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah ; 

1.1. Sebagai  panduan baku bagi Akper Yaspen Jakarta dalam melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja dengan Pegawai 

1.2. Agar dalam pemutusan hubungan kerja ini masing-masing pihak tidak ada yang 

dirugikan secara material maupun hubungan sosial 

 

2. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup SOP ini adalah ; 

2.1. Tata cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

2.2. Besaran Pesangon jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja 

 

3. DEFINISI 

3.1. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu  yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pegawai dan Akper 

Yaspen Jakarta. 

3.1.1 Macam-macam PHK dilingkungan Akper Yaspen : 

3.1.1.1  PHK yang dilakukan karena pegawai melakukan kesalahan. 

3.1.1.2 PHK yang dilakukan karena Akper Yaspen Jakarta melakukan efisiensi atau tutup 

akibat mengalami kerugian terus menerus disertai bukti laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik atau karena keadaan memaksa. 

3.1.1.3 PHK yang dilakukan karena perubahan status, perubahan kepemilikan Akper 

Yaspen Jakarta sebagian atau seluruhnya dan institusi tidak bersedia menerima 

pegawai di institusinya dengan alasan apapun.  

3.1.1.4  PHK yang dilakukan karena usia pensiun normal. 

3.1.1.5  PHK yang dilakukan karena pekerja mengundurkan diri. 

3.2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 
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3.3. Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-

usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 

3.4. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 

4.   KETENTUAN UMUM 

Standar Operating Prosedur ini didasarkan pada : 

4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

4.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 78/Men/2001 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, dll. 

 

5. PENANGGUNG JAWAB 

Penanggung jawab Proses Pemutusan Hubungan Kerja di lingkungan institusi Akper 

Yaspen adalah  

5.1 Ketua Yayasan 

5.2 Direktur Akper Yaspen  

5.3 Wakil Direktur II 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

6.1 Wakil Direktur II mengajukan urgensi dan pihak-pihak terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja kepada Direktur Akper Yaspen Jakarta. 

6.2 Direktur bersama pihak terkait Pemutusan Hubungan Kerja di lingkungan Akper 

Yaspen bermusyawarah dengan sedapat mungkin proses dengan kekeluargaan 

mengacu pada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama 

6.3 Jika proses kekeluargaan tidak bisa dilakukan, setelah diadakan segala usaha 

dimana pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, maka Akper Yaspen 

harus merundingkan maksudnya untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja 
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dengan organisasi pekerja yang bersangkutan yang ada di institusi atau dengan 

pegawai sendiri dalam hal pegawai tersebut tidak menjadi anggota salah satu 

organisasi pekerja ; 

6.3.1 Bila perundingan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka salah 

satu pihak atau para pihak mengajukan permintaaan untuk diperantai oleh 

pegawai perantara sesuai dengan tingkat kewenangannya. 

6.3.2 Dalam hal pemerantaraan dimaksud tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, 

pegawai perantara harus membuat anjuran secara tertulis yang memuat saran 

akhir kepada para pihak. 

6.3.3 Akper Yaspen Jakarta hanya dapat melakukan PHK setelah mendapat izin dari 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4D) 

6.3.4 P4D/P4P wajib menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut tata cara yang berlaku. Dalam 

hal P4D/P4P memberikan izin, maka dapat pula ditetapkan kewajiban Akper 

Yaspen Jakarta untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa 

kerja, dan uang penggantian hak sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan 

kemampuan Akper Yaspen Jakarta. 

6.4 Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pegawai meninggal dunia atau 

mengundurkan diri, maka prosesnya dilakukan sesuai kesepakatan kerja dan undang-

undang Ketenagakerjaan. 

6.5 Pemutusan hubungan kerja ditetapkan oleh SK Ketua Yayasan 

 

7. BAGAN ALUR/FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

Wakil Direktur II Direktur Yaspen 

Musyawarah Pemutusan PHK  
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8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

8.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 78/Men/2001 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan 

Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. 

8.3 Peraturan kepegawaian. 

8.4 Surat Perjanjian Kerja 

8.5 Laporan Penilaian Kinerja dari Wadir II 

PHK 
Pegawai Tidak Sepakat 

Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan 

Daerah (P4D) /P4 Pusat 



 

AKPER YASPEN JAKARTA 
No. Dokumen: APY/SPMI/FORM/4.00 

Tanggal        : 15 Juni 2017 

FORMULIR 
Revisi           : 00 

 

 

 

 

 

FORMULIR SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Disiapkan oleh, 

 

 

 

 

Dra. Yuntinawati 

 

 

  

Disahkan oleh 

Direktur, 

 

 

 

 

Sulastri, S. Kp., M. Kep. 

 

 

 



 

Akademi Keperawatan Yaspen 

Jl. Batas II No. 54 Kel. Baru, Pasar Rebo 

Jakarta Timur 

 

FORMULIR BUKU INDUK PEGAWAI 

 

 

No. 

 

No.Pegawai/NIK 

 

N a m a 

 

Jabatan 

 

Agama 

 

Tempat, 

Tanggal 

Lahir 

 

Pendidikan 

Terakhir 

 

Alamat 

 

Mulai 

Tuhgas 

/TMT 

 

Pas foto 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAPORAN KINERJA DOSEN 
 

NAMA DOSEN : ...................................................................................................... 

NIDN : ...................................................................................................... 

PROGRAM STUDI : ...................................................................................................... 

SEMESER : ...................................................................................................... 

TAHUN AKADEMIK : ...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 

 
I. IDENTITAS 

Nama :  

NIDN :  

Tempat tanggal lahir :  

Program Studi :  

Status :  

Jabatan fungsional :  

Pendidikan :  

   

   

No telepon :  

 

II. BIDANG PENDIDIKAN 

No Kegiatan Beban Kerja Masa pelaksanaan 

Tugas 

Kinerja Penilaian/ 

Rekomendasi Bukti Penugasan SKS Bukti 

Kinerja 

Capaian 

  % SKS 

         

         

         

         

         

         

 

 

 



III. BIDANG PENELITIAN 

No Kegiatan Beban Kerja Masa pelaksanaan 

Tugas 

Kinerja Penilaian/ 

Rekomendasi Bukti Penugasan SKS Bukti 

Kinerja 

Capaian 

  % SKS 

         

         

 

IV. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT 

No Kegiatan Beban Kerja Masa pelaksanaan 

Tugas 

Kinerja Penilaian/ 

Rekomendasi Bukti Penugasan SKS Bukti 

Kinerja 

Capaian 

  % SKS 

         

         

 

V. BIDANG PENUNJANG 

No Kegiatan Beban Kerja Masa pelaksanaan 

Tugas 

Kinerja Penilaian/ 

Rekomendasi Bukti Penugasan SKS Bukti 

Kinerja 

Capaian 

  % SKS 

         

         

 

Disetujui oleh 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

........................................ 

Jakarta,........................... 

Dosen 

 

 

 

........................................ 
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REKAPITULASI BEBAN KERJA DOSEN 
 

 

Nama :  

NIDN :  

Program Studi :  

Semester :  

Tahun Akademik :  
 

 

No Bidang Jumlah SKS Kesimpulan 

1. Bidang Pendidikan   

2. Bidang Penelitian   

3. Bidang Pengabdian Masyarakat   

4. Bidang Penunjang   

 Total SKS   

Kesimpulan:  

 

 

Disetujui oleh 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

........................................ 

Jakarta,........................... 

Dosen 

 

 

 

........................................ 

  

Mengetahui 

Direktur, 

 

 

 

........................................ 

Wadir II, 

 

 

 

 

........................................ 
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Akademi Keperawatan Yaspen 

Jl. Batas II No. 54 Kel. Baru, Pasar Rebo 

Jakarta Timur 

 

DAFTAR HADIR DIREKTUR DAN STAF 

AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 

BULAN  .................................  20 

 

JAM KERJA   :  PUKUL  08.00-16.00 

 

No NAMA KARYAWAN JABATAN 

TAANGAL 

1 2 3 4 5 6 7 

D P D P D P D P D P D P D P 
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Akademi Keperawatan Yaspen 

Jl. Batas Ii No. 54 kel. Baru 

Pasar rebo – Jakarta Timur  

 

REKAP DAFTAR HADIR DIREKTUR DAN STAF 

BULAN....................................20.... 

 

NO NAMA IZIN SAKIT ALFA KETERANGAN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Disetujui oleh 

Direktur, 

 

 

 

 

Diketahui oleh, 

Wadir I / Wadir II 

 

 

 

_________________________ 
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Nama Dosen :  ………………………………………………………. 
 
          

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

Petunjuk Pengisian; 

1. Perhatikan kriteria penilaian di bawah ini sebelum mengisi kuesioaner penilaian 

2. Isilah kuesioner penilaian dengan memberi tanda centang di kolom pada jawaban 

yang disediakan. 

3. Kuesioner ini menunjukkan hasil penilaian kinerja yang terdiri dari penilaian sasaran 

kerja dan perilaku  

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian 

1. Sasaran Kerja (Beban Kerja Dosen/BKD) 

Penilaian ini mengacu kepada penilaian BKD yang diukur pencapaiannya berdasarkan 

standar penilaian BKD yang meliputi : 

1. Pendidikan dan pengajaran, target 12 SKP 

2. Penelitian, target 1 peneliti utama, 1 penelitia anggota 

3. Pengabdian kepada masyarakat, 2 kegiatan pertahun 

4. Penunjang, 2 SKP pertahun 

Penilaian dalam % pencapaian darai target dengan rumus  

Jumlah pencapaian   ×100%  

Target pencapaian 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA  DOSEN 

AKPER YASPEN JAKARTA 



2. Penilaian Perilaku dan Integritas 

Rentang nilai perilaku untuk masing-masing aspek yang dinilai diatur sebagai berikut: 

a. Orientasi layanan 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan 

dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal lembaga. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap 

sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal lembaga. 

3) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap 

cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun 

eksternal lembaga. 

4) Kurang (51 - 60) 

Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan 

serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal 

lembaga. 

5) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak 

sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal 

lembaga. 

 

b. Integritas 

1) Sangat baik (91 - 100) 

2) Dalam melaksanakan tugas selalu bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 

menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan 

yang dilakukannya. 

3) Baik (76 - 90) 

4) Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 

menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan 

yang dilakukannya. 

5) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, cukup 



ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani 

menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 

6) Kurang (51 - 60) 

Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan 

wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang 

dilakukannya. 

7) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan 

wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang 

dilakukannya. 

 

c. Komitmen 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Akeper Yaspen 

Jakarta, selalu dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta mengutamakan 

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan, dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta mengutamakan 

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

3) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan, adakalanya melaksanakan tugasnya secara baik serta mengutamakan 

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

 

4) Kurang (51 - 60) 

Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 



Kanjuruhan, kurang dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta kurang 

mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau 

golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

5) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan,tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta tidak 

mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau 

golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

 

d. Disiplin 

1) Sangat baik (91 - 100) 

    Selalu mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu 

mentaati ketentuan jam kerja serta mampu memelihara sarana dan prasarana 

kampus dengan sebaik-baiknya. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, 

mentaati ketentuan jam kerja serta mampu memelihara sarana dan prasarana 

kampus dengan sebaik-baiknya. 

 

3) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, 

mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu memelihara sarana dan prasarana 

kampus dengan cukup baik. 

4) Kurang (51 - 60) 

Kurang mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, kurang 

mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu memelihara sarana dan 

prasarana kampus dengan cukup baik. 

5) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, 

tidak mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu memelihara sarana dan 

prasarana kampus dengan baik. 



 

e. Kerjasama 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam 

maupun di luar kampus, menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia 

menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di 

dalam maupun di luar kampus, menghargai dan menerima pendapat orang lain, 

bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

3)  Cukup (61 - 75) 

Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam 

maupun diluar kampus, adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, 

kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan 

bersama. 

4)  Kurang (51 - 60) 

Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam 

maupun diluar kampus, kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, 

kurang bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

5)  Buruk (50 ke bawah) 

Tidak mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam 

maupun di luar kampus, tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak 

bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

 

f. Kepemimpinan 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, 

kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu 

menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta 

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

2)  Baik (76 - 90) 

Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, 

kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu 



menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta 

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

3)  Cukup (61 - 75) 

Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu 

mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu 

menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta 

cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

4)  Kurang (51 - 60) 

Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan 

teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja 

yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan 

bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat. 

5)  Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang 

baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak 

mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan 

tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Penilaian Kinerja Dosen 

Perhitungan hasil akhir penilaian kinerja dosen adalah gabungan antara penilaian Sasaran 

Kerja/BKD dengan penilaian perilaku. 

 

UNSUR YANG 

DINILAI 

       CAPAIAN 

    ( %) 

A. SASARAN KERJA PEGAWAI/BKD (60%)          TARGET  

1. Pendidikan dan pengajaran 12 SKP …….. 

2. Penelitian 2 

Penelitian/th 

…….. 

3. Pengabdian kepada masyarakat 2 Kegiatan/th …….. 

4. Penunjang 2 SKP/th …….. 

Nilai Rata-Rata        ....... 

Nilai BKD = Nilai Rata-Rata x 60%  

Nilai Kinerja = Nilai BKD + Nilai 

Perilaku & Integritas 

……………………………. 

B. PERILAKU & INTEGRITAS 

(40%) 

KTITERIA PENILAIAN 

Komponen Penilaian Sangat 

 baik 

(91 - 100) 

 

Baik 
(76 - 90) 

Cukup (61 
- 75) 

Kurang 
(51 - 60) 

Buruk (50 
ke bawah) 

1. Orientasi pelayanan ...... ...... ...... ...... ...... 

2. Integritas ...... ...... ...... ...... ...... 

3. Komitmen ...... ...... ...... ...... ...... 

4. Disiplin ...... ...... ...... ...... ...... 

5. Kerjasama ...... ...... ...... ...... ...... 

       6. Kepemimpinan*) ...... ...... ...... ...... ...... 

Nilai Total ...... ...... ...... ...... ...... 

Nilai Rerata = Nilai total : 6 …………………………………. 

Nilai Perilaku =Rerata x 40% ..................................... 



 

*) Penilaian unsur kepemimpinan hanya bagi karyawan yang memiliki jabatan. 

Nilai akhir Penilaian Kinerja dinyatakan dengan angka dan keterangan: 91 

– 100  : Sangat baik 

76 – 90  : Baik 

61 – 75  : Cukup 

51 – 60  : Kurang 

50 – ke bawah : Buruk 

 

        Jakarta, …………………………………… 

          Penilai/atasan 

 

           

         (…………………………………..) 
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FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN 

Nomor Dokumen Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh 

APY/SPMI/FORM/4.07 15 Juni 2017 00 Direktur 

 



 
Nama Tenaga Pendidikan :  ……………………………………. 
 
          

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

Petunjuk Pengisian; 

1. Perhatikan kriteria penilaian di bawah ini sebelum mengisi kuesioner penilaian 

2. Isilah kuesioner penilaian dengan memberi tanda centang di kolom pada jawaban 

yang disediakan. 

3. Kuesioner ini menunjukkan hasil penilaian kinerja yang mrupakan penilaian perilaku 

dan integritas 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian 

Penilaian Perilaku dan Integritas 

Rentang nilai perilaku untuk masing-masing aspek yang dinilai diatur sebagai berikut: 

a. Orientasi layanan 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan 

dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal lembaga. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap 

sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal lembaga. 

3) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap 
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cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun 

eksternal lembaga. 

4) Kurang (51 - 60) 

Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan 

serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal 

lembaga. 

5) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak 

sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal 

lembaga. 

 

b. Integritas 

1) Sangat baik (91 - 100) 

2) Dalam melaksanakan tugas selalu bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 

menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan 

yang dilakukannya. 

3) Baik (76 - 90) 

4) Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 

menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan 

yang dilakukannya. 

5) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, cukup 

ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani 

menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 

6) Kurang (51 - 60) 

Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan 

wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang 

dilakukannya. 

7) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan 

wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang 

dilakukannya. 

 



c. Komitmen 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Akeper Yaspen 

Jakarta, selalu dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta mengutamakan 

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan, dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta mengutamakan 

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

3) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan, adakalanya melaksanakan tugasnya secara baik serta mengutamakan 

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

 

4) Kurang (51 - 60) 

Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan, kurang dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta kurang 

mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau 

golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

5) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik Universitas 

Kanjuruhan,tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik serta tidak 

mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau 

golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai dosen/tenaga 

kependidikan/penunjang dimana ia bekerja. 

 



d. Disiplin 

1) Sangat baik (91 - 100) 

    Selalu mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu 

mentaati ketentuan jam kerja serta mampu memelihara sarana dan prasarana 

kampus dengan sebaik-baiknya. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, 

mentaati ketentuan jam kerja serta mampu memelihara sarana dan prasarana 

kampus dengan sebaik-baiknya. 

 

3) Cukup (61 - 75) 

Adakalanya mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, 

mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu memelihara sarana dan prasarana 

kampus dengan cukup baik. 

4) Kurang (51 - 60) 

Kurang mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, kurang 

mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu memelihara sarana dan 

prasarana kampus dengan cukup baik. 

5) Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah mentaati peraturan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, 

tidak mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu memelihara sarana dan 

prasarana kampus dengan baik. 

 

e. Kerjasama 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam 

maupun di luar kampus, menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia 

menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

2) Baik (76 - 90) 

Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di 

dalam maupun di luar kampus, menghargai dan menerima pendapat orang lain, 

bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

3)  Cukup (61 - 75) 



Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam 

maupun diluar kampus, adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, 

kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan 

bersama. 

4)  Kurang (51 - 60) 

Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam 

maupun diluar kampus, kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, 

kurang bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

5)  Buruk (50 ke bawah) 

Tidak mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam 

maupun di luar kampus, tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak 

bersedia menerima keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. 

 

f. Kepemimpinan 

1) Sangat baik (91 - 100) 

Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, 

kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu 

menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta 

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

2)  Baik (76 - 90) 

Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, 

kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu 

menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta 

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

3)  Cukup (61 - 75) 

Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu 

mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu 

menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta 

cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

4)  Kurang (51 - 60) 

Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan 

teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja 

yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan 

bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan 



dengan cepat dan tepat. 

5)  Buruk (50 ke bawah) 

Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang 

baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak 

mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan 

tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 

 

    Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan 

Perhitungan hasil akhir penilaian kinerja tenaga kependidikan adalah nilai rerata penilaian 

perilaku dan integritas 

 

UNSUR PENILAIAN 

PERILAKU & INTEGRITAS 

KTITERIA PENILAIAN 

 Komponen Penilaian Sangat 

 baik 

(91 - 100) 

 

Baik 
(76 - 90) 

Cukup (61 
- 75) 

Kurang 
(51 - 60) 

Buruk (50 
ke bawah) 

1. Orientasi pelayanan ...... ...... ...... ...... ...... 

2. Integritas ...... ...... ...... ...... ...... 

3. Komitmen ...... ...... ...... ...... ...... 

4. Disiplin ...... ...... ...... ...... ...... 

5. Kerjasama ...... ...... ...... ...... ...... 

       6. Kepemimpinan*) ...... ...... ...... ...... ...... 

Nilai Total ...... ...... ...... ...... ...... 

Nilai Rerata = Nilai total : 6 …………………………………. 



*) Penilaian unsur kepemimpinan hanya bagi karyawan yang memiliki jabatan. 

Nilai akhir Penilaian Kinerja dinyatakan dengan angka dan keterangan: 

91 – 100  : Sangat baik 

76 – 90  : Baik 

61 – 75  : Cukup 

51 – 60  : Kurang 

50 – ke bawah : Buruk 

 

Jakarta, 

…………………………………… 

          Penilai/atasan 

 

            

                          (…………………………………..) 
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