
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 pembayaran mahasiswa baru ini dimaksud sebagai arahan dan 

pedoman secara teknis bagi bagian keuangan  dalam rangka melaksanaan tindak 

lanjut  dari rincian pembayaran yang sudah di beritahukan kepada mahasiswa baru 

yang masuk  ke Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pembayaran mahasiswa baru  ini mencakup aktivitas yang berkenaan 

dengan  cara,pembayaran,pengisian slip setoran,  mahasiswa baru setelah dinyatakan 

lulus dan menjadi mahhasiswa baru di Akademi Keperawatan Yaspen Jakart untuk 

selanjutnya dilaknakannya pembayaran. 

  

3. DEFINISI 

Pembayaran mahasiswa baru  adalah kewajiban yang harus dilaksaanakan  sesuai 

dengan ketetapan yang sudah di beritahukan kepada   calon mahasiswa setelah mereka 

di nyatakan lulus dan menjadi mahasiswa di Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta 

urat yang diterima oleh Akper Yaspen Jakarta  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Bagian penerimaan mahasiswa baru   bertanggungjawab dalam memberikan 

informasi pembayaran setelah mereka sudah di nyatakan lulus dan 

menjadimahasiswa  

4.2. Bagian keuangan bertanggungjawab terhadap pemberian informasi tentang cara 

pembayaran dan pengisian slip setoran kepada mahasiswa baru  
 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembayaran mahasiswa baru  di bagian tata usaha Akademi Keperawatan 

Jakarta meliputi kegiatan pemberian informasi biaya masuk ,penulisan pembayaran 

pada slip setoran, ketentuan penyerahan slip setoran setelah di bayarkan ke bank.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pembayaran mahasiswa baru  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Bagian pendaftaran mahasiswa baru memberikan informasi mengenasi besaran 

biaya yang diharus di bayarkan setelah calon mahasiswa tersebut dinyatakan 

luls dan mejadi mahasiswa Akper Yaspen Jakarta. 

6.2. Bagian keuangan membeikan informasi tentang cara , besaran pembayaran 

yang harus di lakukan, penulisan di slip setoran, pembayaran ke bank dan 
pemerian slip setoran.. 

6.3. Wadir Bidang II memantau kegiatan pembayaran mahasiswa baru dan untuk 

mengoraksilaporan pemasukan mahasiswa baru. 
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6.4. Direktur mengetahui dan menyetujui laporan yang sudah di  buat oleh bagian 

keuangan dan wadir bidang II .. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Brosure mahasiswa baru 

8.2. Slip setoran 

 

 

Bagian informasi 

mahasiswa baru 

Bagian 

keuangan info 

pembayaran  

Mahasiswa 
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Slip 
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1. TUJUAN 

Prosedur pembayaran uang pendidikan mahasiswa dimaksud sebagai arahan dan 

pedoman secara teknis bagi bagian tata usaha dalam rangka melaksanakan tindak 

lanjut dari penagihan surat pembayaran uang pendidikan mahasiswa  Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta pada awal tahun semester baru. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pembayaran uang pendidikan mahasiswa   ini mencakup aktivitas yang 

berkenaan penagihan pembayaran untuk memasuki semester baru dengan  permintaan  

surat dengan rincian pembayaran yang harus di bayarkan  

 

     3. DEFINISI 

Pembayaran uang pendidikan  adalah kewajiban pembayaran uang pendidikan 

mahasiswa yang harus dilaksanakan sebelum mahasiswa tersebut memasuki 

perkuliahan yang akan dilaksanakan oleh Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

     4. PENANGGUNG JAWAB 

4.1 Direktur  bertanggungjawab dalam menetapkan besaran biaya pendidikan yang    

                  akan di bayarkan mahasiswa sesuai dengan keputusan dengan Yayasan. 

           4.2  Wadir II bertanggung jawab membuat surat tagihan pembayaran uang pendidikan    

                   kepada   mahasiswa  dan pemantauan untuk pembayaran uang pendidikan  

                    mahasiswa sesuai biaya yang sudah ditetapkan. 

           4.3. Keuangan bertanggung jawab atas pembayaran mahasiswa untuk melaksanakan       

                   pembayaran uang pendidikan dan pencatatan 

 

     5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembayaran uang pendidikan mahasiswa  di bagian tata usaha Akademi 

Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan penagihan uang pendidikan mahasiswa 

melalui surat dengan rincian pembayaran di lampirkan slip setoran bank, kemudian di 

sampaikan kepada mahasiswa agar bisa melakukan pembayaran uang pendidikan 

untuk semester berjalan.  

 

      6. URAIAN PROSEDUR 

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

pembayaran uang pendidikan mahasiswa Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Direktur  dan Yayasan menetapkan jumlah biaya pendidikan yang akan di 

bayarkan oleh mahasiswa untuk semester berikutkan.  

6.2. Wadir bidang II membuat surat tagihan dan slip pembayaran uang pendidikan 

kepada mahasiswa dengan rincian pembayaran . 

6.3. Keuangan memantau dan mengingatkan mahasiswa untuk melakukan 

pembayaran uang pendidikan dengan mengeluaran lembar KRS (Kartu 

Rencana Studi) untuk yang sudah melakukan pembayaran. 
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7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Rincian pembayaran 

8.2. Surat tagihan 

8.3. Slip setoran 

8.4. KRS 

 

Data rincian 

pembayaran 

Surat Tagihan Slip Setoran 

Pembayaran 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pembayaran biaya praktek ke lahan praktek  ini dimaksud sebagai 

arahan dan pedoman secara teknis bagi bagian keuangan  dalam rangka melaksanakan 

pembayaran sebagai tindak lanjut dari tagihan pembayaran  lahan praktek mahasiswa 

Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pembayaran biaya praktek ke lahan praktek ini mencakup aktivitas 

yang berkenaan dengan  perhitungan :jumlah mahasiswa, lama praktek dan biaya 

yang di kenakan di lahan praktek masing-masing Mata Ajaran. 

  

3. DEFINISI 

Pembayaran biaya praktekke lahan praktek  adalah kewajiban institusi yang 

menggunakan lahan praktek (Rumah Sakit, Puskesmas, Panti Jiwa, Daerah Binaan) 

dimana untuk jumlah biaya praktek per mahasiswa  dan waktu pembayaran sudah ada 

kesepakatan yang di buat melalui penandatangan MOU  ( perjanjian) yang berjangka. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Koordinator Mata Ajar bertanggungjawab dalam merekap pemakaian lahan 

praktek meliputi jumlah mahasiswa, lamanya praktek, biaya lahan praktek 

sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati. 

4.2. Wadir bidang I Staf bertanggungjawab mengoreksi  terhadap hasil rekapakan 

yang sudah di buat oleh koordinator mata ajar . 

4.3. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk membayarkan baiaya lahan praktek 

sesuai dengan hasil rekapan yang sudah di setujui oleh Wadir bidang I dan 

Diirektur. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembayaran biaya praktek ke lahan praktek di laksanakan oleh bagian 

keuangan di bawah pengawas Wadir Bidang II dan Direktur  meliputi kegiatan 

permohonan pembayaran, persiapan cek, dan pembayaran biaya praktekke lahan 

praktek. 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penanganan pembayaran biaya parktek ke lahan praktek  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Koordinator mata ajaran membuat rekapan pembayaran praktek mahasiswa 

sesuai dengan perjanjian yang sudah di buat. 

6.2. Wadir bidang I mengoreksi rekapan yang sudah di buat oleh koordinaor mata 

ajar  
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6.3. Wadir bianga II memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan besaran 

yang sudah di  buat oleh wadir bidang I 

6.4. Keuangan membayarkan biaya praktek ke lahan praktek sesuai dengan 

rekapan yang sudah di buat oleh koordinator mata ajar dan di setujuioleh wadir 

bidang I 

6.5. Direktur  mengetahui dan menyetujui jumlah biaya praktek untuk pembayaran 

ke lahan praktek. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

 
 

8.1. Rekapan pembayaran dari koordinator mata ajar 

8.2. Persetujuan rekapan dari :wadir Bidang I, Bidang II 

8.3. Cek 

8.4. Bukti pembayaran praktek ke lahan praktek. 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pembayaran mahasiswa ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman 

secara teknis bagi bagian tata usaha ( keuangan) dalam rangka melaksanaan tindak 

lanjut dan  penyaluran pembayaran beasiswa yang di peroleh oleh mahasiswa 

Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta.. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pembayaran beasiswa ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

penanganan pembayaran beasiswa mahasiswa  mulai dari penerimaan alokasi 

beasiswa, disposisi penerima beasiswa, penyampaian ke mahasiswa tentang penerima 

beasiswa untuk ditindak lanjuti. 

  

3. DEFINISI 

Pembayaran beasiswa  adalah pemberian dana beasiswa kepada mahasiswa sesuai 

dengan besaran beasiswa yang sudah di tetapkan dari pemerintah kopertis atau 

institusi Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

  

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir Bidang II K bertanggungjawab dalam proses pedoman pelaksanaan 

pengurusan beasiswa mahasiswa baik dari pemerintah atau institusi.  

4.2. Direktur bertanggung jawab atas penentuan mamhasiswa yang berhak mendapat 

beasiswa 

4.3. Kepala keuangan bertanggung jawab dalam proses pengalokasian dana beasiswa 

serta membuat data penerimaan dana beasiswa. 

 
 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembayaran beasiswa di bagian tata usaha Akademi Keperawatan Jakarta 

meliputi kegiatan pencatatan nama nama penerima beasiswa , pengajuan cek ke 

Yayasan, pengalokasian dana beasiswa dan pelaporan penerimaan pembayaran 

beasiswa. 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penanganan pembayaran beasiswa di  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir bidang II mendapat nama –nama penerima beasiswa dari hasil seleksi 

di bagian wadir I, Wadir II dan Direktur.  

6.2. Direktur mengesahkan nama-nama penerima pembayaran beasiswa dan 

membuat surat permohoanan ke Yayasan untuk pembayaran beasiswa. Kepala 

Tata usaha membubuhkan paraf pada lembar disposisi. 

6.3. Yayasan menyetujui pengajuan pembayaran beasiswa dengan menandatang 

cek pembayaran beasiswa. 
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6.4. Kepala keuangan mengalokasikan dana pembayaran beasiswa kepada nama-

nama yang sudah di tetapkan oleh institusi.  

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Data penerima beasiswa 

8.2. Surat Permohonan 

8.3. Cek 

8.4. Bukti pembayaran beasiswa 

 

 

 

Nama-nama penerima Pengajuan Persetujuann 

Diserahkan 
kepada 

pimpinan 

Persetujuan 

Yayasan 
Penandatangan Cek 

Pembayaran Beasiswa 
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1. TUJUAN 

Prosedur pembayaran pengobatan pegawai dan mahasiswa  ini dimaksud sebagai 

arahan dan pedoman secara teknis bagi bagian keuangan  dalam rangka melaksanaan 

tindak lanjut dan  pembayaran premi kepada bidang luar ( BPJS Kesehatan dan 

Asuransi Kesehatan (Bumi Putera) untuk pegawai dan mahasiswa Akademi 

Keperwaatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur pembayaran pengobatan pegawai dan mahasiswa  ini mencakup aktivitas 

yang berkenaan dengan  penanganan kesehatan yang terjadi untuk pegawai dan 

mahasiswa yang mengalami sakit. 

  

3. DEFINISI 

Pembayaran pengobatan pegawai dan mahasiswa adalah kewajiaban yang harus di 

laksanakan oleh  Akademi Keperawatan  Yaspen Jakarta dalam rangka melindungi 

pegawai dan mahasiswa dalam bentuk asuransi kesehatan  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Keuangan bertanggungjawab dalam menetapkan potongan premi kesehatan 

sesuai dengan aturan pemerintah, dan penagihan  premikesehatan bagi 

mahasiswa 

4.2. Wadir IIStaf  bertanggungjawab terhadap  proses pemotongan premi kesehatan 

dan tagihan terhadap mahasiswa yang ikut jaminan kesehatan. 

4.3. Direktur bertanggung jawab atas jalannya asusransi kesehatan karyawan dan 

mahasiswa. 
 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembayaran pengobatan pegawai dan mahasiswa ada di bagian keuangan 

Akademi Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan pemotongan premi kesehatan dari 

gaji yang di bayarkan, penagihan jumlah premi untuk asuransi kesehatan mahasiswa 

dan di terbitkannya kartu asuransi kesehatan. 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pembayaran pengobatan pegawai dan mahasiswa Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Direktur membuat suatu kerjasama dengan pihat luar untuk kebutuhan 

kesehatan pegawai dan mahasiswa.  

6.2. Wadir bidang II melindaklanjuti kerjsama dengan pihak luar untuk asuransi 

kesehatan yaitu : Kesehtan pegawai oleh BPJS kesehatan, dan mahasiswa oleh 

asuransi Bumi Putera Jakarta.. 
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6.3. Keuangan melaksanakan pembayaran premi kesehatan kepada BPJS 

Kesehatan di setiap bulannya dan asuransi kesehatan mahasiswa ( Bumi 

Putera) di setiap tahun ajaran baru. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Data pendapatan pegawai 

8.2. Asuransi yang dipakai 

8.3. Data premi per orang 

8.4. Potongan premi per pegawai 

8.5. Bayaran premimahasiswa 

 

Kerjasama asuransi Data 

peserta 

Biaya 

asuransi 

Premi per 

pegawai dan 

mahasiswa 

Potongan 

gaji pegawai 

dan bayaran 

mahasiswa 

Pembayaran ke 

asuransi 

Bukti 

Pembayaran 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pengajuan biaya non rutin pembelian barang ini dimaksud sebagai 

arahan dan pedoman secara teknis bagi bagian pendidikan maupun administrasi dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan inventaris penunjang proses belajar mengajar di 

Akademi Keperawatan Yaspen. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pengajuan biaya non rutin pembelian barang  ini mencakup aktivitas 

yang berkenaan dengan  perencanaan pembelajaran, anggaran pengajuan,pengajuan 

permohonan ke Yayasan Pendidikan Nasional (YASPEN) dan  pembelian barang. 

  

3. DEFINISI 

Pengajuan biaya non rutin pembelian barang  adalah pembelian barang yang tidak 

dilakukan secara rutin berkaitan dengan rencana pengembangan Akper Yaspen yang 

mengacu pada  sarana dan prasrana sesuai dengan perkembangan IPTEK dan 

permintaan pasar.  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Koordinator mata ajar  bertanggungjawab dalam menetapkan perencanaan 

pembelian barang yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

4.2. Wadir bidang I  bertanggungjawab terhadap  proses perencanaan yang di buat 

oleh koordinator mata ajar. 

4.3. Wadir bidang II bertanggungjawab atas proses pengajuan biaya non rutin 

pembelian barang. 

4.4. Keuangan bertanggung jawab atas pengcairan biaya pembelanjaan dan 

pembelanjaan barang-barang 

4.5. Direktur bertanggungjawab atas pengajuan anggaran yang dibutuhkan kepada 

Yayasan 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengajuan biaya non rutin ada di bagian keuangan  Akademi Keperawatan 

Jakarta meliputi kegiatan menerima permohonan pembelian barang non rutin dari 

bidang pendidikan, anggaran dari bidang administrasi, pengajunan permohonan ke 

Yayasan setelah ada persetujuan dari direktur.  

 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penanganan pengajuan biaya non rutin pembelian barang Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Kooordinator mata ajar membuat perencanaan pembelian barang . 
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6.2. Wadir bidang I memproses pengajuan rencana pembelian barang-barang dari 

koordinator mata ajar.. 

6.3. Wadir II mengajukan permohonan kepada Direkktur untuk melanjutkan 

permohonan dana  ke Yayasan.. 

6.4. Direktur mengetahui dan menyetujui perencanaan pembelian barang non rutin 

yang sudah di ajukan dan mengajukannya ke Yayasan. 

6.5. Keuangan memproses pencairan dana yang suka di setujui oleh Yayasan, dan 

melakukan pembelian.. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Rencana pembelian barang dari koord.mata ajar 

8.2. Anggaran pembelian 

8.3. Cek 

8.4. Pencairan dan 

 

Perencaan dari 

koord, mata ajar 

Wadir I 

memproses 

Wadir II 
mengajukan

n 

Direktur 

menyetujui 

Pengajuan 

ke Yayasan 
Pencairan dana 

Pembelian barang 
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1. TUJUAN 

Prosedur pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah setiap bulan  ini dimaksud sebagai 

arahan dan pedoman secara teknis bagi bagian tata usaha (keuangan)  dalam rangka 

melaksanaan pengajuan dana rutin untuk keperluan operasional kegiatan Akademi 

Keperawatan Yaspen. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah setiap bulan  ini mencakup 

aktivitas yang berkenaan dengan  perencanaan pengeluaran rutin, pengajuan 

permohononan ke Yayasan, pencairan dana yang sudah ditetapkan di dalam anggaran 

tahunan Akademi Keperawatan Yaspen.. 

  

3. DEFINISI 

Pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah setiap bulan adalah biaya-biaya yang sudah rutin 

dikeluarkan disetiap bulannya (opersional)  dan masuk  dalam anggaran tahunan yang 

mana biaya rutin >1 juta itu akan di ajukan dalam permohonan di setiap bulannya ke 

Yayasan . 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir bidang II  bertanggungjawab dalam menetapkan perencanaan biaya rutin 

yang akan diperlukan dalam proses belajar mengarjar. 

4.2. Keuangan  bertanggungjawab terhadap  proses pembuatan  anggaran dan 

pengajuan anggaran ke direktur . 

4.3. Direktur bertanggung jawab atas perencanaan dan anggaran yang sudah di 

proses dan di ajukan kepada pihak Yayasan. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah setiap bulan  di bagian tata usaha 

Akademi Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan perencanaan , pembuatan anggaran, 

pengesahan, pembelian barang,pencatatan di buku operasional ..  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pengajuan biaya rutin  >1 juta rupiah setiap bulan Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir bidang II membuat rencana pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah setiap 

bulan yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar. 

6.2. Keuangan membuat atau memasukkan anggaran pengajuan biaya rutin > 1 juta 

rupiah setiapbulan yang sudah di susun wadir II.. 

6.3. Direktur mengettahui dan menyetujui pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah 

setiap bulan untuk di ajukan ke Yayasan kemudian di sahkan. 
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6.4. Pengesahan pengajuan biaya rutin > 1 juta rupiah setiap bulan oleh Yayasan 

Pendidikan Nasional (YASPEN). 

6.5. Pencairan dana pengeluaran biaya rutin > 1 juta rupiah setiap bulan.. 

. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Anggaran rutin per tahun 

8.2. Pengajuan bulanan 

8.3. Pencatatan 

 

Perencanaan pengajuan 

biaya rutin>1 juta 

setiap bulan 

Anngaran 

tahunan 

Pengesahan 

direktur 

Pengesahan 

ke Yayasan 
Pengajuan 

setiap  

bulan 

Pembayaran / 
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rutin > 1 juta rupiah 

Pencatatan  
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1. TUJUAN 

Prosedur penggajian karyawan ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman secara 

teknis bagi bagian keuangan dalam rangka melaksanaan kegiatan dalam memberikan 

penggajian karyawan  Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu penggajian karyawan  ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

penanganan pengeluaran penggajian, pemotongan premi untuk BPJS Kesehatan, BPJS 

Ketenagakerjaan mulai dari pembuat permohonan gaji sesuai dengan keputusan 

Yayasan, pengajuan ke Wadir Bidang II, di ketahui dan disetujui oleh Direktur 

kemudian di sampaikan ke Ketua Yayasan dan penandatangan cek penggajian 

karyawan, setelah itu pengalokasian gaji melalui bank DKI. 

  

3. DEFINISI 

Gaji karyawan adalah hak dari karyawan yang di bayarkan di setiap bulannya setelah 

adanya kesepakatan kerja di awal karyawan bekerja di Akaemi Keperawatan Yaspen 

dimana besaran gaji tersebut tertuang di dalam perjanjian kerja karyawan. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Direktur bertanggung jawab dalam pengajuan bearan gaji karyawan yang akan 

di bayarkan sesuai pedoman yang sudah ada di Akademi Keperawatan Yaspen 

Jakarta. 

4.2. Wakil Direktur Bidang II bertanggung jawab terhadap  proses penggajian 

karyawan yang akan di laksanakan, 

4.3. Kepala Keuangan bertanggung jawab atas penyaluran penggajian karyawan di 

setiap bulanannya. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan penggajian karyawan  di bagian tata usaha Akademi Keperawatan Jakarta 

meliputi kegiatan pembuatan permohonan penggajian karyawan di setiap bulanannya 

sesuai dengan keputusan penggajian, pemotongan BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenaga kerjaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,permohonan 

surat dan cek ke Yayasan setelah itu pengalokasian gaji melalui bank DKI.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penanganan penggajian kayawan di  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Kepala Keuangan  membuat permohonan penggajian setiap bulan setelah 

pemotongan premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. 

6.2. Wakil Direktur Bidang II memeriksa dan mengajukan surat permohonan 

kepada Direktur. 
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6.3. Direktur memeriksa permhonan penggajian karyawan setelah itu mengetahui 

dan menyetujui permohonan tersebut.. 

6.4. Pengawas Akper Yaspen memberi paraf persetujuan sebelum ke Ketua 

Yayasan. 

6.5. Ketua Yayasan mengoreksi dengan bagian Bendahara Yayasan setelah itu 

menandatangani cek permohonan penggajian kayawan. 

6.6. Kepala keuangan mengalokasikan gaji karyawan melalui bank DKI. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Data Potongan Premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

8.2. Data Gaji Karyawan 

8.3. Surat Permohonan 

8.4. Cek. 

8.5. Slip setoran penggajian 
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gaji 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu honor dosen tamu ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman secara 

teknis bagi bagian tata usaha ( keuangan ) dalam rangka melaksanaan tindak lanjut 

pembayaran honor pengajaran khususnya Dosen Tamu yang mengajar di  Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu honor dosen tamu ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

pembayaran honor mengajar  mulai dari perekapan jam menjagar di bagian BAAK 

dan Wadir I Bidang Pendidkan membuat pengajuan honor pengajaran dosen tamu 

sesuai dengan jumlah jam dan pembayaran yang sudah di tetapkan oleh kemudian 

permohonan di sampaikan ke Wadir Bidang II untuk di buatkan surat permohonan. 

 

3. DEFINISI 

Honor Dosen Tamu  adalah pembayaran jumlah jam mengajar yang dilaksanakan oleh 

dosen tamu tersebut,  di mana besaran pembayaran perjam mengajarr sudah disepakti 

sebelum dosen tamu tersebut mengajar di Akademi Keperawatan Yaspen sesuai 

dengan ketentuan honor mengajar dosen tamu . 

  

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. BAAK bertanggungjawab dalam merekap jumlah jam mengajar dosen tamu di 

setaip bulannya pada tanggal 25 bulan berjalan. 

4.2. Wakil Direktur Bidang I  bertanggungjawab terhadap jumlah dan besaran honor 

yang diterima oleh dosen tamu tersebut .  

4.3. Wakil Direktur Bidang I bertanggung jawab untuk memproses pengajuan dari 

Wadir I kepada Direktur. 

4.4. Direktur memeriksan dan menyetujui permohonan honor dosen tamu. 

4.5. Kepala keuanga memproses dan menyalurkan honor –honor dosen tamu bekerja 

sama dengan koordinator-koordinator mata ajara. 

 
 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembayaran honor dosen tamu   di  Akademi Keperawatan Jakarta meliputi 

kegiatan perekapan jam mengajar , pengajuan ke direktur , pengajukan ke Yayasan 

melalui pengawas Akper Yaspen, kemudian mengalokasian ke hosen tamu.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penyaluran honor dosen tamu di  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. BAAK merekap jumlah jam mengajar yang dilaksanakan oleh dosen tamu dan 
menghitung pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada di Akoer Yaspen 

Jakarta 
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6.2. Wadir Bidang I mengoreksi jumlah jam mengajar dan perhitungan 

pembayaran honor dosen tamu dan kemudian mengajukan ke Wadir Bidang II.  

6.3. Wadir Bidang II membuat surat permohonan kepada Yayasan setelah ada 

persetujuan dari Direktur.  

6.4. Direktur menyetujui permohonan yang akan di sampaikan kepada Yayasan 

melalui Pengawas Akper Yaspen.. 

6.5. Pengawas Akper menyampaikan surat permohonan pembayaran honor dosen 

tamu Akper Yaspen. 

6.6. Ketua Yayasan menyetujui permohonan dengan menandatangi cek 

permohonan pembayaran honor dosen tamu. 

6.7. Kepala keuangan mengalokasikan honor dosen tamu bekerja sama dengan 

dosen koordinator mata ajar. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Rekapan jam dan honr mengajar 

8.2. Surat permohonan 

8.3. Cek  

8.4. Kwitansi pembayaran honor dosen tamu 

 

BAAK Wadir I Wadiir II 

Diserahkan 
kepada 

Direktur 
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Kepala Keuangan Dosen Tamu 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat  ini 

dimaksud sebagai arahan dan pedoman secara teknis bagi bagian tata usaha dalam 

rangka melaksanaan permohonan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat dosen Akademi Keperawatan Yaspen ke Yayasan Pendidikan Nasional 

(YASPEN). 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini 

mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  permohonan pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat  mulai dari surat permohonan dan rincian dana ke 

Yayasan, pencairan dana, dan pelaporan penggunaan dana penelitian. 

  

3. DEFINISI 

dan pembaiayan pengabdian kepada masyarakat adalah dana yang dikeluarkan oleh 

institusi untuk proses pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen 

tetap Akper Yaspen  sesuai dengan ketentuan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir I  bertanggungjawab dalam menetapkan pedoman pelaksanaan 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

4.2. Wadir II Staf  bertanggungjawab terhadap  proses surat pe.rmohonan ke 

Yayasan untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap. 

4.3. Keuangan bertanggung jawab pencairan dana, penyerahan dana, pelaporan atas 

penggunaan dana yang di laksanakan oleh dosen tetap. 
  

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pendanaan penelitian  di peruntukan kepada dosen tetap  Akademi 

Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan pendanaan mulai dari  pengajuan dana, 

pencairan dan pelaporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat n 

.  

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap  Akper 

Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir II menerima permohonan surat untuk pendananan dan pembaiayan 

pengabdian kepada masyarakat dan di teruskan ke Direktur.. 

6.2. Direktur mengetahui dan menyetujui permohononan pendanaan dan 

pembaiayan pengabdian kepada masyarakat yang di ajukan Wadir I melalui 

Wadir II.. 

6.3. Keuangan memberikan surat ke Yayasan untuk pencairan dan pembaiayan 

pengabdian kepada masyarakat .dan dilanjutkan dengan pencairan dana 

tersebuut  
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6.4. Penyerahan dana dan pemaiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada 

dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

6.5. Pelaporan pengunaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Anggaran pendanaan penelitian 

8.2. Surat permohonan 

8.3. Cek 

8.4. Laporan penggunaan dana . 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pendanaan penelitian  ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman 

secara teknis bagi bagian tata usaha dalam rangka melaksanaan permohonan 

pendanaan peneliian dosen Akademi Keperawatan Yaspen ke Yayasan Pendidikan 

Nasional (YASPEN). 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pendanaan penelitian  ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

permohonan pendanaan penelitian  mulai dari surat permohonan dan rincian dana ke 

Yayasan, pencairan dana, dan pelaporan penggunaan dana penelitian. 

  

3. DEFINISI 

Pendanaan penelitian  adalah dana yang dikeluarkan oleh institusi untuk proses 

penelitian yang dilaksanakan oleh dosen tetap Akper Yaspen  sesuai dengan ketentuan 

Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir I  bertanggungjawab dalam menetapkan pedoman pelaksanaan 

pendanaan penelitian. 

4.2. Wadir II Staf  bertanggungjawab terhadap  proses surat pe.rmohonan ke 

Yayasan untuk pendanaan penelitian dosen tetap. 

4.3. Keuangan bertanggung jawab pencairan dana, penyerahan dana, pelaporan atas 

penggunaan dana yang di laksanakan oleh dosen tetap. 
  

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pendanaan penelitian  di peruntukan kepada dosen tetap  Akademi 

Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan pendanaan mulai dari  pengajuan dana, 

pencairan dan pelaporan pendanaan penelitian .  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pendanaan penelitian dosen tetap  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir II menerima permohonan surat untuk pendananan penelitian dan di 

teruskan ke Direktur.. 

6.2. Direktur mengetahui dan menyetujui permohononan pendanaan penelitian 

yang di ajukan Wadir I melalui Wadir II.. 

6.3. Keuangan memberikan surat ke Yayasan untuk pencairan pendanaan 

penelitian .dan dilanjutkan dengan pencairan dana tersebuut  

6.4. Penyerahan dana penelitian kepada dosen peneliti 

6.5. Pelaporan pengunaan pendanaan penelitian 
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7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Anggaran pendanaan penelitian 

8.2. Surat permohonan 

8.3. Cek 

8.4. Laporan penggunaan dana . 

 

Anggaran dana 

penelitian 

Persetujuan 

Direktur 

Permohonan ke 

Yayasan 

Pencairan 

dana 

penelitiann 

Penyerahan 

dana ke 

peneliti 

Pelaporann dana 

penelitian  

Laporan diarsipkan  
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pembuatan anggaran tahunan ini dimaksud sebagai arahan dan 

pedoman secara teknis dalam penyusunan pembuatan anggaran Akademi 

Keperawatan Yaspen .yang akan di sahkan oleh Yayasan Pendidikan Nasional 

(YASPEN). 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pembuatan anggaran tahunan ini mencakup aktivitas yang berkenaan 

dengan  pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan anggaran dari masing-

masing bagian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan opersional 

masing-masing. Diajukan ke direktur dan pengesahhan ke Yayasan. 

  

3. DEFINISI 

Pembuatan anggaran tahunan  adalah pendataan  dana-dana yang diperlukan dalam 

menjalankan operasional sesuai dengan kebutuhan bagian yang ada di dalam Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta dan dituangkan dalam bentuk anggaran tahunan  

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir I  bertanggungjawab dalam menetapkan mendanaan bidang pendidikan 

dan praktek klinik bersama dengan koordinator mata ajar 

4.2. Wadir II bertanggungjawab terhadap  penetapan dana  bidang 

operasional,sarana dan  

4.3. Keuangan bertanggung jawab merekap semua kebutuhan yang di butuhkan di 

dalam anggaran tahunan 

4.4. Direktur bertanggung jawab atas pembuatan anggaran yang sudah di susun dan 

melanjutkan ke pihak Yayasan 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pembuatan anggaran tahunan    Akademi Keperawatan Jakarta meliputi 

kegiatan penetapkan anggaran yang diperlukan di bagian masing-masing ( Wadir I, 

Wadir II), kemudian membuatan anggaran sesuai dengan anggaran yang di minta dari 

Wadir I,II kemudian di sampaikan kepada Direktur . 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pembuatan anggaran tahunan di  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Koordinator mata ajar membuat anggaran yang diiperlukan dalam 

menjalankan opersional pendidikan. 

6.2. Wadir I membuatan anggaran di bidang pendidkan dengan meliat anggaran 

yang sudah di buat oleh koordinator mata ajar dan menandatanganinya. Kepala 
Tata usaha membubuhkan paraf pada lembar disposisi. 
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6.3. Wadir II, membuat anggaran operasional yang di perlukan dalam menjalankan 

kegiatan operasional Akkper Yaspen selama satu tahun..S 

6.4. Keuangan membuatan anggaran tahunan dengan merekap semua pengeluaran 

dari masing-masing wadir I dan Wadir II. 

6.5. Direktur mengoreksi dan menyetujui anggaran yang suudah di buat oleh 

bagian keuangan untuk di sampaikan ke Yayasan dan di sahkan.  

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Anggaran masing-masing koordinator 

8.2. Pengajuan anggaran tahunan 

8.3. Anggaran tahunan yangg sudah di sahkan 

 

Anggaran koord 

mata ajar 

Anggaran 

pengeluaran 

Wadir I 

Anggaran 

pengeluaran

Wadir II 

Rekapan 

anggaran 

Wadir I,II 

 

Pengajuan 

ke Direktur 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu pencatatan pendapatan  ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman 

secara teknis bagi bagian tata usaha (keuangan)  dalam rangka melaksanaan tindak 

lanjut pembayaran  dan  pengarsipan slip setoran pemasukan yang masuk ke Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pencatatan pendapatan ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

penanganan slip setoran pemasukan masuk mulai dari penerimaan, pencatatat dan 

pengarsipan slip setoran. 

  

3. DEFINISI 

Pencatatan pendapatan  adalah pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

perolehan pendapatan Akademi Keperawatan Yaspen yang di buatkan pencatatannya 

sendiri per mahasiswa 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Keuangan bertanggungjawab dalam pencatatan dan perarsipan pembayaran dari 

mahasiswa. 

4.2. Wadir II  bertanggungjawab terhadap  proses pembuatan laporan pendapatan 

melalui pembayaran mahasiswa.  
 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pencatatan pendapatan ada di bagian tata usaha Akademi Keperawatan 

Jakarta meliputi kegiatan pemberian slip setoran,pencatatan pembayaran 

permahasiswa, pengarsipan slip setoran.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penanganan pencatatan pendapatan di Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir II membuat surat penagihan kepada mahasiswa untuk pembayaran. 

6.2. Keuangan memberikan slip setoran yang akan menjadi alat pembayaran ke 

bank sebagai bukti sah bahwa sudah membayar. Surat masuk disampaikan 

kepada pimpinan/direktur Akper Yaspen Jakarta. 

6.3. Direktur memeriksa pencatatan pendapatan dari mahasiswa di setiapbulan 

melaluilaporan bulanan keuangan.  
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7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Surat tagihan 

8.2. Slip setoran 

8.3. Pencatatan pendapatan 

8.4. Arsip slip setoran 

 

Surat tagihan bayaran Slip setoran Pembayaran ke bank 

Diserahkan kepada 

bagian keuangan 

Pencatatan 

pendapatan 

Slip setoran di 
arsipkan 

Pelaporan 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu laporan tahunan  ini dimaksud sebagai arahan, pedoman dan evaluasi  

secara teknis bagi Institusi dalam rangka melaksanaan tindak lanjut,perbaikan, dan 

perubahan yang akan dilakukan oleh  Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta dimasa 

yang akan datang. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu laporan tahunan ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

penanganan penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun ajaran yang sudah di 

laksanakan di Akademi Keperawatan Yaspen.  

 

3. DEFINISI 

Laporan tahunan adalah gambaran kegiatan atau aktivitas yang dilakukan institusi 

dalam hal penerimaan pendapatan dan kemudian pengeluaran atas semua kegiatan 

opersional yang dilakukan baik utk biaya pendidkan, penelitian, pengabdian 

masyarakat, inventaris , dan SDM yang harus dilaksanakan oleh Akademi 

Keperawatan Yaspen sesuai ketentuan Tri Darma Perguruan Tinggi.. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Kepala Keuangan bertanggungjawab dalam pengarsipan dan pelaporan kegiatan 

yang di laksanakan Akademi Keperawatan Yaspen. 

4.2. Wakil Direktur Bidang II Staf  bertanggungjawab terhadap  proses pembuatan 

pelaporan tahunan keuangan. 

4.3. Direktur bertanggung jawab atas semua pelaporan yang sudah di buat. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pelaporan keuangan tahunan  di bagian tata usaha Akademi Keperawatan 

Jakarta meliputi kegiatan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengarsipan 

pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk laporan bulanan kemudian  disampaikan 

kepada Direktur dan Ketua Yayasan melalui pengawas Akper Yaspen.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pembuatan laporan tahunan di Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Kepala keuangan membuata laporan pemasukan dan pengeluaran melalui 

rekapan laporan  bulanan  selama satu tahun ajaran yang akan disampaikan 

kepada wadir bidang II . 

6.2. Wadir Bidang II mengoreksi laporan tahunan yang sudah di buat oleh kepala 

keuangan dan menandatangani laporan tahunan. 

6.3. Direktur mengoreksi dan menandatangani laporan tahunan yang akan di 

sampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan. 
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6.4. Laporan  diarsipkan.  

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Laporan Bulanan 

8.2. Kwitansi - kwitansi 

8.3. Laporan Tahunan 

 

Pembuatan Laporan 

 
Laporan Tahunan 

Pelaporan 

ke yayasan  
Pengesahan 
yayasan  

Pengarsipan  

Pengesahan Laporan 
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1. TUJUAN 

Prosedur mutu audit keuangan  ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman secara 

teknis bagi Akper Yaspen  dalam rangka melaksanaan tindak lanjut dalam 

pelaporan keuangan yang dilakukan setiap bulannya kepada Yayasan Pendidikan 

Nasional (YASPEN). 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu audit keuangan, mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

penanganan pelaporan keuangan  mulai dari penerimaan pembayaran per 

mahasiswa, pengeluaran per bulan , kwitansi pengesahan, rekening koran,yang 

mana pelaporannya mulai dari bagian keuangan, wakil direktur bidang II, direktur,, 

penyampaian ke pengawas Akper Yaspen  kemudian akan ditindak lanjuti oleh 

Ketua Yayasan Pendidikan Nasional (YASPEN). 

  

3. DEFINISI 

Audit keuangan adalah audit atau pemeriksaan  yang dilakukan pihak luar terhadap  

Akper Yaspen Jakarta untuk melihat kesesuaian pelaporan dengan keadaan yang 

ada. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Bagian Keuangan bertanggung jawab atas proses pemasukan dan 

pengeluaran yang di laporan dalam bentuk laporan keuangan di setiap 

bulannya. 

4.2. Wakil direktur bidang II bertanggung jawab atas proses yang di jalankan oleh 

bagian keuangan. 

4.3. Direktur bertanggung jawan atas semua pelaporan yang sudah di sampaikan 

oleh wakil direktur bidang II 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan audit keuangan di   Akademi Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan  

pemeriksaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kemudian mencocokkan 

dengan laporan yang di buat setiap bulan dan di laporkan ke Yayasan Pendidikan 

Nasional. 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

penanganan audit keuangan Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Bagian keuangan menyiapkan semua bentuk laporan,kwitansi yang 

diperlukan. 
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6.2. Wakil Direktur Bidang II menjelaskan alur penerimaan dan pengeluaran 

yang dilaksanakan di Akademi Keperawatan Yaspen serta membuat 

pelaporan audit yang dilaksanakan. 

6.3. Direktur mempertanggunga jawabkan segala bentuk pelaporan yang sudah 

di buat di setiap bulan, per semester yang sudah di sampaikan kepada pihak 

Yayasan Pendidikan Nasional. 

 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

  

 

 

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Slip setoran mahasiswa 

8.2. Kwitansi pengeluaran 

8.3. Laporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

Kwitansi Laporan bulanan  Laporan semesteran  

jnssSesemesteran 

Diserahkan 
kepada 

Direktur 

Diserahkan 

ke Pengawas 

Akper 

Diserahkan kepada 

Ketua Yayasan 

Laporan  diarsipkan 
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1. TUJUAN 

Prosedur pengajuan cek ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman secara teknis bagi 

bagian tata usaha keuangan  dalam rangka melaksanaan tindak lanjut dan pencairan 

dana kebutuhan di  Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur mutu pengajuan cek ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

pengajuan kebutuhan, penandatangan cek yang sesuai dengan jumlah pengajuan 

.pencairan dana ke bank.i. 

  

3. DEFINISI 

Pengajuan cek adalah permohonan dana yang dibutuhkan dalam menjalankan proses 

belajar mengajar di Akper Yaspen dalam bentuk permohonan pengajuan cek ke 

Yayasan.Jakarta. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir II   bertanggungjawab dalam menetapkan pengajuan dana yang 

diperlukan.. 

4.2. Direktur bertanggungjawab terhadap  proses pengajuan cek ke yayasan. 

4.3. Keuangan bertanggung jawab atas pencairan cek yang di ajukan oleh Direktur  

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengajuan cek ada  di bagian tata usaha (keuangan) Akademi Keperawatan 

Jakarta meliputi kegiatan permohonan dana, persiapan cek, penandatangan cek, 

pencairan cek yang sebelumnya sudah di sahkan oleh Direktur dan Yayasan.  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

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

pengajuan cek di  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir II membuat pengajuan kebutuhan kepada direktur disertai dengan 

pengajuan cek . 

6.2. Direktur memproses  pengajuan yang di buat oleh wadir II untuk pengajuan ke 

Yayasan .. 

6.3. Keuangan melakukan pencairan cek dan mengalokasikan kepada bidang yang 

mengajukan permohonan .. 

7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 
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8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Permohonan dana 

8.2. Cek 

8.3. Kwitansi pengeluaran dana 

 

Persetujuan 

Yayasan 
Penandata

ngan cek 

oleh 
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Pencairan cek 

Alokasi dana 

sesuai 

permohonan 
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1. TUJUAN 

Prosedur pengajuan bon sementara (BS)  ini dimaksud sebagai arahan dan pedoman 

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

pemberian Bon Sementara untuk karyawan  Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

2. RUANG LINGKUP  
Prosedur pengajuan bon sementara  ini mencakup aktivitas yang berkenaan dengan  

pembuatan bon sementara,  pencatatan pinjaman dan persetujuan Direktur untuk 

Karyawan Akper Yaspen Jakarta.. 

  

3. DEFINISI 

Pengajuan bon sementara (BS)  adalah bukti pengajuan peminjaman yang dilakukan 

oleh karyawan dengan aturan dan batasan, melalui  kebijakan Direktur .Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta. 

 

4. PENANGGUNGJAWAB 

4.1. Wadir II  bertanggungjawab dalam mengajukan permohonan kepada direktur 

dengan melihat aturan yang berlaku.. 

4.2. Direktur bertanggungjawab atas pengajuan bon sementara selama sudah 

mengikuti aturan dan batasan yang ada . 

4.3. Keuangan bertanggung jawab atas pengeluaran pinjaman bon sementara dan 

pengembalian bon sementara 

 

5. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan pengajuan bon sementara (BS) ada di bagian tata usaha Akademi 

Keperawatan Jakarta meliputi kegiatan menerima pengajuan bon sementara, 

pencatatan di buku peminjaman dan penagihan untk pengembalian pinjaman sesuai 

aturan yang berlaku..  

 

6. URAIAN PROSEDUR 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proses 
pengajuan bon sementara (BS) di  Akper Yaspen Jakarta. 

6.1. Wadir II membuat aturan peminjaman bon sementara (BS) untuk seluruh 

karyawan dengan aturan dan batasan . 

6.2. Karyawan pengajuan bon sementara (BS) kepada direktur melalui Wadir II 

dengan ketentuan yang ada.. 

6.3. Direktur menyetujui pengajuan bon sementara (BS) yang sudah di ajukan oleh 

Wadir II.. 

6.4. Keuangan memberikan dana pengajuan bon sementara (BS) kepada karyawan 

dan penandatangan kwitansi peminjaman . 
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7. BAGAN ALIR/ FLOWCHART 

                 

 

 

 

 

 

    

        

 

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT 

8.1. Aturan peminjaman bon sementara 

8.2. Formulir peminjaman 

8.3. Kwitansi pengeluaran peminjaman 

 

Aturan Bon 

Sementara (BS) 
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sementara 
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FORMULIR KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Disiapkan oleh, 

 

 

 

 

Debby Ratih, S. E. 

 

 

  

Disahkan oleh 

Direktur, 

 

 

 

 

Sulastri, S. Kp., M. Kep. 
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SLIP GAJIH 
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SLIP GAJI PEGAWAI 
 

AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 
JL.  BATAS  II  NO.  54 
KEL. BARU – PASAR REBO 

JAKARTA TIMUR 
TELP. 021 877.03785, FAX. 021-871.7353 

 

 

 

BULAN/ TAHUN  : 

NAMA PEGAWAI  : 

N I P    : 

UNIT KERJA    : 

JABATAN   : 

STATUS PEGAWAI  : 

NO REK. BANK DKI  : 

TOTAL DITERIM  : 

 

PERINCIAN PENDAPATAN JUMLAH  POTONGAN JUMLAH 

Gajih pokok 

Tunjangan Jabatan 

 

 

 

Rp. 

Rp. 

 BPJS 

Jamsostek 

Rp. 

Rp. 

Sub Total Rp.  Sub Total Rp. 

 

Jumlah yang diterima Rp. 

PROBADI DAN RAHASIA 
(PRIVATE AND CONFIDENTIAL) 
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FORMULIR BUKTI PENGELUARAN KAS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 

No. Dokumen:  

APY/ SPMI/FORM/7.03 
FORMULIR 

SLIP SETORAN PEMBAYARAN 

PENDIDIKAN MAHASISWA 

Tanggal Perumusan Revisi Disahkan Oleh 

15 Juni 2017 00 Direktur  

 

 

 

 



FORMULIR PEMBAYARAN PENDIDIKAN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 

No. Dokumen:  

APY/ SPMI/FORM/7.04 
FORMULIR 

SLIP SETORAN PEMBAYARAN 

LAINNYA 

Tanggal Perumusan Revisi Disahkan Oleh 

15 Juni 2017 00 Direktur  

 

 

 

 

 



FORMULIR PEMBAYARAN LAINNYA 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 
No. Dokumen:  

APY/ SPMI/FORM/7.05 FORMULIR 

PINJAMAN KEUANGAN 

Tanggal Perumusan Revisi Disahkan Oleh 

15 Juni 2017 00 Direktur  

 

 

 

 

 



  AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 
  JL.  BATAS  II  NO.  54 

  KEL. BARU – PASAR REBO 
  JAKARTA TIMUR 
 

 

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
N a m a   : _________________________________________ 

 
Jabatan   : _________________________________________ 

 
Alamat       : _________________________________________ 
     _________________________________________ 

     _________________________________________ 
     _________________________________________ 

     _________________________________________ 
Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman kepada Akper Yaspen Jakarta yang 

diambil dari uang kas kesejahteraan sebesar Rp . ____________________________ 
(___________________________________________________________________) 
pada bulan _________________________________________ 

 
Pinjaman tersebut akan dikembalikan mulai bulan ____________________________ 

dengan besarnya angsuran per bulan Rp.  __________________________________ 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas kebijakannnya saya mengucapkan 

terima kasih. 
 

           Jakarta,  …...………...…….. 20 … 
 
 Mengetahui / Menyetujui, 

            Direktur,       Pemohon, 
      

               
 
 

_____________________    _______________________ 
 

 

 



 

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


