
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

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. Delaian 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 kebijakan mutu. Dengan demikian penyusunan kebijakan mutu 

merupakan keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi dalam rangka menjamin 

keberlangsungan kegiatan penjaminan mutu internal di Akper Yaspen Jakarta. 

 

Buku Kebijakan Mutu SPMI 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

 

Standar Nasional Pendidikan 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

2. Standar Isi Pembelajaran 

3. Standar Proses Pembelajaran 

4. Standar Penilaian Pembelajaran 

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

kreatifitas, 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. 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan   

 

1.1. Visi: 

Akademi Keperawatan yapen Jakarta menjadi 

Akademi Keperawatan yang terkemuka tingkat 

nasional dalam menghasilkan perawat vokasi yang 

kompeten dengan keunggulan keperawatan gawat 

darurat tingkat pada tahun 2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam bidang keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan 

produktivitas bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kuaifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat di bidang keperawatan 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif 

bagi seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan  strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma 

perguruan tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.4. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta adalah tanggung jawab, 

kejujuran, kerja keras, keinginan berubah menjadi 

yang lebih baik, saling menghargai, saling 

mendukung, mengutamakan musyawarah dan 
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kepentingan institusi. 

 

2. Rasionale standar 

kompetensi lulusan 

2.1. Rasional eksternal 

Dalam rangka memenuhi permenristekdikti no 44 

tahun 2015 khususnya pasal 5 ayat 1 tentang 

kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan maka Akper Yaspen 

Jakarta berkewajiban  merangcang, merumuskan, 

menyusun standar kompetensi lulusan . 

2.2. Rasional  internal 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan 

khusunya pemenuhan kompentsi lulusan maka 

Akper Yaspen Jakarta  berkewajiban merangcang, 

merumuskan, menyusun standar kompetensi 

lulusan 

3. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai atau memenuhi 

isi standar kompetensi 

lulusan 

 

 

3.1. Perumusan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan 

dengan SK Direktur yaitu terdiri dari Wadir I, 

Kaprodi dan perwakilan dosen 

3.2. Penetapan: Direktur setelah mendapat persetujuan 

dari yayasan dengan adanya pertimbangan dan 

rekomendasi dari senat akademik 

3.3. Pelaksanaan:  standar isi pembelajaran dilaksanakan 

oleh Wadir 1, Kaprodi dan dosen 

3.4. Evaluasi pelaksanaan: monitoring standar isi 

dilakukan oleh penanggung jawab standar yaitu 

Wadir I, dan pelaksnaaan audit mutu internal yang 

dilaksanakan oleh tim audit dibawah koordinasi   

Kepala UPMI 

3.5. Pengendalian: dilakukan oleh Wadir I, dibawah 

pengendalian Kepala UPMI  

3.6. Peningkatan standar: dilaksanakan oleh tim perumus 

setelah memperhatikan hasil audit dan pengendalian   

 

4. Definisi Istilah dalam 

standar kopetensi llusan 

4.1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya 

sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai 

dan norma yang tercermin dalam kehidupan 

spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran.  
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4.2. Pengetahuan  merupakan penguasaan konsep, teori, 

metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu 

secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran 

dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran. 

4.3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan 

unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, 

metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh 

melalui pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat  

4.4. Civita Akademik: Civitas Akademi adalah satuan 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Akper 

Yaspen Jakarta . 

4.5. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 

merupakan acuan dalam penyusunan capaian 

pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan 

secara nasional. KKNI tertuang dalam Perpres No. 

08 tahun 2012. Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 

2012 dan UU PT no. 12 Tahun 2012 pasal 29 ayat 

(1), (2), dan (3) menyebabkan kurikulum harus 

mengacu pada capaian pembelajaran (learning 

outcome). 

5. Pernyataan Isi Standar  

dan Indikator standar 

kompetensi lulusan 

5.1 Pernyataan Isi Standar 

5.1.1. Ketua Program Studi bersama Wadir I 

berkewajiaban memastikan Prodi memiliki 

rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan 

sudah dituangkan di capaian pembelajaran 

lulusan 

5.1.2. Ketua Program Studi bersama Wadir I 

berkewajiaban memastikan Prodi memiliki 

pedoman/kebijakan perumusan capaian 

pembelajaran lulusan 

5.1.3. Ketua Program Studi memastikan  pelaksanaan  

proses  perumusan  capaian  pembelajaran  telah 

melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna 

lulusan 

5.1.4. Ketua Program Studi bersama Wadir I 

berkewajiaban memastikan Prodi memiliki dan 

melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang 

telah mengacu pada deskripsi capaian 
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pembelajaran lulusan KKNI 

5.1.5. Ketua Program Studi bersama Wadir I 

berkewajiaban memastikan Prodi memiliki dan 

melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan 

umum sesuai jenjang pendidikan seperti yang 

dituangkan di lampiran Permenristek DIkti No. 44 

Tahun 2015 

5.1.6. Ketua Program Studi bersama Wadir I 

berkewajiaban memastikan Prodi memiliki dan 

melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan 

khusus sesuai rumusan  forum  program  studi  

sejenis  atau  nama  lain  yang setara. 

5.1.7. Ketua Program Studi bersama Wadir I 

berkewajiaban memastikan Pengelola Prodi 

memiliki mekanisme pemutakhiran capaian 

pembelajaran lulusan dengan memperhatikan 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

perkembangan dunia kerja. 
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5.2 Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1 Tersedianya  kriteria minimal rumusan kualifikasi lulusan 

yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dan sudah dituangkan di capaian 

pembelajaran lulusan 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2 Tersedianya kriteria minimal pedoman/kebijakan 

perumusan capaian pembelajaran lulusan 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3 Terlaksananya  proses  perumusan  capaian  pembelajaran  

telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna 

lulusan 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.4 Terlaksananya capaian pembelajaran lulusan 60% 70% 80% 90% 100% 

5.1.5 Terlaksananya pemenuhan aspek keterampilan umum 

lulusan 

60% 70% 80% 90% 100% 

5.1.6 Terlaksananya pemenuhan aspek keterampilan khusus 

lulusan 

60% 70% 80% 90% 100% 

5.1.7 Tersedianya mekanisme pemutakhiran capaian 

pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja. 

60% 70% 80% 90% 100% 
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6. Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Indikator Strategi Pencapaian 

Tersedianya  kriteria minimal rumusan 

kualifikasi lulusan yang mencakup aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dan sudah dituangkan di capaian 

pembelajaran lulusan 

Merumuskan standar kompetensi lulusan 

telah melibatkan direktur, Wadir, Ka. 

Prodi, dosen dan stake holder internal 

dan ekternal 

Melakukan sosialisasi standar 

kompetensi lulusan melalui desiminasi 

dan lokakarya  

Terlaksananya capaian pembelajaran 

lulusan 

Merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan telah melibatkan direktur, 

Wadir, Ka. Prodi, dosen dan stake 

holder internal dan ekternal, alumni, 

mahasiswa. 

Melakukan sosialisasi capaian 

pembelajaran lulusan melalui desiminasi 

dan lokakarya  

Terlaksananya pemenuhan aspek 

keterampilan umum lulusan 

Merumuskan aspek keterampilan umum 

lulusan telah melibatkan direktur, 

Wadir, Ka. Prodi, dosen dan stake 

holder internal dan ekternal 

Melakukan sosialisasi aspek 

keterampilan umum lulusan melalui 

desiminasi dan lokakarya  

Terlaksananya pemenuhan aspek 

keterampilan khusus lulusan 

Merumuskan aspek keterampilan 

khusus lulusan telah melibatkan 

direktur, Wadir, Ka. Prodi, dosen dan 

stake holder internal dan ekternal 

Melakukan sosialisasi aspek 

keterampilan khusus lulusan melalui 

desiminasi dan lokakarya  

Tersedianya mekanisme pemutakhiran 

capaian pembelajaran lulusan dengan 

memperhatikan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan perkembangan 

dunia kerja. 

Merumuskan mekanisme pemutakhiran 

capaian pembelajaran lulusan telah 

melibatkan direktur, Wadir, Ka. Prodi, 

dosen dan stake holder internal dan 

ekternal 
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Indikator Strategi Pencapaian 

Melakukan sosialisasi mekanisme 

pemutakhiran capaian pembelajaran 

lulusan melalui desiminasi dan 

lokakarya  

Tersedianya  kriteria minimal rumusan 

kualifikasi lulusan yang mencakup aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dan sudah dituangkan di capaian 

pembelajaran lulusan 

Merumuskan standar kompetensi lulusan 

telah melibatkan direktur, Wadir, Ka. 

Prodi, dosen dan stake holder internal 

dan ekternal 

Melakukan sosialisasi standar 

kompetensi lulusan melalui desiminasi 

dan lokakarya  

Terlaksananya capaian pembelajaran 

lulusan 

Merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan telah melibatkan direktur, 

Wadir, Ka. Prodi, dosen dan stake 

holder internal dan ekternal, alumni, 

mahasiswa. 

Melakukan sosialisasi capaian 

pembelajaran lulusan melalui desiminasi 

dan lokakarya  

Terlaksananya pemenuhan aspek 

keterampilan umum lulusan 

Merumuskan aspek keterampilan umum 

lulusan telah melibatkan direktur, 

Wadir, Ka. Prodi, dosen dan stake 

holder internal dan ekternal 

Melakukan sosialisasi aspek 

keterampilan umum lulusan melalui 

desiminasi dan lokakarya  

Terlaksananya pemenuhan aspek 

keterampilan khusus lulusan 

Merumuskan aspek keterampilan 

khusus lulusan telah melibatkan 

direktur, Wadir, Ka. Prodi, dosen dan 

stake holder internal dan ekternal 

Melakukan sosialisasi aspek 

keterampilan khusus lulusan melalui 

desiminasi dan lokakarya  
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1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai   

 

1.1. Visi: 

Akademi Keperawatan yapen Jakarta menjadi 

Akademi Keperawatan yang terkemuka tingkat 

nasional dalam menghasilkan perawat vokasi yang 

kompeten dengan keunggulan keperawatan gawat 

darurat tingkat pada tahun 2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam bidang 

keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan 

produktivitas bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kuaifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat di bidang keperawatan 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan 

produktif bagi seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan  strategis dengan 

berbagai instansi di dalam dan luar negeri dalam 

rangka menunjang pelaksanaan kegiatan 

tridharma perguruan tinggi dan pemanfaatan 

lulusan 

 

1.4. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan 

Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta adalah 

tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, keinginan 

berubah menjadi yang lebih baik, saling 
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menghargai, saling mendukung, mengutamakan 

musyawarah dan kepentingan institusi. 

 

2. Rasionale penetapan standar isi 

pembelajaran 

 

2.1.  Rasionale eksternal 

Dalam rangka mewujudkan amanat Permenristek 

Dikti no. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat 1 tentang 

kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran maka Akper Yaspen Jakarta 

berkewajiban menyusun standar, perumusan, 

penyusunan, penetapan pelaksanaan standar isi 

pembelajaran 

 

2.2. Rasional internal  

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran Akper Yaspen Jakarta khususnya maka 

Akper Yaspen Jakarta melakukan perumusan, 

penyusunan, penetapan dan pelaksananaan standar 

isi pembelajaran  

3. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai isi standar isi 

pembelajaran 

  

3.1. Perumusan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan 

dengan SK Direktur yaitu terdiri dari Wadir I, 

Kaprodi dan perwakilan dosen 

3.2. Penetapan: Direktur setelah mendapat persetujuan 

dari yayasan dengan adanya pertimbangan dan 

rekomendasi dari senat akademik 

3.3. Pelaksanaan:  standar isi pembelajaran 

dilaksanakan oleh Wadir 1, Kaprodi dan dosen 

3.4. Evaluasi pelaksanaan: monitoring standar isi 

dilakukan oleh penanggung jawab standar yaitu 

Wadir I, dan pelaksnaaan audit mutu internal yang 

dilaksanakan oleh tim audit dibawah koordinasi   

Kepala UPMI 

3.5. Pengendalian: dilakukan oleh Wadir I, dibawah 

pengendalian Kepala UPMI  

3.6. Peningkatan standar: dilaksanakan oleh tim 

perumus setelah memperhatikan hasil audit dan 

pengendalian   

 

4.  Definisi Istilah  4.1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan diberbagai sector 

4.2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
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pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggraan 

program studi  

4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa 

dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar 

4.4. Satuan kredit semester yang selanjutnya ditulis 

SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 

dibebankan pada mahasiswa perminggu 

persemester dalam proses pembelajaran melalui 

berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program 

studi 

4.5. Dosen adalah pendidik profesionaldan ilmuan 

dengan tugas utama menstransformasikan , 

mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu 

pengetahuan , tekhnologi melalui pendidikan, 

penelitian dan pegabdian masyarakat 

5. Pernyataan Isi Standar dan 

indikator sasaran standar isi 

pembelajaran 

5.1. Pernyataan isi standar  

5.1.1. Ketua program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen wajib menentukan standar isi 

pembelajaran dengan kriteria tingkat kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu 

pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI  

5.1.2. Ketua program studi berkewajiban memastikan 

lulusan program diploma tiga keperawatan wajib 

menguasai paling sedikit konsep teoritis  bidang 

pengetahuan dan dan ketrampilan tertentu secara 

umum dalam bidang keperawatan sesuai dengan 

capaian pemebelajaran lulusan dari KKNI 

5.1.3. Ketua progrm studi berkewajiban memastikan 

tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran sebagaimana dimaksud bersifat 

kumulatif dan/atau integrative 

5.1.4. Ketua Program studi berkewajiban memastikan 

tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran sebagaimana dimaksud dituangkan 

dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam 

bentuk mata kuliah  

5.1.5. Ketua Program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen memilih jenis materi pembelajaran 

sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang 



 

AKPER YASPEN JAKARTA 
No. Dokumen: APY/SPMI/STD/A.02 

Tanggal        : 30 April 2018 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
Revisi           : 02 

Halaman       : 05 - 09 

 

hendak dicapai 

5.1.6. Ketua Program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen memilih sumber bahan ajar yang 

bisa menjadi referensi bagi mahasiswa 

5.1.7. Ketua Program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen menentukan cakupan bahan ajar 

sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang 

hendak dicapai 

5.1.8. Ketua Program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen menentukan urutan bahan ajar 

5.1.9. Ketua Program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen menentukan strategi penyampaian 

bahan ajar 
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5.2. Pencapaian Indikator Standar Isi Pembelajaran 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1.   Tersedianya kebijakan mengenai kriteria minimal isi 

pengajaran tentang kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran 

 Tersedianya struktur kurikulum mengenai kriteria 

minimal isi pengajaran tentang kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2.  Tersedianya isi pembelajaran dalam bentuk RPS yang 

memuat kriteria minimal konsep teoritis keilmuan dan 

ketrampilan  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. Tersedianya isi pembelajaran yang berfokus pada konsep 

teoritis bidang keilmuan dan ketrampilan tertentu secara umum 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.4. Tersedianya materi pembelajaran yang mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor level 5 KKNI 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.5. Adanya modul teori atau bahan ajar dengan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi yang bersifat kumulatif 

dan/atau integratif 

100% 100% 100% 100% 100% 
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5.1.6. a. Adanya jenis materi yang dipilih oleh dosen dan 

tertuang dalam RPS meliputi metode pengajaran, 

strategi pembelajaran, media, dan sistem 

evaluasi/penilaian 

b. Adanya sumber bahan ajar pada RPS misal dari buku, 

jurnal ilmiah, internet, media audiovisual, dsb. 

c. Adanya topik dan subtopik masing-masing materi ajar 

d. Adanya urutan bahan ajar dengan pendekatan hierarkis 

atau procedural 

e. Adanya strategi penyampaian bahan ajar yang tertuang 

dalam materi ajar berupa urutan penyampaian, fakta, 

memecahkan masalah, konsep, prinsip, dan/ atu 

procedural 

100% 100% 100% 100% 100% 
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6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran 

Indikator Strategi Pencapaian 

6.1. Tersedianya kebijakan mengenai 

kriteria minimal isi pengajaran 

tentang kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran  

1. Kaprodi melakukan penyusunan 

kebijakan mengenai kriteria minimal 

isi pembelajaran 

2. Kaprodi melakukan sosialisasi 

kepada seluruh dosen mengenai 

kebijakan kriteria minimal isi 

pembelajaran 

6.2. Tersedianya struktur kurikulum 

mengenai kriteria minimal isi 

pengajaran tentang kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

 

1. Kaprodi menentukan kriteria 

minimal kedalaman isi pembelajaran 

2. Kaprodi melakukan sosialisasi 

Kaprodi melakukan sosialisasi 

tentang criteria minimal kedalaman 

isi pembelajaran 

3. Kaprodi melakukan evaluasi 

terhadap isi pembelajaran yang 

dilakukan dosen 

6.3. Tersedianya isi pembelajaran yang 

berfokus pada konsep teoritis bidang 

keilmuan dan ketrampilan tertentu 

secara umum 

 

1. Kaprodi melakukan kajian isi 

kurikulum sesuai mata kuliah  

2. Tiap koordinator mata kuliah  

berkewajiban mendalami isi materi 

yang diberikan berdasarkan 

keilmuannya dalam mengembangkan 

mata kuliah  

6.4. Tersedianya isi pembelajaran dalam 

bentuk RPS yang memuat kriteria 

minimal konsep teoritis keilmuan 

dan ketrampilan  

1. Kaprodi melakukan kajian isi 

kurikulum sesuai mata kuliah  

2. Tiap koordinator mata kuliah  

berkewajiban mendalami isi materi 

yang diberikan berdasarkan 

keilmuannya dalam mengembangkan 

mata kuliah 

6.5. Tersedianya materi pembelajaran 

yang mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor level 5 

KKNI 

1. Kaprodi melakukan kajian isi 

kurikulum sesuai mata kuliah  

2. Tiap koordinator mata kuliah  

berkewajiban mendalami isi materi 

yang diberikan berdasarkan 

keilmuannya dalam mengembangkan 

mata kuliah 

6.6. Adanya modul teori atau bahan ajar 

dan modul praktik  dengan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi yang 

bersifat kumulatif dan/atau integratif 

1. Kaprodi melakukan kajian isi 

kurikulum sesuai mata kuliah  

2. Tiap koordinator mata kuliah  

berkewajiban mendalami isi materi 

yang diberikan dalam modul teori 

atau bahan ajar dan modul praktik  

dengan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi yang bersifat 

kumulatif dan/atau integratif 
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6.7. Adanya jenis materi yang dipilih 

oleh dosen dan tertuang dalam RPS 

meliputi metode pengajaran, strategi 

pembelajaran, media, dan sistem 

evaluasi/penilaian 

6.8. Adanya sumber bahan ajar pada RPS 

misal dari buku, jurnal ilmiah, 

internet, media audiovisual, dsb. 

6.9. Adanya topik dan subtopik masing-

masing materi ajar 

6.10. Adanya urutan bahan ajar dengan 

pendekatan hierarkis atau procedural 

6.11. Adanya strategi penyampaian bahan 

ajar yang tertuang dalam materi ajar 

berupa urutan penyampaian, fakta, 

memecahkan masalah, konsep, 

prinsip, dan/ atu procedural 

1. Kaprodi melakukan kajian isi 

kurikulum sesuai mata kuliah  

2. Koordinator mata kuliah menyusun 

jenis materi yang dipilih oleh dosen 

dan tertuang dalam RPS meliputi 

metode pengajaran, strategi 

pembelajaran, media, dan sistem 

evaluasi/penilaian  

3. Koordinator mata kuliah menyusun 

sumber bahan ajar pada RPS misal 

dari buku, jurnal ilmiah, internet, 

media audiovisual, dsb. 

4. Koordinator mata kuliah menyusun 

topik dan subtopik masing-masing 

materi ajar 

5. Koordinator mata kuliah menyusun 

urutan bahan ajar dengan pendekatan 

hierarkis atau procedural 

6. Koordinator mata kuliah menyusun 

strategi penyampaian bahan ajar 

yang tertuang dalam materi ajar 

berupa urutan penyampaian, fakta, 

memecahkan masalah, konsep, 

prinsip, dan/ atu procedural 
 

6. Dokumen Terkait 

6.1. RPS 

6.2. Kurikulum institusi 

 
7. Referensi 

7.1. Kepres no 8 tahun 2012 tentang KKNI 

7.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015  

7.3. Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, 

Kopertis Wilayah 3 

7.4. Kurikulum DIII Keperawatan AIPViKi tahun 2014 

7.5. Kurikulum DIII Keperawatan Akper Yaspen Jakarta 

7.6. Statuta Akper Jaspen Jakarta 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan   

 

1.1. Visi: 

Akademi Keperawatan yapen Jakarta menjadi Akademi 

Keperawatan yang terkemuka tingkat nasional dalam 

menghasilkan perawat vokasi yang kompeten dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat tingkat pada 

tahun 2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam bidang keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan produktivitas 

bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kuaifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang keperawatan 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif 

bagi seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan  strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma 

perguruan tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.4. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta adalah tanggung jawab, 

kejujuran, kerja keras, keinginan berubah menjadi yang 

lebih baik, saling menghargai, saling mendukung, 

mengutamakan musyawarah dan kepentingan institusi. 

 

2. Rasionale/Alasan   

Penetapan Standar 

Proses Pembelajaran 

2.1. Rasionale Ekternal 

Dalam rangka memenuhi amanat Permenristek dikti no 

44 tahun 2015 pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi setiap 

perguruan tinggi harus memiliki standar proses 
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pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan maka Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban merancang, merumuskan, 

menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar 

proses pembelajaran. 

 

2.2. Rasionale Internal 

Dalam rangka mewujudkan memenuhi visi misi serta 

tujuan kademi keperawatan khususnya proses 

pembelajaran maka Akper Yaspen Jakarta berkewajiban 

merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan 

melaksanakan standar proses pembelajaran. 

3. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab 

untuk mencapai atau 

memenuhi isi standar 

proses pembelajaran 

3.1. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran 

dirumuskan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan dengan 

SK Direktur diketuai oleh Kaprodi  

3.2. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh 

yayasan dalam peraturan setelah mendapatkan 

persetujuan dari senat akademik, untuk memastikan 

pelaksanaannya maka direktur memberlakukan SK 

direktur tentang standar pengelolaan pembelajaran 

3.3. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh 

Kaprodi bersama Wadir I   

3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran dilakukan melalui audit mutu internal 

oleh auditor dibawah koordinasi Kepala UPM  

3.5. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi dan 

Wadir I, dibawah pengendalian Kepala UPMI  

3.6. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran: 

dilaksanakan oleh pimpinan Akper Yaspen bersama 

dengan Ka. UPMI   

4. Definisi Istilah 4.1. Proses Pembelajaran : pelaksanaan pembelajaran untuk 

memperoleh capaian pembelajaran mencakup karakteristik, 

perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran dan beban 

belajar mahasiswa 

4.2. Interaktif : proses pembelajaran dilakuakan dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antar mahasiswa 

dan dosen. 

4.3. Integrasi:dalam proses pembelajaran dilakukan dengan 

pendekatan antar disiplin ilmu 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Indikator Sasaran 

Standar Proses 

Pembelajaran 

5.1. Pernyataan Isi Standar 

5.1.1. Ka Prodi bersama Wadir I  berkewajiban memastikan 

tersedianya kriteria minimal tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan mencakup: 

karakteristik, proses, perencanaan pembelajaran, 

serta beban belajar mahasiswa paling lambat pada 

tahun 2018. 
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5.1.2. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan proses 

pembelajaran bersifat interaktif pada setiap 

pertemuan pembelajaran. 

5.1.3. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan proses 

pembelajaran bersifat integratif pada setiap 

pertemuan perkuliahan. 

5.1.4. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan proses 

pembelajaran dengan mengutamakan pendekatan 

ilmiah guna terciptanya lingkungan akademik 

berdasarkan sistem nilai, norma, kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tingi nilai agama dan 

kebangsaan. 

5.1.5. Kaprodi berkewajiban memastikan dan melakukan 

pemutakiran proses pembelajaran sesuai karakteristik 

keilmuan program studi dengan mengaitkan 

permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin 

pada setiap tahunnya. 

5.1.6. Setiap Dosen berkewajiban memastikan capaian 

pembelajaran dengan megutamakan internalisasi 

materi secara baik dan benar pada setiap 

pertemuan/tatap muka. 

5.1.7. Setiap dosen berkewajiban berkolaborasi dalam 

melaksankan proses pembelajaran dengan 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan pada setiap pertemuan perkuliahan. 

5.1.8. Kaprodi berkewajiban memastikan proses 

pembelajaran mengutamakan kreatifitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan pada setiap semester. 

5.1.9. Setiap dosen berkewajiban membuat RPS untuk 

setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama 

dalam kelompok keahlian pada setiap semester. 

5.1.10. Setiap dosen berkewajiban membuat RPS Mata 

Kuliah setiap semester paling sedikit memuat : nama 

prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, 

nama dosen pengampuh, capaian pembejaran, 

kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran,bahan 

kajian, metode pembelajaran, waktu, deskripsi tugas, 

kriteria, indikator, bobot penilaian, daftar referensi. 

5.1.11. Kaprodi berkewajiban melakukan peninjauan RPS 

setiap tahun yang disesuaikan denganperkembangan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

5.1.12. Kaprodi berkewajiban merencanakan dalam 

penyusunan RPS pada setiap Mata kuliah pada setiap 

semester. 

5.1.13. Setiap dosen berkewajiban membuat, menetapkan 
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dan mengembangkan RPS mata kuliah yang 

diampuhnya secara mandiri sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

5.1.14. Setiap dosen berkewajiban membagikan RPS yang 

telah di berlakukan kepada mahasiswa paling ambat 

satu minggu sebelum proses perkuliahan dimulai. 

5.1.15. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan 

perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah 

diberlakukan 

5.1.16. Ka prodi bersama wadir I berkewajiban memastikan 

proses pembelajaran terkait penelitian yang 

dilakukan mahasiswa harus mengacu pada SN 

Penelitian. 

5.1.17. Ka Prodi bersama wadir I berkewajiban memastikan 

proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa 

terkait dengan Pengabdian Masyarakat harus 

mengacu pada SN Pengabdian Masyarakat 

5.1.18. Ka prodi bersama wadir I berkewajiban memastikan 

bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur 

melalui bebagi mata kuliah dan dengan beban belajar 

yang terukur. 

5.1.19. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan tatap muka 

perkuliahan dengan metode pembelajaran diskusi 

kelompok, simulasi,studi kasus,kooperatif. Dan 

kolaboratif secara efektif guna memenuhi capaian 

pembelajaran 

5.1.20. Setiap dosen berkewajiban melakukan tatap muka 

perkuliahan minimal menggunakan dua metode 

pembelajaran dan diwadahi dalam bentuk 

pembelajaran mencakup: kuliah, seminar, 

pratikum,dan praktik lapangan. 

5.1.21. Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan 

beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran 

Satuan Kredit Semester (SKS).  

5.1.22. Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan 

bahwa semester merupakan satuan waktu proses 

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam 

belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester.  

5.1.23. Kaprodi bersama Wadir I berkewajiban memastikan 

1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester  

5.1.24. Kaprosi bersama Wadir I berkewajiban memastikan 

bajwa masa dan beban belajar penyelenggaraan 

program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun 

akademik untuk program sarjana, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus 

delapan) sks; 
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5.1.25. Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan 1 

(satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, 

responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap 

muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester; dan c. 

kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu 

per semester.  

5.1.26. Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan  

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. 

kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu 

per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh 

puluh) menit per minggu per semester.  

5.1.27. Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan 

perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, 

atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 

dalam memenuhi capaianpembelajaran.  

5.1.28. Kaprodi bersama wadir I berkewajiban memastikan  

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester 
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5.2. Indikator Standar Proses Pembelajaran 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1. Tersedianya pedoman akademik tentang yang memuat 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan mencakup: 

karakteristik, proses, perencanaan pembelajaran, serta beban 

belajar mahasiswa 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2. Tersedianya RPS yang memeuat proses pembalajran 

interaktif pada setiap pertemuan pembalejaran 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. Tersedianya RPS yang memeuat proses pembalajran 

integratif pada setiap pertemuan pembalejaran 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.4. Tersedianya RPS yang memuat proses pembelajaran dengan 

mengutamakan pendekatan ilmiah guna terciptanya 

lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, 

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tingi nilai agama 

dan kebangsaan. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.5. Terlaksananya peninjauan kurikulum yang memuat 

pemutahiran proses pembelajaran sesuai karakteristik 

keilmuan program studi dengan mengaitkan permasalahan 

nyata melalui pendekatan transdisiplin pada setiap tahunnya. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.6. Terlaksananya proses pembalejaran yang memuat capaian 

pembelajaran dengan megutamakan internalisasi materi 

secara baik dan benar pada setiap pertemuan/tatap muka. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.7. Terlaksananya proses pembelajaran dengan berkolaborasi 

proses pembelajaran dengan melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan pada setiap pertemuan 

perkuliahan. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.8. Terlaksananya proses pembelajaran mengutamakan 

kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan pada setiap semester 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.9. Terlaksananya proses pembelajaran mengutamakan 

kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan pada setiap semester. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.10. Tersedianya RPS untuk setiap mata kuliah secara mandiri 

atau bersama dalam kelompok keahlian pada setiap 

semester. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.11. Tersedianya RPS mata Kuliah setiap semester paling sedikit 

memuat : nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, 

SKS, nama dosen pengampuh, capaian pembejaran, 

kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran,bahan kajian, 

metode pembelajaran, waktu, deskripsi tugas, kriteria, 

indikator, bobot penilaian, daftar referensi. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.12. Terselenggaranya peninjauan RPS setiap tahun yang 

disesuaikan denganperkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.13. Tersusunnya RPS mata kuliah yang diampu oleh dosen 

secara mandiri sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.14. Terlaksananya pembagian RPS yang telah di berlakukan 

kepada mahasiswa paling lambat satu minggu sebelum 

proses perkuliahan dimulai. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.15. Terselenggaranya perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah 

disusun 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.16. Terselenggaranya proses pembelajaran terkait penelitian 

yang dilakukan mahasiswa harus mengacu pada standar 

penelitian. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.17. Terselenggaranya proses pembelajaran yang dilakukan 

mahasiswa terkait dengan Pengabdian Masyarakat harus 

mengacu pada standar pengabdian masyarakat 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.18. Terselenggaranya proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui 

bebagi mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.19. Terselenggaranya perkuliahan tatap muka dengan metode 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi 

kasus,kooperatif. Dan kolaboratif secara efektif guna 

memenuhi capaian pembelajaran 
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6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran 

Indikator Strategi Pencapaian 

6.1. Tersedianya pedoman akademik yang 

memuat pelaksanaan pembelajaran 

pada program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan 

mencakup: karakteristik, proses, 

perencanaan pembelajaran, serta 

beban belajar mahasiswa 

 

 Wadir I bersama Kaprodi menyusun 

pedman akademik yang memuat 

pelaksanaan pembelajaran pada 

program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan 

mencakup: karakteristik, proses, 

perencanaan pembelajaran, serta 

beban belajar mahasiswa 

6.2. Tersedianya RPS yang memuat proses 

pembalajaran interaktif pada setiap 

pertemuan pembalajaran 

 

 Koordinator mata kuliah menyusun 

RPS yang memuat proses 

pembalajaran interaktif pada setiap 

pertemuan pembalajaran 

6.3. Tersedianya RPS yang memuat proses 

pembalajran integratif pada setiap 

pertemuan pembalejaran 

 

 Koordinator mata kuliah menyusun 

RPS yang memuat proses 

pembalajran integratif pada setiap 

pertemuan pembalejaran 

6.4. Tersedianya RPS yang memuat proses 

pembelajaran dengan mengutamakan 

pendekatan ilmiah guna terciptanya 

lingkungan akademik berdasarkan 

sistem nilai, norma, kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tingi 

nilai agama dan kebangsaan. 

 

 Koordinator mata kuliah menyusun 

yang memuat proses pembelajaran 

dengan mengutamakan pendekatan 

ilmiah guna terciptanya lingkungan 

akademik berdasarkan sistem nilai, 

norma, kaidah ilmu pengetahuan 

serta menjunjung tingi nilai agama 

dan kebangsaan.  

6.5. Terselenggaranya peninjauan 

kurikulum yang memuat pemutahiran 

proses pembelajaran sesuai 

karakteristik keilmuan program studi 

dengan mengaitkan permasalahan 

nyata melalui pendekatan transdisiplin 

pada setiap tahunnya. 

 

 Wadir I bersama kaprodi melakukan 

peninjauan kurikulum yang memuat 

pemutahiran proses pembelajaran 

sesuai karakteristik keilmuan 

program studi dengan mengaitkan 

permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin pada setiap 

tahunnya. 

 

6.6. Terselenggaranya proses 

pembelajaran yang memuat capaian 

pembelajaran dengan megutamakan 

internalisasi materi secara baik dan 

benar pada setiap pertemuan/tatap 

muka. 

 

 Dosen melaksanakaan 

Terselenggaranya proses 

pembelajaran yang memuat capaian 

pembelajaran dengan megutamakan 

internalisasi materi secara baik dan 

benar pada setiap pertemuan/tatap 

muka. 

 

6.7. Terselenggaranya proses 

pembelajaran dengan berkolaborasi 

proses pembelajaran dengan 

melibatkan interaksi antar individu 

 Dosen melakukan proses 

pembelajaran dengan berkolaborasi 

proses pembelajaran dengan 

melibatkan interaksi antar individu 
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Indikator Strategi Pencapaian 

pembelajar untuk menghasilkan 

kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan pada setiap pertemuan 

perkuliahan. 

 

pembelajar untuk menghasilkan 

kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan pada setiap pertemuan 

perkuliahan. 

  

6.8. Terselenggaranya proses 

pembelajaran mengutamakan 

kreatifitas, kapasitas,  kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan 

pada setiap semester 

 

 Dosen melakukan proses 

pembelajaran mengutamakan 

kreatifitas, kapasitas,  kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan 

pengetahuan pada setiap semester 

  

6.9. Terselenggaranya proses 

pembelajaran mengutamakan 

kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan 

pada setiap semester. 

 

 Dosen melakukan proses 

pembelajaran mengutamakan 

kreatifitas, kapasitas, kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan 

pengetahuan pada setiap semester. 

  

6.10. Tersedianya RPS untuk setiap mata 

kuliah secara mandiri atau bersama 

dalam kelompok keahlian pada setiap 

semester. 

 

 Koordinator mata kuliah menyusun 

RPS untuk setiap mata kuliah secara 

mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian pada setiap 

semester. 

 

6.11. Tersedianya RPS mata Kuliah 

setiap semester paling sedikit memuat: 

nama prodi, nama dan kode mata 

kuliah, semester, SKS, nama dosen 

pengampuh, capaian pembejaran, 

kemampuan akhir tiap tahap 

pembelajaran,bahan kajian, metode 

pembelajaran, waktu, deskripsi tugas, 

kriteria, indikator, bobot penilaian, 

daftar referensi. 

 

 Koordinator mata kuliah menyusun 

RPS mata Kuliah setiap semester 

paling sedikit memuat: nama prodi, 

nama dan kode mata kuliah, 

semester, SKS, nama dosen 

pengampuh, capaian pembejaran, 

kemampuan akhir tiap tahap 

pembelajaran,bahan kajian, metode 

pembelajaran, waktu, deskripsi tugas, 

kriteria, indikator, bobot penilaian, 

daftar referensi. 

 

6.12. Terselenggaranya peninjauan RPS 

setiap tahun yang disesuaikan 

denganperkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. 

 

 Kaprodi menyelenggarakan 

peninjauan RPS setiap tahun yang 

disesuaikan denganperkembangan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

6.13. Tersusunnya RPS mata kuliah 

yang diampu oleh dosen secara 
 Koordinator mata kuliah menyusun 

RPS mata kuliah yang diampu oleh 



 

AKPER YASPEN JAKARTA 
No. Dokumen: APY/SPMI/STD/A.03 

Tanggal        : 30 April 2018 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
Revisi           : 02 

Halaman       : 13 - 15 

 

Indikator Strategi Pencapaian 

mandiri sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

 

dosen secara mandiri sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

 

6.14. Terlaksananya pembagian RPS 

yang telah di berlakukan kepada 

mahasiswa paling lambat satu minggu 

sebelum proses perkuliahan dimulai. 

 

 Koordinator membagikan RPS yang 

telah di berlakukan kepada 

mahasiswa paling lambat satu 

minggu sebelum proses perkuliahan 

dimulai. 

6.15. Terselenggaranya perkuliahan 

sesuai dengan RPS yang telah disusun 

 

 Dosen menyelenggarakan 

perkuliahan sesuai dengan RPS yang 

telah disusun  

6.16. Terselenggaranya proses 

pembelajaran terkait penelitian yang 

dilakukan mahasiswa harus mengacu 

pada standar penelitian. 

 

 Kaprodi menyelenggarakan proses 

pembelajaran terkait penelitian yang 

dilakukan mahasiswa harus mengacu 

pada standar penelitian. 

 

6.17. Terselenggaranya proses 

pembelajaran yang dilakukan 

mahasiswa terkait dengan Pengabdian 

Masyarakat harus mengacu pada 

standar pengabdian masyarakat 

 

 Kaprodi menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang dilakukan 

mahasiswa terkait dengan 

Pengabdian Masyarakat harus 

mengacu pada standar pengabdian 

masyarakat 

6.18. Terselenggaranya proses 

pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur melalui bebagi mata 

kuliah dan dengan beban belajar yang 

terukur. 

 

 Kaprodi menyelenggarakan proses 

pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur melalui bebagi mata 

kuliah dan dengan beban belajar yang 

terukur. 

 

6.19. Terselenggaranya perkuliahan tatap 

muka dengan metode pembelajaran 

diskusi kelompok, simulasi, studi 

kasus, kooperatif dan kolaboratif 

secara efektif guna memenuhi capaian 

pembelajaran 

 

 Dosen menyelenggarakan 

perkuliahan tatap muka dengan 

metode pembelajaran diskusi 

kelompok, simulasi, studi kasus, 

kooperatif dan kolaboratif secara 

efektif guna memenuhi capaian 

pembelajaran 

 

6.20. Terselenggaranya perkuliahan tatap 

muka minimal menggunakan dua 

metode pembelajaran dan diwadahi 

dalam bentuk pembelajaran 

mencakup: kuliah, seminar, 

pratikum,dan praktik klinik dan 

praktik lapangan. 

 

 Dosen menyelenggarakan 

perkuliahan tatap muka minimal 

menggunakan dua metode 

pembelajaran dan diwadahi dalam 

bentuk pembelajaran mencakup: 

kuliah, seminar, pratikum,dan praktik 

klinik dan praktik lapangan. 

 

6.21. Tersedianya pedoman akademik  Kaprodi menyusun pedoman 
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Indikator Strategi Pencapaian 

yang memuat beban belajar 

mahasiswa dinyatakan dalam besaran 

Satuan Kredit Semester (SKS).  

 

akademik yang memuat beban 

belajar mahasiswa dinyatakan dalam 

besaran Satuan Kredit Semester 

(SKS).  

 

6.22. Tersedianya pedoman yang 

memuat bahwa semster adalah satuan 

waktu proses pembelajaran efektif 

selama paling sedikit 16 (enam belas) 

minggu, termasuk ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester.  

 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat bahwa semster adalah satuan 

waktu proses pembelajaran efektif 

selama paling sedikit 16 (enam belas) 

minggu, termasuk ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester. 

6.23. Tersedianya pedoman yang 

memuat 1 (satu) tahun akademik 

terdiri atas 2 (dua) semester  

 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat 1 (satu) tahun akademik 

terdiri atas 2 (dua) semester 

6.24. Tersedianya pedoman yang 

memuat masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program pendidikan 

paling lama 3 (tiga) tahun akademik 

untuk program sarjana, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 108 

(seratus delapan) sks; 

 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program pendidikan 

paling lama 3 (tiga) tahun akademik 

untuk program sarjana, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 108 

(seratus delapan) sks; 

 

6.25. Tersedianya pedoman yang 

memuat 1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa kuliah, responsi, 

atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan 

tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester; b. kegiatan 

penugasan terstruktur 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester; dan c. 

kegiatan mandiri 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester.  

 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat 1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa kuliah, 

responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. 

kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) 

menit per minggu per semester; b. 

kegiatan penugasan terstruktur 60 

(enam puluh) menit per minggu per 

semester; dan c. kegiatan mandiri 60 

(enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

6.26. Tersedianya pedoman yang 

memuat 1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa seminar atau 

bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) 

menit per minggu per semester; dan b. 

kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) 

menit per minggu per semester.  

 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat 1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa seminar atau 

bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) 

menit per minggu per semester; dan 

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) 

menit per minggu per semester.  

6.27. Tersedianya pedoman yang 

memuat perhitungan beban belajar 

dalam sistem blok, modul, atau bentuk 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat perhitungan beban belajar 

dalam sistem blok, modul, atau 
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Indikator Strategi Pencapaian 

lain ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran.  

 

bentuk lain ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran.  

 

6.28. Tersedianya pedoman yang 

memuat  1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain 

yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) 

menit per minggu per semester 

 Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat  1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain 

yang sejenis, 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per 

semester 
 

7. Dokumen Terkait 

7.1. Pedoman penyusunan RPS 

7.2. Formulir RPS 

7.3. Formulir Jadwal UTS/UAS 

7.4. Formulir monitoring pembelajaran 

7.5. Pedoman akademik 

 

8. Referensi 

8.1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

Pasal 38-39 

8.2. Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, 

Kopertis Wilayah 3 tahun 2017 

8.3. Buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi-Dikti tahun 2016 

8.4. Kurikulum DIII Keperawatan di Indonesia, AIPViKI tahun 2014 

8.5. Statuta Akper Yaspen Jakarta  

8.6. Rencana Induk Pengembangan Akper Yapen Jakarta 
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1. Visi, Misi,  Tujuan 

dan Nilai 

1.1.  Visi: 

Akademi Keperawatan yapen Jakarta menjadi Akademi 

Keperawatan yang terkemuka tingkat nasional dalam 

menghasilkan perawat vokasi yang kompeten dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat tingkat pada 

tahun 2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam bidang keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan produktivitas 

bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kuaifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang keperawatan 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif 

bagi seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan  strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma 

perguruan tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

 

1.4. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta adalah tanggung jawab, 

kejujuran, kerja keras, keinginan berubah menjadi yang 

lebih baik, saling menghargai, saling mendukung, 

mengutamakan musyawarah dan kepentingan institusi. 
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2. Rasionale  Standar 

Penilaian  

Pembelajaran 

2.1. Rasional Eksternal: 

Dalam rangka memenuhi amanat Permenristek Dikti no 

44 tahun 2015 pasal 19 ayat 1 yang berbunyi standar 

penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

maka Akper Yaspen Jakarta berkewajiban merancang, 

merumuskan, menyusun, menetapkan dan 

melaksanakan, memantau standar penilaian  

pembelajaran. 

 

2.2. Rasional Internal 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan 

khususnya maka Akper Yaspen Jakarta berkewajiban 

merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan 

melaksanakan, memantau standar penilaian  

pembelajaran.  

3. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab 

untuk mencapai atau 

memenuhi isi standar 

penilaian 

pembelajaran 

3.1. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran 

dirumuskan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan 

dengan SK Direktur diketuai oleh Kaprodi  

3.2. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh 

yayasan dalam peraturan setelah mendapatkan 

persetujuan dari senat akademik, untuk memastikan 

pelaksanaannya maka direktur memberlakukan SK 

direktur tentang standar pengelolaan pembelajaran 

3.3. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh 

Kaprodi bersama Wadir I   

3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran dilakukan melalui audit mutu internal 

oleh auditor dibawah koordinasi Kepala UPM  

3.5. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi dan 

Wadir I, dibawah pengendalian Kepala UPMI  

3.6. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran: 

dilaksanakan oleh pimpinan Akper Yaspen bersama 

dengan Ka. UPMI   

4. Definisi istilah terkait 

standar penilaian 

pembelajaran 

4.1. Educative: penilaian yang memotivasi agar mahasiswa 

mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar 

dan meraih capaia pembelajaran lulusan 

4.2. Otentik: penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat 

proses belajar berlangsung 

4.3. Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang 

disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas 

dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai 

4.4. Akuntabel: penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan 
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prosedur dan criteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah dan dipahami oleh mahasiswa 

4.5. Transparan: penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan 

4.6. IPS (indeks prestasi semester): hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester 

4.7. IPK (indeks prestasi kumulatif): hasil penilaian 

capaian pembelajaran lulusan pada akhir rogram studi 

5. Pernyataan Isi 

Standar dan indikator 

sasaran standar 

penilaian 

pembelajaran 

5.1. Pernyataan Isi Standar 

5.1.1. Setiap dosen wajib melakukan penilaian sesuai 

prinsip edukatif yang dapat memotivasi mahasiswa 

agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar 

dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan. 

5.1.2. Setiap Dosen wajib melakukan penilaian sesuai 

prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar 

yang berkesinambungan dengan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung 

5.1.3. Setiap Dosen wajib melakukan penilaian sesuai 

prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang 

disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas 

dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai. 

5.1.4. Setiap Dosen wajib melakukan penilaian sesuai 

prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur dan kriteria disepakati dan ditetapkan serta 

dipahami oleh mahasiswa. 

5.1.5. Setiap Dosen wajib melakukan penilaian sesuai 

prinsip transparan, dimana prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan melalui sistem informasi akademik. 

5.1.6. Setiap dosen dalam melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten harus 

dilakukan dengan tekhnik observasi untuk menilai 

sikap dan keterampilan. 

5.1.7. Setiap dosen dalam melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten harus 

dilakukan dengan tes tertulis untuk menilai 

pengetahuan. 

5.1.8. Setiap dosen dalam melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten harus 

dilakukan dengan tes lisan untuk menilai 

pengetahuan 

5.1.9. Setiap dosen dalam melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten harus dilakukan 

dengan unjuk kerja untuk menilai kemampuan praktik 

(Skill) 
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5.1.10. Setiap dosen wajib  integrasi hasil penilaian antara 

berbagai teknik dan instrumen penilaian yang 

digunakan dalam bentuk hasil akhir penilaian  

5.1.11. Setiap dosen harus membuat prosedur perencanaan 

penilaian. 

5.1.12. Setiap dosen wajib memberikan tugas baik tugas 

terstruktur maupun tugas mandiri kepada mahasiswa 

dalam setiap mata kuliah yang diampunya. 

5.1.13. Setiap dosen wajib mengobservasi kinerja 

mahasiswa secara langsung atau maksimal 1 minggu 

setelah mengumpulan tugas. 

5.1.14. Setiap dosen wajib memberikan soal ujian paling 

lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian 

5.1.15. Setiap dosen wajib mengembalikan hasil ujian 

mahasiswa paling lambat 2 minggu setelah 

pelaksanaan ujian. 

5.1.16. Setiap dosen wajib memberikan kunci jawaban dari 

setiap soal yang diberikan pada saat pembahasan 

soal. 

5.1.17. Setiap dosen wajib menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan 

yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 

5.1.18. Setiap dosen wajib membuat feed back penilaian 

dosen diakhir perkuliahan 

5.1.19. Setiap dosen wajib mendokumentasikan nilai berupa 

nilai UTS, UAS, Tugas, Absensi, dalam daftar nilai 

yang terintegrasi dalam sistem informasi akademik. 

5.1.20. Setiap dosen wajib melaksanakan prosedur penilaian 

yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai 

akhir.  
5.1.21. Setiap dosen wajib melaksanakan penilaian sesuai 

dengan rencana pembelajaran.  

5.1.22. Setiap dosen wajib melaksanakan pelaporan 

penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu mata kuliah  

5.1.23. Setiap dosen wajib mengumumkan hasil penilaian 

kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

5.1.24. Prodi menetapkan dan melaksanakan bentuk 

pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam 

kisaran: 

1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 

2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 
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3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 

4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 

5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang 

5.1.25. Kepala bidang kurikulum wajib mengumumkan hasil 

penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester 

(IPS). 

5.1.26. Kepala bidang kurikulum wajib mengumumkan hasil 

penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir 

program studi dinyatakan dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK).  

5.1.27. Setiap mahasiswa akan dinyatakan lulus apabila 

telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

minimal 3,00.  

5.1.28. Kelulusan mahasiswa dari setiap program studi  

diploma dan program sarjana dinyatakan dengan 

predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau 

pujian. 

5.1.29. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak 

memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar atau 

sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah 

sesuai dengan peraturan perundangan. 
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5.2. Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pembelajaran 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip edukatif yang dapat 

memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, 

cara belajar dan dapat meraih capaian pembelajaran lulusan. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip otentik yang berorientasi 

pada proses belajar yang berkesinambungan dengan hasil belajar 

yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip objektif yang didasarkan 

pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta 

bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.4. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip akuntabel yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria disepakati dan 

ditetapkan serta dipahami oleh mahasiswa. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.5. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip transparan, dimana 

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan melalui sistem informasi akademik. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.6. Terlaksananya penilaian mahasiswa untuk mencapai lulusan 

yang kompeten harus dilakukan dengan tekhnik observasi untuk 

menilai sikap dan keterampilan. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.7. Terlaksananya penilaian mahasiswa untuk mencapai lulusan 

yang kompeten harus dilakukan dengan tes tertulis untuk menilai 

pengetahuan. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.9. Terlaksananya penilaian mahasiswa untuk mencapai lulusan 

yang kompeten harus dilakukan dengan tes lisan untuk menilai 

pengetahuan 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. Terlaksananya penilaian mahasiswa untuk mencapai lulusan 

yang kompeten harus dilakukan dengan unjuk kerja untuk 

menilai kemampuan praktik (Skill) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.10. Terlaksananya integrasi hasil penilaian antara berbagai teknik 

dan instrumen penilaian yang digunakan dalam bentuk hasil 

akhir penilaian  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.11. Terlaksananya pemyusunan membuat prosedur perencanaan 

penilaian. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.12. Terlaksananya pemberian tugas baik tugas terstruktur maupun 

tugas mandiri kepada mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang 

diampunya. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.13. Terlaksananya kegiatan mengobservasi kinerja mahasiswa secara 

langsung atau maksimal 1 minggu setelah mengumpulan tugas 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.14. Terlaksananya memberikan soal ujian paling lambat 3 hari 

sebelum pelaksanaan ujian 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.15. Terlaksananya mengembalikan hasil ujian mahasiswa paling 

lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.16. Terlaksananya memberikan kunci jawaban dari setiap soal yang 

diberikan pada saat pembahasan soal. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.17. Terlaksananya kegiatan menyusun, menyampaikan, menyepakati 

tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.18. Terlaksananya membuat feed back penilaian dosen diakhir 

perkuliahan 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.19. Terlaksananya mendokumentasikan nilai berupa nilai UTS, 

UAS, tugas, absensi, dalam daftar nilai yang terintegrasi dalam 

sistem informasi akademik. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.20. Terlaksananya prosedur penilaian yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.  
 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.21. Terlaksananya penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.  100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.22. Terlaksananya pelaporan penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.23. Terlaksananya mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa 

setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.24. Terlaksananya mengumumkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks 

prestasi semester (IPS). 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.25. Tersedianya pedoman yang memuat menetapkan dan 

melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan 

kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam 

kisaran: 

1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 

2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 

3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 

4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 

5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang 

 

     

5.1.26. Terlaksananya mengumumkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan 

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.27. Terlaksananya pernyataan mahasiswa lulus dari program studi 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan 

dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan indeks 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.  

 

5.1.28. Terlaksananya menyatakan kelulusan mahasiswa dari setiap 

program studi  diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, 

sangat memuaskan, atau pujian. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.29. Terlaksananya menyatakan mahasiswa yang dinyatakan lulus 

berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar atau sebutan, 

dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan 

perundangan. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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6. Strategi Pencapaian standar Penilaian Pembelajaran 

Sasaran Strategi Pencapaian 

6.1. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip 

edukatif yang dapat memotivasi 

mahasiswa agar mampu memperbaiki 

perencanaan, cara belajar dan dapat 

meraih capaian pembelajaran lulusan. 

 

Dosen melakukan penilaian sesuai 

prinsip edukatif yang dapat memotivasi 

mahasiswa agar mampu memperbaiki 

perencanaan, cara belajar dan dapat 

meraih capaian pembelajaran lulusan. 

 

6.2. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip 

otentik yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan 

dengan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan 

mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

 

Dosen melakukan penilaian sesuai 

prinsip otentik yang berorientasi pada 

proses belajar yang berkesinambungan 

dengan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

 

6.3. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip 

objektif yang didasarkan pada standar 

yang disepakati antara dosen dan 

mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektifitas penilai dan yang dinilai. 

 

Dosen melakukan penilaian sesuai 

prinsip objektif yang didasarkan pada 

standar yang disepakati antara dosen dan 

mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektifitas penilai dan yang dinilai. 

 

6.4. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip 

akuntabel yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria 

disepakati dan ditetapkan serta 

dipahami oleh mahasiswa. 

 

Dosen melakukan penilaian sesuai 

prinsip akuntabel yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria 

disepakati dan ditetapkan serta dipahami 

oleh mahasiswa. 

 

6.5. Terlaksananya penilaian sesuai prinsip 

transparan, dimana prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan melalui sistem 

informasi akademik. 

 

Dosen melakukan penilaian sesuai 

prinsip transparan, dimana prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan melalui 

sistem informasi akademik. 

 

6.6. Terlaksananya penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang 

kompeten harus dilakukan dengan 

tekhnik observasi untuk menilai sikap 

dan keterampilan. 

 

Dosen melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten 

harus dilakukan dengan tekhnik 

observasi untuk menilai sikap dan 

keterampilan. 

 

6.7. Terlaksananya penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang 

kompeten harus dilakukan dengan tes 

tertulis untuk menilai pengetahuan. 

 

 

Dosen melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten 

harus dilakukan dengan tes tertulis untuk 

menilai pengetahuan. 
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Sasaran Strategi Pencapaian 

6.8. Terlaksananya penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang 

kompeten harus dilakukan dengan tes 

lisan untuk menilai pengetahuan 

 

Dosen melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten 

harus dilakukan dengan tes lisan untuk 

menilai pengetahuan 

 

6.9. Terlaksananya penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang 

kompeten harus dilakukan dengan 

unjuk kerja untuk menilai kemampuan 

praktik (Skill) 

 

Dosen melakukan penilaian mahasiswa 

untuk mencapai lulusan yang kompeten 

harus dilakukan dengan unjuk kerja untuk 

menilai kemampuan praktik (Skill) 

 

6.10. Terlaksananya integrasi hasil 

penilaian antara berbagai teknik dan 

instrumen penilaian yang digunakan 

dalam bentuk hasil akhir penilaian  

 

Dosen melakukan  integrasi hasil 

penilaian antara berbagai teknik dan 

instrumen penilaian yang digunakan 

dalam bentuk hasil akhir penilaian  

 

6.11. Terlaksananya pemyusunan 

membuat prosedur perencanaan 

penilaian. 

 

Dosen membuat prosedur perencanaan 

penilaian. 

 

6.12. Terlaksananya pemberian tugas 

baik tugas terstruktur maupun tugas 

mandiri kepada mahasiswa dalam 

setiap mata kuliah yang diampunya. 

 

Dosen memberikan tugas baik tugas 

terstruktur maupun tugas mandiri kepada 

mahasiswa dalam setiap mata kuliah 

yang diampunya. 

 

6.13. Terlaksananya kegiatan 

mengobservasi kinerja mahasiswa 

secara langsung atau maksimal 1 

minggu setelah mengumpulan tugas 

Dosen mengobservasi kinerja mahasiswa 

secara langsung atau maksimal 1 minggu 

setelah mengumpulan tugas 

6.14. Terlaksananya memberikan soal 

ujian paling lambat 3 hari sebelum 

pelaksanaan ujian 

 

Dosen memberikan soal ujian paling 

lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian 

 

6.15. Terlaksananya mengembalikan 

hasil ujian mahasiswa paling lambat 2 

minggu setelah pelaksanaan ujian. 

 

Dosen mengembalikan hasil ujian 

mahasiswa paling lambat 2 minggu 

setelah pelaksanaan ujian. 

 

6.16. Terlaksananya memberikan kunci 

jawaban dari setiap soal yang 

diberikan pada saat pembahasan soal. 

 

Dosen memberikan kunci jawaban dari 

setiap soal yang diberikan pada saat 

pembahasan soal. 

 

6.17. Terlaksananya kegiatan menyusun, 

menyampaikan, menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian antara penilai dan 

Dosen menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

antara penilai dan yang dinilai sesuai 



 

AKPER YASPEN JAKARTA 
No. Dokumen: APY/SPMI/STD/A.04 

Tanggal        : 30 April 2018 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
Revisi           : 02 

Halaman       : 14 - 16 

 

Sasaran Strategi Pencapaian 

yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

 

dengan rencana pembelajaran 

 

6.18. Terlaksananya membuat feed back 

penilaian dosen diakhir perkuliahan 

 

Dosen membuat feed back penilaian 

dosen diakhir perkuliahan 

 

6.19. Terlaksananya 

mendokumentasikan nilai berupa nilai 

UTS, UAS, tugas, absensi, dalam 

daftar nilai yang terintegrasi dalam 

sistem informasi akademik. 

 

Dosen mendokumentasikan nilai berupa 

nilai UTS, UAS, tugas, absensi, dalam 

daftar nilai yang terintegrasi dalam 

sistem informasi akademik. 

 

6.20. Terlaksananya prosedur penilaian 

yang mencakup tahap perencanaan, 

kegiatan pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, pengembalian hasil 

observasi, dan pemberian nilai akhir.  

 

Dosen melaksanakan prosedur penilaian 

yang mencakup tahap perencanaan, 

kegiatan pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, pengembalian hasil 

observasi, dan pemberian nilai akhir.  
 

6.21. Terlaksananya penilaian sesuai 

dengan rencana pembelajaran.  

 

Dosen melaksanakan penilaian sesuai 

dengan rencana pembelajaran.  

 

6.22. Terlaksananya pelaporan penilaian 

berupa kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu 

mata kuliah  

 

Dosen melaksanakan pelaporan penilaian 

berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu mata kuliah  

 

6.23. Terlaksananya mengumumkan 

hasil penilaian kepada mahasiswa 

setelah satu tahap pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran. 

 

Dosen mengumumkan hasil penilaian 

kepada mahasiswa setelah satu tahap 

pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

 

6.24. Terlaksananya mengumumkan 

hasil penilaian capaian pembelajaran 

lulusan di tiap semester dinyatakan 

dengan indeks prestasi semester (IPS). 

 

Kepala bidang kurikulum  mengumumkan 

hasil penilaian capaian pembelajaran 

lulusan di tiap semester dinyatakan 

dengan indeks prestasi semester (IPS). 

 

6.25. Tersedianya pedoman yang 

memuat menetapkan dan 

melaksanakan bentuk pelaporan 

penilaian yang merupakan kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa yang 

dinyatakan dalam kisaran: 

1) A bernilai 4 dengan kategori sangat 

baik; 

2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 

Kaprodi menyusun pedoman yang 

memuat menetapkan dan melaksanakan 

bentuk pelaporan penilaian yang 

merupakan kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa yang dinyatakan dalam 

kisaran: 

1) A bernilai 4 dengan kategori 

sangat baik; 

2) B bernilai 3 dengan kategori 
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Sasaran Strategi Pencapaian 

3) C bernilai 2 dengan kategori 

cukup; 

4) D bernilai 1 dengan kategori 

kurang; 

5) E bernilai 0 dengan kategori sangat 

kurang 

 

baik; 

3) C bernilai 2 dengan kategori 

cukup; 

4) D bernilai 1 dengan kategori 

kurang; 

5) E bernilai 0 dengan kategori 

sangat kurang 

 

6.26. Terlaksananya mengumumkan 

hasil penilaian capaian pembelajaran 

lulusan pada akhir program studi 

dinyatakan dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK).  

 

Kepala bidang kurikulum  

mengumumkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir 

program studi dinyatakan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK).  

 

6.27. Terlaksananya pernyataan 

mahasiswa lulus dari program studi 

apabila telah menempuh seluruh 

beban belajar yang ditetapkan dan 

memiliki capaian pembelajaran 

lulusan dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) minimal 3,00.  

 

Ketua program studi menyatakan 

mahasiswa lulus dari program studi 

apabila telah menempuh seluruh beban 

belajar yang ditetapkan dan memiliki 

capaian pembelajaran lulusan dengan 

indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 

3,00.  

 

6.28. Terlaksananya menyatakan 

kelulusan mahasiswa dari setiap 

program studi  diploma dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, sangat 

memuaskan, atau pujian. 

 

Ketua program studi menyatakan 

kelulusan mahasiswa dari setiap program 

studi  diploma dinyatakan dengan predikat 

memuaskan, sangat memuaskan, atau 

pujian. 

 

6.29. Terlaksananya menyatakan 

mahasiswa yang dinyatakan lulus 

berhak memperoleh ijazah, transkrip 

nilai, gelar atau sebutan, dan surat 

keterangan pendamping ijazah sesuai 

dengan peraturan perundangan. 

 

Ketua program studi menyatakan 

mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak 

memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar 

atau sebutan, dan surat keterangan 

pendamping ijazah sesuai dengan 

peraturan perundangan. 

 

 

7. Dokumen Terkait 

7.1. Renstra akademik 

7.2. Pedoman kurikulum 

7.3. Kurikulum 

7.4. Formulir kalender akademik 

7.5. Pedoman penyusunan RPS 

7.6. Formulir RPS 

7.7. Formulir KPS 
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7.8. Formulir KHS 

7.9. Formulir Jadwal UTS/UAS 

7.10. Formulir monitoring pembelajaran 

7.11. Formulir monitoring pembelajaran 

7.12. Laporan Semesteran Pembelajaran 

 

8. Referensi 

8.1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

Pasal 38-39 

8.2. Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, 

Kopertis Wilayah 3 tahun 2017 

8.3. Buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi-Dikti tahun 2016 

8.4. Kurikulum DIII Keperawatan di Indonesia, AIPViKI tahun 2014 

8.5. Statuta Akper Yaspen Jakarta  

8.6. Rencana Induk Pengembangan Akper Yapen Jakarta 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan   

 

1.1. Visi: 

Akademi Keperawatan yapen Jakarta menjadi Akademi 

Keperawatan yang terkemuka tingkat nasional dalam 

menghasilkan perawat vokasi yang kompeten dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat tingkat pada tahun 

2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam bidang keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan produktivitas 

bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi 

di dalam dan luar negeri dalam rangka menunjang 

pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan 

pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kuaifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) dengan keunggulan keperawatan 

gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang keperawatan 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif bagi 

seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan  strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.4. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta adalah tanggung jawab, 

kejujuran, kerja keras, keinginan berubah menjadi yang 

lebih baik, saling menghargai, saling mendukung, 

mengutamakan musyawarah dan kepentingan institusi. 
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2. Rasional / Alasan 

Standar Dosen Dan 

Tenaga Kependidikan 

2.1 Rasional Eksternal: 

Merujuk Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 

2015 Tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi  Pasal 

26 ayat 1 yang berbunyi Standar dosen dan tenaga 

kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan maka 

Akper Yaspen Jakarta berkewajiban menyusun standar, 

perumusan, penyusunan, penetapan pelaksanaan standar 

dosen dan teanga kependidikan 

 

2.2 Rasional Internal 

Merujuk pada visi, misi dan tujuan khususnya maka Akper 

Yaspen Jakarta menentukan Standar dosen dan tenaga 

kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan maka Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban menyusun standar, 

perumusan, penyusunan, penetapan pelaksanaan standar 

dosen dan teanga kependidikan. 

3. Subyek/Pihak Yang 

Bertanggungjawab 

Untuk Mencapai Atau 

Memenuhi Isi Standar 

Dosen Dan Tenaga 

Kependidikan 

3. 1 Perumusan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan dengan 

SK Direktur diketuai oleh Wadir II anggota Ka. Prodi 

3. 2 Penetapan: Direktur setelah mendapat persetujuan dari 

yayasan dengan adanya pertimbangan dan rekomendasi 

dari senat akademik 

3. 3 Pelaksanaan: Ka. Prodi bersama Wadir II 

3. 4 Evaluasi pelaksanaan: monitoring standar sarana 

prasarana dilakukan oleh penanggung jawab satandar  

yaitu wadir II dan pelaksnaaan audit mutu internal yang 

dilaksanakan oleh tim audit dibawah koordinasi   Ka. 

UPMI 

3. 5 Pengendalian: dilakukan oleh Wadir II, dibawah 

pengendalian Kepala UPMI  

3. 6 Peningkatan standar: dilaksankan oleh tim perumus 

setelah memperhatikan hasil audit dan pengendalian   
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4. Definisi Istilah standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan 

4.1 Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

4.2 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi 

serta pranata tehnik informasi 

5.  Pernyataan Isi Standar 5.1. Pernyataan Standar 

5.1.1. Pimpinan bersama Wadir II memastikan tersedianya 

pedoman kepegawaian untuk dosen dan tenaga 

pendidik 

5.1.2. Ka. Prodi bersama Wadir II berkewajiban memastikan 

dosen di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  memiliki 

kualifikasi akademik magister atau magister terapan 

bidang kesehatan  

5.1.3. Ka. Prodi bersama Wadir II berkewajiban memastikan 

setiap dosen yang  mengajar di lingkungan Akper 

Yaspen Jakarta  adalah dosen bersertifikat profesi yang 

relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 

KKNI 

5.1.4. Pimpinan berkewajiban memastikan Dosen tetap pada 

perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh 

persen) dari jumlah seluruh dosen. 

5.1.5. Wadir II berkewajiban memastikan setiap dosen di 

lingkungan Akper Yaspen Jakarta  memiliki Jenjang 

Jabatan akademik (JJA) paling lambat 2 tahun setelah 

diangkat menjadi karyawan tetap yayasan. 

5.1.6. Wadir II berkewajiban memastikan setiap dosen di 

lingkungan Akper Yaspen Jakarta  melakukan kegiatan 

pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian , proses pembelajaran, pelasanaan 

evaluasi hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan beban 

kerja minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS  

5.1.7. Wadir II berkewajiban memastikan setiap dosen di 

lingkungan Akper Yaspen Jakarta  diperkenankan 

sebagai pembimbing utama dalam tugas akhir paling 
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banyak 10 mhs. 

5.1.8. Wadir II berkewajiban memastikan memiliki  memiliki 

pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan 

pengembangan dosen. 

5.1.9. Wadir II berkewajiban memastikan penerimaan dosen 

adil, akuntabel, dan transparan. 

5.1.10. Wadir II berkewajiban memastikan  

menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan 

bidang  keahlian dan kebutuhan program studi. 

5.1.11. Wadir II berkewajiban memastikan mengembangkan 

kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan 

kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar. 

5.1.12. Wadir II berkewajiban memastikan setiap tenaga 

kependidikan di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  

memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan 

program diploma 3 sesuai dengan ijasah dan  

kualifikasi tugas pokoknya. 

5.1.13. Wadir II berkewajiban memastikan setiap tenaga 

administrasi di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  

memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA 

atau sederajat. 

5.1.14. Wadir II berkewajiban memastikan setiap tenaga 

kependidikan di lingkungan Akper Yaspen Jakarta  

yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan 

keahliannya.  
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5.2. Pencapaian Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1.  Tersediaan kebijakan tentang rekrutmen dosen dan tenaga 

kependidikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2.  Tersedianya dosen dengan kualifikasi S2 80% 90% 100% 100% 100% 

5.1.3. Tersedianya dosen memiliki sertifikat profesi 80% 90% 100% 100% 100% 

5.1.4. Tersedianya dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 

60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.5. Setiap dosen memiliki Jenjang Jabatan Akademik (JJA)  80% 90% 100% 100% 100% 

5.1.6. Tersedianya dosen membimbing tugas akhir 80% 90% 100% 100% 100% 

5.1.7. Tersedianya dosen dalam melakukan tugas Tri darma PT 50% 70% 80% 90% 100% 

5.1.8. Tersedianya  memiliki pedoman penerimaan/seleksi, 

penempatan, dan pengembangan dosen. 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.9. Terlaksananya penerimaan dosen adil, akuntabel, dan 

transparan. 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.10. Terlaksananya  menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai 

dengan bidang  keahlian dan kebutuhan program studi. 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.11. Terlaksananya mengembangkan kualifikasi akademik dosen 

dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan 

pelatihan/seminar. 

50% 70% 80% 90% 100% 

5.1.12. Tersedianya tenaga kependidikan min D3 50% 70% 80% 90% 100% 

5.1.13. Tersedianya Tenaga Administrasi Minimal SMA 100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.14. Tersedianya Tenaga Kependidkan memiliki sertifikat sesuai 

tugas pokok keahliannya 

50% 70% 80% 90% 100% 
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6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  

Indikator Strategi Pencapaian 

6.1. Tersedianya kebijakan mengenai 

kriteria dosen dan tenaga 

kependidikan 

1. Wadir II melakukan penyusunan 

kebijakan mengenai kriteria minimal 

dosen dan tenaga kependidikan 

2. Wadir II melakukan sosialisasi 

kepada seluruh karyawan mengenai 

kebijakan kriteria minimal dosen dan 

tenaga kependidikan 

6.2. Tersedianya dosen dengan 

kualifikasi minimal S2 

1. Wadir II menentukan kriteria tingkat 

pendidikan minimal dosen  

2. Wadir II melakukan sosialisasi 

criteria tingkat pendidikan minimal 

minimal dosen 

3. Wadir II melakukan evaluasi 

terhadap criteria tingkat pendidikan 

minimal minimal dosen 

6.3. Tersedianya dosen memiliki 

sertifikat profesi 

1. Wadir II melakukan sosialisasi 

dosen harus memiliki sertifikat 

profesi 

2. Wadir II melakukan evaluasi dosen 

yang memiliki sertifikat profesi 

6.4. Tersedianya dosen tetap pada 

perguruan tinggi paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah 

seluruh dosen. 

Wadir II menyediakan dosen tetap 

minimal 60% dari jumlah seluruh dosen 

6.5. Setiap dosen memiliki Jenjang 

Jabatan Akademik (JJA) 

1. Wadir II melakukan sosialisasi dosen 

harus memiliki JJA paling lambat 2 

thn setelah diangkat menjadi 

karyawan tetap yayasan 

2. Wadir II melakukan pelatihan untuk 

dosen agar naik JJA 

3. Wadir II melakukan evaluasi dosen 

yang sudah JJA 

 

6.6. Tersedianya dosen membimbing 

tugas akhir 

1. Wadir II melakukan sosialisasi dosen 

harus terlibat dalam bimbingan tugas 

akhir mahasiswa 

2. Wadir II melakukan evaluasi dosen 

yang membimbing tugas akhir 

mahasiswa 

6.7. Tersedianya dosen dalam melakukan 

tugas Tri darma PT 

1. Wadir II melakukan sosialisasi 

kegiatan pokok dosen ( Tri Dharma 

PT) 

2. Wadir II mengevaluasi beban kerja 

dosen yang telah melakukan Tri 

Dharma PT 
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Indikator Strategi Pencapaian 

6.8. Tersedianya  memiliki pedoman 

penerimaan/seleksi, penempatan, dan 

pengembangan dosen. 

Wadir II menyusun pedoman 

penerimaan/seleksi, penempatan dan 

pengembangan dosen 

6.9. Terlaksananya penerimaan dosen 

adil, akuntabel, dan transparan. 

Wadir II melaksanakan penerimaan 

dosen adil, akuntabel, dan transparan. 

6.10. Terlaksananya  

menempatkan/mengalokasikan 

dosen sesuai dengan bidang  

keahlian dan kebutuhan program 

studi. 

Wadir II bersam a Kaprodi 

menempatkan/mengalokasikan dosen 

sesuai dengan bidang  keahlian dan 

kebutuhan program studi. 

6.11. Terlaksananya mengembangkan 

kualifikasi akademik dosen dengan 

studi lanjut dan kompetensi dosen 

dengan pelatihan/seminar. 

Wdir II bersama direktur menyusun 

rencana mengembangkan kualifikasi 

akademik dosen dengan studi lanjut dan 

kompetensi dosen dengan 

pelatihan/seminar. 

6.12. Tersedianya tenaga kependidikan 

min D3 

1. Wadir II Meprogramkan tenaga 

kependidikan yang belum D3 untuk 

lanjut kuliah min D3 

2. Wadir II melakukan pendampingan 

tenaga kependidikan untuk sekolah 

6.13. Tersedianya Tenaga Administrasi 

Minimal SMA 

1. Wadir II mensosialisasikankan 

tenaga adminsistrasi minimal SMA 

2. Wadir II memprogramkan tenaga 

administrasi yang belum SMA untuk 

mengambil Paket C 

3. Mengevaluasi tenaga administrasi 

yang sudah SMA 

6.14. Tersedianya Tenaga Kependidkan 

memiliki sertifikat sesuai tugas 

pokok keahliannya 

1. Melakukan pelatihan bagi tenaga 

kependidikan baik internal maupun 

eksternal sesuai dengan tugas 

pokoknya 

2. Mengevaluasi tenaga kependidikan 

yang sudah memiliki sertifikat 

sesuai dengan tugas pokoknya 
 

7. Dokumen Terkait 

7.1. Buku Kebijakan dosen dan tenaga kependidikan  

7.2. Buku Peraturan Kepegawaian Akper Yaspen  

7.3. Ijazah  

7.4. Transkrip nilai  

7.5. Sertifikasi dosen  

7.6. SK  

7.7. Sertifikat Jabatan akademik  

7.8. Sertifikat keahlian tenaga kependidikan 
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1. Visi, Misi, dan 

Nilai 

1.1.  Visi: 

Menjadi Akademi Keperawatan yang terkemuka tingkat 

nasioal  dalam menghasilkan perawat vokasi yang kompeten 

dengan keunggulan keperawatan gawat darurat pada tahun 

2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi di bidang 

keperawatan dengan keunggulan keperawatan gawat 

darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam bidang keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan produktivitas bagi 

seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi di 

dalam dan luar negeri dalam rangka menunjang 

pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan 

pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan kualifikasi 

level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia 

dengan keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.3.2.Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang keperawatan. 

1.3.3.Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif dan produktif bagi 

seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan strategis dengan berbagai instansi 

di dalam dan diluar negeri dalam rangka menunjang 

pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan 

pemanfaatan lulusan.  

 

1.4   Nilai-nilai 

Tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, keinginan berubah 

menjadi yang lebih baik, saling menghargai, saling 

mendukung, mengutamakan musyawarah dan kepentingan 

institusi.  

 

2. Rasionale  

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 

2.1. Rasionale Eksternal: 

Merujuk Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi  Pasal 31 yang 

menyatakan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran 

merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka 
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pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka Akper Yaspen 

Jakarta wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan  

 

2.2. Rasionale Internal 

Merujuk pada visi, misi dan tujuan khususnya maka Akper 

Yaspen Jakarta menyiapkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 

pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran 

lulusan  

3. Subyek/Pihak 

yang 

bertanggungjawab 

untuk mencapai 

atau memenuhi isi  

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 

 

3.1. Perumusan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan   melalui 

SK Direktur  

3.2. Penetapan dilakukan oleh Yayasan didalam peraturan 

yayasan setelah mendapat persetujuan senat. Untuk 

memastikan pelaksanaan di Akper Yaspen Direktur 

menetapkan keberlakuannya dengan SK 

3.3. Pelaksanaan oleh Wadir II, dan kepala Laboratorium, 

Kepala Perpustakaan,  

3.4.  Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui audit mutu 

internal oleh tim auditor dibawah koordinasi   Ka. UPMI 

3.5. Pengendalian Pelaksanaan dilakukan oleh Bagian Umum 

dan Sarana Prasarana, Wadir II, Kepala Laboratorium, 

Kepala Perpustakaan dibawah pengendalian Kepala 

UPMI  

3.6. Peningkatan standar dilaksanakan oleh pimpinana Akper 

Yaspen dan Ka. UPMI. 

4. Definisi Istilah  

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 

 

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan.  

 

5. Pernyataan Isi  

Standar dan 

Indikator  Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

Pembelajaran 

5.1. Pernyataan Isi Standar 

5.1.1.  Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/wadir II 

berkewajiban memastikan tersedianya perabot untuk 

menjamin terselenggaranya proses pembelajaran. 

5.1.2. Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan memiliki peralatan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

Akper yaspen. 

5.1.3.  Yayasan dan pimpinanAkper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan tersedianya media pendidikan 

untuk terselenggaranya proses pembelajaran mahasiswa 

yaitu : 

           - LCD               :  5  pc    

           - Laptop            :  6  pc 

           - Pengeras suara : 4 pc 
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           - Whitebord        : 5 Pc 

           - Layar LCD       : 5 Pc 

5.1.4 Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/ Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Buku, Buku 

Elektronik, dan Repository  dengan jumlah dan jenisnya 

disesuaikan dengan program studi  paling lambat pada 

tahun 2020 

5.1.5 Yayasan dan Pimpinan Akper Yaspen/Wadir II   

berkewajiban memastikan ketersediaan Sarana Teknologi  

Informasi dan Komunikasi  paling lambat pada tahun 

2020 

5.1.6 Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Sarana Olahraga 

dengan jenis Tenis Meja, dan Bulu Tangkis sebagai 

pembinaan olah raga bagi mahasiswa. 

5.1.7 Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/Wadir II   

berkewajiban memastikan ketersediaan Sarana Fasilitas 

Umum yaitu : jalan, Air, Listrik, jaringan komunikasi 

suara dan data. 

5.1.8 Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Sarana 

Pemeliharaan, Keselamatan dan Keamanan  paling 

lambat pada tahun 2020 

5.1.9 Yayasan dan pimpinan Akper yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Lahan dengan 

kondisi lingkungan nyaman dan sehat untuk menunjang 

proses pembelajaran. 

5.1.10 Yayasan dan Pimpinan Akper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Ruang Kelas 

dengan jumlah : 

- 3 Ruang Kelas dengan luas masing-masing : 56 M2 

- 1 Ruang Kelas dengan luas : 56 M2 

5.1.11 Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/Wadir II   

berkewajiban memastikan ketersediaan ruang 

perpustakaan dengan ukuran : 42 M2 

5.1.12 Yayasan dan pimpinan Akper Yaspen/Wadir II   

berkewajiban memastikan ketersediaan ruang 

Laboratorium yang terdiri dari  : 

 Laboratorium Keperawatan Dasar 

 Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 

 Laboratorium Keperawatan Gawat darurat 

 Laboratorium Keperawatan Anak 

 Laboratorium Keperawatan Maternitas 

 Laboratorium Keperawatan Komunitas 

 Laboratorium Keperawatan Jiwa 

5.1.13 Yayasan dan Pimpinan Akper Yapen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Ruang Unit 
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Kegiatan Mahasiswa (Senat Mahasisiswa) dengan luas : 

28  M2 

5.1.14 Yayasan dan pimpinan Akper /Wadir II berkewajiban 

memastikan ketersediaan Ruang Pimpinan/Direktur 

dengnan luas : 21 M2 

5.1.15 Yayasan dan Pimpinan Akper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Ruang Dosen 

dengan luas : 54 M2 

5.1.16 Yayasan dan Pimpinan Akper Yaspen/Wadir II 

berkewajiban memastikan ketersediaan Ruang Tata 

Usaha dengan luas :42 M2 
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5.2 Pencapaian Indikator Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1. Tersedianya kriteria minimal standar sarana prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2. Tersedianya kursi lipat bermeja untuk mahasiswa, meja, 

kursi tanpa meja  dengan jumlah dan kondisi disesuaikan 

dengan kebutuhan program studi 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. Tersedianya LCD, Laptop, Pengeras suara, Whitebord,        

Layar proyektor, penghapus  whitebord dengan jumlah, 

kondisi yang baik disetiap ruang kuliah  

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.4. Tersedianya Buku, Buku Elektronik, dan Repository dengan 

jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi. 

60% 70% 80% 90% 100% 

5.1.5. Tersedianya SIAKAD yang mampu memfasilitasi data 

informasi mahasiswa, KRS, jadwal mata ajar, transkrip 

mahasiswa berbasis WAN ( Sarana Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) 

50% 70% 80% 90% 100% 

5.1.6. Tersedianya Sarana Olahraga dengan jenisTenis Meja dan 

Bulu Tangkis. Luas area  200m2 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.7. Tersedianya Sarana Fasilitas Umum yaitu : jalan, Air, 

Listrik, jaringan komunikasi suara dan data. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.8. Tersedianya Sarana Pemeliharaan, Keselamatan dan 

Keamanan paling lambat pada tahun 2020 
80% 90% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.9. Tersedianya Lahan dengan luas minimal 5000 meter dengan 

kondisi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk 

menunjang proses pembelajaran. 

 

80% 85% 90% 95% 100% 

5.1.10. Tersedianya Ruang Kelas jumlah : 

- 4 Ruang Kelas dengan luas masing-masing : 56 M2 

- 1 Ruang Kelas dengan luas : 84 M2 

Ruangan kuliah yang memenuhi kecukupan 2 meter persegi 

per peserta didik 

100 % 100% 100% 100% 100% 

5.1.11. Tersedianya ruang perpustakaan dengan ukuran : 42 M2 

Lokasi ruang perpustakaan yang mudah dijangkau dan 

dilengkapi ruang baca, ruang koleksi buku,tempat 

penyimpanan. 

100 % 100% 100% 100% 100% 

5.1.12. Tersedianya ruangan laboratorium sesuai dengan kebutuhan 

setiap mata ajar 

Terpenuhinya alokasi ruang  : 

 Laboratorium Keperawatan Dasar 

 Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 

 Laboratorium Keperawatan Gawat darurat 

 Laboratorium Keperawatan Anak 

 Laboratorium Keperawatan Maternitas 

 Laboratorium Keperawatan Komunitas 

 Laboratorium Keperawatan Jiwa 

Dilengkapi dengan tempat untuk alat dan bahan, sesuai 

dengan kebutuhan,dan  peralatan yang diperlukan untuk 

praktik mahasiswa. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.13. Tersedianya Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (Senat 

Mahasisiswa) dengan luas : 28  M2 dan kebutuhan 

perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan 

kemahasiswaan. 

 

100 % 100% 100% 100% 100% 

5.1.14. Tersedianya  Ruang Pimpinan Perguruan Tinggis (Direktur) 

dengan luas minimal 21m2, dilengkapi dengan pendingin 

ruangan, komputer dan jaringan internet, sofa 

100 % 100% 100% 100% 100% 

5.1.15. Tersedianya  Ruang Dosen dengan luas minimal 4m
2
setiap 

dosen dilengkapi dengan pendingin ruangan, komputer dan 

jaringan internet. 

 

100 % 100% 100% 100% 100% 

5.1.16. Tersedianya Ruang Tata Usaha dengan luas minimal 

4m
2
setiap orang, dilengkapi dengan pendingin ruangan, 

computer,telepon dan jaringan internet,. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

AKPER YASPEN JAKARTA 
No. Dokumen: APY/SPMI/STD/A.06 

Tanggal        : 30 April 2018 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
Revisi           : 02 

Halaman       : 09 - 11 

 

6 Strategi Pencapaian  Standar sarana dan prasarana  pembelajaran 

SASARAN Strategi Pencapaian 

Tersedianya kriteria minimal standar 

sarana prasarana 

Pengajuan  sarana prasarana ke yayasan  

Rapat konsultasi 

Tersedianya kursi lipat bermeja untuk 

mahasiswa, meja, kursi tanpa meja 

Pengajuan ke yaysan  

Rapat konsultasi 

Tersedianya LCD, Laptop, Pengeras 

suara, Whitebord,        Layar proyektor, 

penghapus  whitebor 

Penngajuan ke yayasan 

Pengajuan hibah ke Dikti melalui 

Kopertis wilayah 3 

Rapat konsultasi 

 

Tersedianya Buku Wajib Sesuai RPS Pengajuan Kebutuhan Buku Wajib 

melalui Wadir I, kemudian diadakan 

Validasi Kebutuhan, setelah disetujui 

pimpinan maka akan diteruskan ke 

Yayasan melalui wadir II untuk 

Pengadaan Buku Wajib. 

Tersedianya Buku Elektonik Pengajuan kebutuhan Buku Elektronik 

sesuai dengan kebutuhan, diajukan 

melalui wadir I. Setelah diValidasi dan 

disetujui pimpinan, maka akan 

diteruskan kepada yayasan melalui wadir 

II untuk pengadaan Buku Elektronik. 

Tersedianya Alat-alat laboratorium Pengajuan kebutuhan oleh Pengelola lab 

kepada Ka.Prodi. Kemudian di Validasi 

dan diketahui pimpinan untuk diajukan 

kepada Yayasan mmelalui wadir II untuk 

pengadaan Alat-alat laboratorium. 

Tersedianya SIAKAD yang mampu 

memfasilitasi data informasi mahasiswa, 

KRS, jadwal mata ajar, transkrip 

mahasiswa 

Pengajuan disampaikan oleh bagian 

BAAK, melalui wadir I untuk di 

Validasi dan minta persetujuan 

pimpinan, setelah itu pengajuan ke 

Yayasan melalui Wadir II untuk 

Pengadaan. 

Tersedianya Sarana Olahraga dengan 

jenisTenis Meja dan Bulu Tangkis. 

Pengajuan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya Sarana Fasilitas Umum    

yaitu : jalan, Air, Listrik, jaringan 

komunikasi suara dan data. 

 

Pengajuan ke yayasan  

Rapat Konsultasi 

Tersedianya Lahan dengan luas minimal 

5000 meter 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya Ruang Kelas jumlah :4 

Ruang Kelas dengan luas masing-masing : 

56 M2, 1 Ruang Kelas dengan luas : 84 

M2, Ruangan kuliah yang memenuhi 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 
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kecukupan 2 meter persegi per peserta 

didik 

Tersedianya ruang perpustakaan dengan 

ukuran : 42 M2 

 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya ruangan laboratorium sesuai 

dengan kebutuhan setiap mata ajar 

 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya Ruang Unit Kegiatan 

Mahasiswa (Senat Mahasisiswa) dengan 

luas : 28  M2 dan kebutuhan perlengkapan 

ruangnya 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya  Ruang Pimpinan Perguruan 

Tinggis (Direktur) dengan luas minimal 

21m2. 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya  Ruang Dosen dengan luas 

minimal 4m
2
setiap dosen 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

Tersedianya Ruang Tata Usaha dengan 

luas minimal 4m
2
setiap orang, dilengkapi 

dengan pendingin ruangan, 

computer,telepon dan jaringan internet,. 

 

Pengusulan ke yayasan 

Rapat konsultasi 

 

7 Dokumen terkait 

7.1 SOP pengadaan sarana 

7.2 SOP siklus perpustakaan 

7.3 SOP pembuatan kartu perpustakaan 

7.4 SOP pemeliharaan alat 

7.5 SOP siklus laboratorium 

7.6 SOP penggunaan ruang laboratorium 

7.7 Instruksi kerja pelabelan atau barcode alat laboratorium 

7.8 Instruksi kerja pengkodean buku perpustakaan 

7.9 Formulir pengadaan sarana 

7.10 Formulir buku kunjungan perpustakaan 

7.11 Formulir pengadaan bahan pustaka 

7.12 Formulir pemeliharaan barang 

7.13 Formulir kartu perputakaan 

7.14 Formulir peminjaman alat laboratorium 

7.15 Formulir Denah Fisik Kampus 

7.16 Sertifikat Kepemilikan 

7.17 Formulir Kartu inventaris ruangan 

7.18 Formulir Buku Inventaris 

 

8 Referensi  

8.1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 

31 sampai 37 
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8.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Bab VII Standar Sarana 

Dan Prasarana Pasal : 42 sampai 48 

8.3 Statuta Akper Yaspen Jakarta 

8.4 RIP Akper Yaspen Jakarta 

8.5 Renstra Akper Yaspen Jakarta 

8.6 Renop Akper Yaspen Jakarta 
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1. Visi, Misi,  Tujuan 

dan Nilai 

1.1.  Visi: 

Akademi Keperawatan yapen Jakarta menjadi Akademi 

Keperawatan yang terkemuka tingkat nasional dalam 

menghasilkan perawat vokasi yang kompeten dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat tingkat pada 

tahun 2030. 

 

1.2. Misi: 

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam bidang keperawatan. 

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan produktivitas 

bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kuaifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang keperawatan 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif 

bagi seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan  strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma 

perguruan tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.4. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akademi 

Keperawatan Yaspen Jakarta adalah tanggung jawab, 

kejujuran, kerja keras, keinginan berubah menjadi yang 

lebih baik, saling menghargai, saling mendukung, 

mengutamakan musyawarah dan kepentingan institusi. 

 

2. Rasionale  Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

2.1. Rasional Eksternal: 

Dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Menristek 

Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang  Standar Nasional 
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Pendidikan Tinggi  Pasal 38 ayat 1 menyatakan Standar 

pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat program studi. mengacu 

pada standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana 

dan prasarana pembelajaran maka Akper Yaspen 

Jakarta berkewajiban merencanaan, melaksanaan, 

mengendalian, memantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program 

studi. mengacu pada standar kompetensi lulusan, 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar 

sarana dan prasarana pembelajaran.  

2.2. Rasional Internal 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan 

khususnya maka Akper Yaspen Jakarta perlu 

merumuskan, merancang, Standar pengelolaan 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 

pada tingkat program studi. mengacu pada standar 

kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga 

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

3. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab 

untuk mencapai atau 

memenuhi isi Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

3.1. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran 

dirumuskan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan 

dengan SK Direktur diketuai oleh Kaprodi  

3.2. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh 

yayasan dalam peraturan setelah mendapatkan 

persetujuan dari senat akademik, untuk memastikan 

pelaksanaannya maka direktur memberlakukan SK 

direktur tentang standar pengelolaan pembelajaran 

3.3. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh 

Kaprodi bersama Wadir I   

3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran dilakukan melalui audit mutu internal 

oleh auditor dibawah koordinasi Kepala UPM  

3.5. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi dan 

Wadir I, dibawah pengendalian Kepala UPMI  

3.6. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran: 

dilaksanakan oleh pimpinan Akper Yaspen bersama 

dengan Ka. UPMI   
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4. Definisi Istilah 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

Tidak ada istilah yang khusus terkait standar pengelolaan 

pembelajaran 

5. Pernyataan Isi  

Standar dan Indikator 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

5.1. Pernyataan Isi Standar 

5.1.1. Kaprodi bersama Wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan 

tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi.  
5.1.2. Kaprodi bersama Wadir bidang akademik 

berkewajiban menyusun kurikulum Dikti yang 

capaiannya disepadankan dengan KKNI level 5 

5.1.3. Kaprodi bersama Wadir bidang akademik 

berkewajiban melakukan pemutakhiran kurikulum 

Dikti yang capaiannya telah disepadankan dengan 

KKNI level 5 

5.1.4. Kaprodi versama Wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan memiliki 

pedoman penyusunan kalender akademik yang 

menunjukkan seluruh aktivitas program studi sela 

satu tahun dengan rincian semesteran, bulanan dan 

mingguan 

5.1.5. Kaprodi bersama wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta Berkewajiban memastikan menyusun 

kalender akademik yang menunjukkan seluruh 

aktivitas program studi sela satu tahun dengan 

rincian semesteran, bulanan dan mingguan 

5.1.6. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 

berkewajiban memastikan memiliki pedoman 

penyusunan RPS sekurang-kurangnya memuat 

identitas mata kuliah, capaian pembelajaran 

lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 

kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu 

yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, bahan 

kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar 

mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, 

metode penilaian, dan daftar referensi.   

5.1.7. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 

berkewajiban memastikan memiliki pedoman 

pengisian Kartu Perencanaan Studi (KPS) 

5.1.8. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 

berkwajiban memastikan setiap mahasiswa mengisi 

Kartu Perencanaan Studi (KPS) selambat-lambatnya 

1 minggu sebelum proses pembelajaran dimulai 

sesuai kalender akademik 

5.1.9. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 
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berkewajiban memastikan setiap mahasiswa 

memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) sebelum 

mengisi KPS pada semester berikutnya 

5.1.10. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 

berkewajiban memastikan memiliki pedoman 

penyusunan jadwal perkuliahan selama satu semester  

5.1.11. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 

berkewajiban memastikan menyusun jadwal 

perkuliahan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum 

pengisian KPS 

5.1.12. Kaprodi bersama wadir bidang akademik 

berkewajiban memastikan menyediakan daftar 

presensi mahasiswa dan dosen, berita acara 

perkuliahn (BAP) selambat-lambatnya satu minggu 

sebelum proses perkuliahan dimulai 

5.1.13. Kaprodi bersama Wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan  

melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan 

suasana akademik dan budaya mutu yang baik  

5.1.14. Kaprodi bersama Wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan melakukan 

kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik 

dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu 

proses pembelajaran dengan melakukan monitoring 

kesesuaian RPS dengan BAP meliputi isi dan waktu 

perkuliahan minimal 3 kali dalam satu semester 

5.1.15. Kaprodi bersama wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan menyusun 

jadwal evaluasi pembelajaran melalui Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), ujian 

praktek, dan ujian karya tulis ilmiah 

5.1.16. Kaprodi bersama wadir bidang akadamik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan 

melakukan inventarisasi soal UTS dan UAS 

selambat-lambatnya satu minggu sebelum jadwal 

UTS dan UAS 

5.1.17. Kaprodi bersama wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan 

memberikan informasi hasil UTS dan UAS 

selambat-lambatnya satu minggu setelah UTS dan 

UAS berakhir 

5.1.18. Kaprodi bersama wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan 

menyelenggakan rapat yudisium dosen pada akhir 

semester 

5.1.19. Kaprodi bersama wadir bidang kemahasiswaan 

Akper Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan 
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melakukan evaluasi pembelajaran melalui evaluasi 

dosen oleh mahasiswa pada setiap akhir semester 

5.1.20. Kaprodi bersama wadir bidang akademik Akper 

Yaspen Jakarta berkewajiban memastikan menyusun 

laporan proses pembelajaran selama satu semester 

selambat-lambatnya satu bulan setelah seemster 

berakhir  

5.1.21. Wadir bidang akademik berkewajiban memastikan 

menyusun rencana strategis, dan operasional terkait 

dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas 

akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat 

dijadikan pedoman bagi Program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran. 

5.1.22. Wadir bidang akademik di Akper Yaspen Jakarta 

berkewajiban memastikan menyelenggarakan 

pembelajaran 108-120 SKS untuk mencapai capaian 

pembelajaran lulusan selama 6-10 semester. 

5.1.23. Wadir bidang akademik di Akper Yaspen Jakarta 

berkewajiban memastikan menjaga dan 

meningkatkan mutu pengelolaan program studi 

dalam melaksanakan program pembelajaran secara 

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan 

visi dan  misi dengan memasukkan program 

kegawatdaruratan dalam bentuk pelatihan BTCLS 

5.1.24. Wadir bidang akademik di Akper Yaspen Jakarta 

berkewajiban memastikan melakukan pemantauan 

dan  evaluasi terhadap kegiatanprogram studi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

5.1.25. Wadir bidang akademik di Akper Yaspen Jakarta  

berkewajiban memastikan menyediakan pedoman 

akademik yang sekurang-kurangnya memuat 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen. 

5.1.26. Wadir bidang akademik Akper Yaspen Jakarta 

berkewajiban memastikan menyampaikan laporan 

kinerja program studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi selambat-

lamabtnya satu bulan setelah yudisium  
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5.2. Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1. tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2. tersedianya menyusun kurikulum institusi yang capaiannya 

telah disepadankan dengan KKNI level 5 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. tersedianya kurikulum institusi yang capaiannya 

disepadankan dengan KKNI level 5 yang telah 

dimutakhirkan 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.4. tersedianya pedoman penyusunan kalender akademik yang 

menunjukkan seluruh aktivitas program studi sela satu tahun 

dengan rincian semesteran, bulanan dan mingguan 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.5. tersedianya kalender akademik yang menunjukkan seluruh 

aktivitas program studi sela satu tahun dengan rincian 

semesteran, bulanan dan mingguan 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.6. tersedianya pedoman penyusunan RPS sekurang-kurangnya 

memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan 

yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang 

direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap 

pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, 

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

deskripsi tugas, metode penilaian, dan daftar referensi.   

 

5.1.7. tersedianya memiliki pedoman pengisian Kartu Perencanaan 

Studi (KPS) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.9. Tersedinya Kartu Perencanaan Studi (KPS) yang telah terisi 

selambat-lambatnya 1 minggu sebelum proses pembelajaran 

dimulai sesuai kalender akademik 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.3. Tersedianya Kartu Hasil Studi (KHS) untuk diserahkan 

kepada mahasiswa sebelum mengisi KPS pada semester 

berikutnya 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.10. tersedianya pedoman penyusunan jadwal perkuliahan selama 

satu semester  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.11. tersedianya jadwal perkuliahan selambat-lambatnya 2 

minggu sebelum pengisian KPS 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.12. tersedianya daftar presensi mahasiswa dan dosen, berita 

acara perkuliahn (BAP) selambat-lambatnya satu minggu 

sebelum proses perkuliahan dimulai 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.13. terselenggaranya kegiatan sistemik yang menciptakan 

suasana akademik dan budaya mutu yang baik semester  

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.14. terselenggarnya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara 

periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu 

proses pembelajaran dengan melakukan monitoring 

kesesuaian RPS dengan BAP meliputi isi dan waktu 

perkuliahan minimal 3 kali dalam satu semester 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.15. tersedianya jadwal evaluasi pembelajaran melalui Ujian 

Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), ujian 

praktek, dan ujian karya tulis ilmiah 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.16. tersusunya inventarisasi soal UTS dan UAS selambat-

lambatnya satu minggu sebelum jadwal UTS dan UAS 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.17. terselenggaranya memberikan informasi hasil UTS dan UAS 

selambat-lambatnya satu minggu setelah UTS dan UAS 

berakhir 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.18. terselenggaranya rapat yudisium dosen pada akhir semester 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.19. terselenggaranya evaluasi pembelajaran melalui evaluasi 

dosen oleh mahasiswa pada setiap akhir semester  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.20. tersusunnya laporan proses pembelajaran selama satu 

semester selambat-lambatnya satu bulan setelah seemster 

berakhir  

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.21. tersedianya rencana strategis, dan operasional terkait dengan 

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan 

pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi 

Program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.22. terselenggaranya pembelajaran 108-120 SKS untuk 

mencapai capaian pembelajaran lulusan selama 6-10 

semester 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.23. terselenggaranya kegiatan unntuk menjaga dan 

meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan 

dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan  misi dengan 

memasukkan program kegawatdaruratan dalam bentuk 

pelatihan BTCLS 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.24. terselenggaranya melakukan pemantauan dan  evaluasi 

terhadap kegiatanprogram studi dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.25. tersedianya pedoman akademik yang sekurang-kurangnya 

memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.26. tersedianya laporan kinerja program studi dalam 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data pendidikan tinggi selambat-

lamabtnya satu bulan setelah yudisium 
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6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Sasaran Strategi Pencapaian 

6.1. tersedianya kurikulum institusi yang 

capaiannya telah disepadankan 

dengan KKNI level 5 

 

 Melakukan sosialisasi pedoman 

kurikulum dari Dikti 

 Menyelenggarakan lokakarya mini 

untuk memperoleh masukan dari 

stakeholder, alumni, pengguna, dosen 

dan organisasi profesi 

 Menyelenggarakn worshop 

penyusunan kurikulum dengan 

melibatkan pakar  

 Mengesahkan kurikulum institusi 

yang capaiannya telah disepadankan 

dengan KKNI level 5 

 Melakukan sosialisasi kurikulum 

institusi yang telah tersusun 

6.2. tersedianya kurikulum institusi yang 

capaiannya disepadankan dengan 

KKNI level 5 yang telah 

dimutakhirkan 

 

 Menyelenggarakan lokakarya mini 

untuk memperoleh masukan dari 

stakeholder, alumni, pengguna, dosen 

dan organisasi profesi untuk 

pemutakhiran 

 Menyelenggarakan worshop 

penyusunan kurikulum dengan 

melibatkan pakar  

 Mengesahkan kurikulum institusi 

yang capaiannya telah disepadankan 

dengan KKNI level 5 

 Melakukan sosialisasi kurikulum 

institusi yang telah tersusun 

6.3. tersedianya pedoman penyusunan 

kalender akademik yang 

menunjukkan seluruh aktivitas 

program studi selama satu tahun 

dengan rincian semesteran, bulanan 

dan mingguan 

 

 Kaprodi bersama wadir  bidang 

akademik menyusun pedoman 

kalender akdemik  

6.4. tersedianya kalender akademik yang 

menunjukkan seluruh aktivitas 

program studi sela satu tahun 

dengan rincian semesteran, bulanan 

dan mingguan 

 

 Kaprodi menyusun kalender akademik  

6.5. tersedianya pedoman penyusunan 

RPS sekurang-kurangnya memuat 

identitas mata kuliah, capaian 

pembelajaran lulusan yang 

 Kaprodi bersama wadir bidang 

akademik menyusun pedoman RPS 
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Sasaran Strategi Pencapaian 

dibebankan pada mata kuliah, 

kemampuan akhir yang 

direncanakan, dan waktu yang 

disediakan pada tiap tahap 

pembelajaran, bahan kajian, metode 

pembelajaran, pengalaman belajar 

mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas, metode penilaian, 

dan daftar referensi.   

 

6.6. tersedianya pedoman pengisian 

Kartu Perencanaan Studi (KPS) 

 

 Kaprodi bersama wadir bidang 

akademik menyusun pedoman 

pengsian KPS 

6.7. Tersedinya Kartu Perencanaan Studi 

(KPS) yang telah terisi selambat-

lambatnya 1 minggu sebelum proses 

pembelajaran dimulai sesuai 

kalender akademik 

 

 Mahasiswa mendapatkan KPS dari 

BAAK setelah memnyelesaikan 

administrasi keuangan semester 

 Mahasiswa mengisi KPS 

6.8. Tersedianya Kartu Hasil Studi 

(KHS) untuk diserahkan kepada 

mahasiswa sebelum mengisi KPS 

pada semester berikutnya 

 

 BAAK melakukan input nilai pada 

KHS 

 Mahasiswa memperoleh KHS 

sebelum mengisi KPS pada semester 

berikutnya 

6.9. tersedianya pedoman penyusunan 

jadwal perkuliahan selama satu 

semester  

 

 Kaprodi bersama wadir bisang 

akadmeik menyusun pedoman 

penyusunan jadwal perkuliahan 

selama satu semester 

6.10. tersedianya jadwal perkuliahan 

selambat-lambatnya 2 minggu 

sebelum pengisian KPS 

 

 Kaprodi menyusun jadwal perkuliahan 

selambat-lambatnya 2 minggu 

sebelum pengisian KPS  

6.11. tersedianya daftar presensi 

mahasiswa dan dosen, berita acara 

perkuliahn (BAP) selambat-

lambatnya satu minggu sebelum 

proses perkuliahan dimulai 

 

 BAAK menyiapkan daftar presensi 

mahasiswa dan dosen, berita acara 

perkuliahn (BAP) selambat-lambatnya 

satu minggu sebelum proses 

perkuliahan dimulai 

6.12. terselenggaranya kegiatan 

sistemik yang menciptakan suasana 

akademik dan budaya mutu yang 

baik  

 

 Kaprodi bersama wadir bidang 

akademik menyusun pedoman 

pelaksanaan suasana akademik dan 

budaya mutu 

 Kaprodi bersama wadir menyusun 

laporan pelaksanaan kegiatan 

akademik dan budaya mutu setiap 
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Sasaran Strategi Pencapaian 

akhir semester 

6.13. terselenggaranya kegiatan 

pemantauan dan evaluasi secara 

periodik dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu proses 

pembelajaran dengan melakukan 

monitoring kesesuaian RPS dengan 

BAP meliputi isi dan waktu 

perkuliahan minimal 3 kali dalam 

satu semester 

 

 Melakukan monotoring minimal 3 kali 

dala satu semester 

 Menyusun laporan monitoring 

6.14. tersedianya jadwal evaluasi 

pembelajaran melalui Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir 

Semester (UAS), ujian praktek, dan 

ujian karya tulis ilmiah 

 

 Kaprodi menyusun jadwal UTS, UAS, 

ujian praktik dan ujian karya tulis 

ilmiah 

6.15. tersusunya inventarisasi soal 

UTS dan UAS selambat-lambatnya 

satu minggu sebelum jadwal UTS 

dan UAS 

 

 Setiap dosen membuat soal dan 

diserahkan ke Kaprodi untuk 

diinventarisasi kecukupan jumlah soal 

6.16. terselenggaranya memberikan 

informasi hasil UTS dan UAS 

selambat-lambatnya satu minggu 

setelah UTS dan UAS berakhir 

 

 Kaprodi memberikan informasi hasil 

UTS dan UAS selambat-lambatnya 

satu minggu setelah UTS dan UAS 

berakhir 

6.17. terselenggaranya rapat yudisium 

dosen pada akhir semester dan  pada 

seemster akhir 

 

 Seuruh koordinator mata kuliah 

menyerahkan nilai ke BAAK untuk di 

rekapitulasi 

 Kaprodi melaksanakan yudisium 

setiap akhir seemster dan semester 

akhir 

6.18. terselenggaranya evaluasi 

pembelajaran melalui evaluasi dosen 

oleh mahasiswa pada setiap akhir 

semester  

 

 Kaprodi bersama wadir bidang 

akademik menyusun kuiioner EDOM 

 Kaprodi menyebarkan  kuisioner 

6.19. tersusunnya laporan proses 

pembelajaran selama satu semester 

selambat-lambatnya satu bulan 

setelah seemster berakhir  

 

 Kaprodi menyusun laporan proses 

pembalajaran selama satu semester 

selambat-lambatnya satu bulan setelah 

seemster berakhir 

6.20. tersedianya rencana strategis, dan 

operasional terkait dengan 
 Pimpian institusi menyusun rencana 

strategis, dan operasional terkait 



 

AKPER YASPEN JAKARTA 
No. Dokumen: APY/SPMI/STD/A.07 

Tanggal        : 30 April 2018 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
Revisi           : 02 

Halaman       : 15 - 16 

 

Sasaran Strategi Pencapaian 

pembelajaran yang dapat diakses 

oleh sivitas akademika dan 

pemangku kepentingan, serta dapat 

dijadikan pedoman bagi Program 

studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran. 

 

dengan pembelajaran yang dapat 

diakses oleh sivitas akademika dan 

pemangku kepentingan, serta dapat 

dijadikan pedoman bagi Program studi 

dalam melaksanakan program 

pembelajaran. 

 

6.21. terselenggaranya pembelajaran 

108-120 SKS untuk mencapai 

capaian pembelajaran lulusan 

selama 6-10 semester 

 

 Kaprodi menyusun program 

pembelajaran 108-120 SKS untuk 

mencapai capaian pembelajaran 

lulusan selama 6-10 semester 

6.22. terselenggaranya kegiatan unntuk 

menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran secara berkelanjutan 

dengan sasaran yang sesuai dengan 

visi dan  misi dengan memasukkan 

program kegawatdaruratan dalam 

bentuk pelatihan BTCLS 

 

 Melakukan MoU dengan 

penyelenggara pelatihan BTCLS 

 Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan 

BTCLS 

6.23. terselenggaranya melakukan 

pemantauan dan  evaluasi terhadap 

kegiatan program studi dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 Melakukan pemantauan dan  evaluasi 

terhadap kegiatan program studi 

dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

6.24. tersedianya pedoman akademik 

yang sekurang-kurangnya memuat 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan 

pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen. 

 

 Menyusun pedoman akademik yang 

sekurang-kurangnya memuat 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran 

dan dosen 

6.25. tersedianya laporan kinerja 

program studi dalam 

menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi 

selambat-lamabtnya satu bulan 

setelah yudisium 

 menyusun laporan kinerja program 

studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi selambat-lamabtnya satu bulan 

setelah yudisium 
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7. Dokumen Terkait 

7.1. Renstra akademik 

7.2. Pedoman kurikulum 

7.3. Kurikulum 

7.4. Formulir kalender akademik 

7.5. Pedoman penyusunan RPS 

7.6. Formulir RPS 

7.7. Formulir KPS 

7.8. Formulir KHS 

7.9. Formulir Jadwal UTS/UAS 

7.10. Formulir monitoring pembelajaran 

7.11. Kuisioner EDOM 

7.12. Formulir monitoring pembelajaran 

7.13. Laporan Semesteran Pembelajaran 

7.14. Pedoman suasana akademik 

7.15. Laporan kegiatan suasana akademik 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan  1.1. Visi  

Menjadi Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta  

menjadi Akademi Keperawatan yang terkemuka 

tingkat nasional dalam menghasilkan perawat vokasi 

yang kompeten dengan keunggulan keperawatan 

gawat darurat pada tahun 2030 
 

1.2. Misi  

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi di bidang keperawatan dengan 

keunggulan keperawatan gawat darurat. 

1.2.2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan  pengabdian 

masyarakat dalam bidang  keperawatan .  

1.2.3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreatifitas, inovasi dan produktivitas 

bagi seluruh civitas akademika. 

1.2.4. Menjalin kemitraan stra.tegis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeridalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma 

perguruan tinggi dan pemanfaatan lulusan   
 

1.3. Tujuan  

1.3.1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan 

kualifikasi level 5 sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat 

1.3.2. Mewujudkan pelasanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang keperawatan. 

1.3.3. Mewujudkan suasana akademik yang 

menunjangpengembangan kreatifitas,inovatif dan 

produktif bagi seluruh civitas akademika 

1.3.4. Mewujudkan kemitraan strategis dengan berbagai 

instansi di dalam dan luar negeri dalam rangka 

menunjang pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan 

tinggi dan pemanfaatan lulusan 

 

1.4. Nilai  

Tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, keinginan 

berubah menjadi lebih baik, saling menghargai, 

saling mendukung, mengutamakan musyawarah dan 

kepentingan institusi. 

 

2. Rasionale  Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 

2.1. Rasional Eksternal: 

Merujuk Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 

2015 Tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

Pasal 40 ayat 1 yang menyebutkan Standar pembiayaan 
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pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan  

 

2.2. Rasional Internal 

Merujuk pada visi, misi dan tujuan khususnya RIP 

Pembelajaran maka Akper Yaspen Jakarta menentukan 

standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.  

3. Definisi Istilah Standar 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Pembelajaran 

3.1. Biaya investasi : Biaya untuk penggunaan pengadaan 

sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan 

tenaga kependidikan. 

3.2. Biaya Operasional: Biaya yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup : 

biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan 

operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung 

4. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab 

untuk mencapai atau 

memenuhi isi Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 

4.1. Perumusan oleh  Tim Ad Hoc yang ditetapkan dengan 

SK Direktur diketuai oleh Wadir II 

4.2. Penetapan: Direktur setelah mendapat persetujuan dari 

yayasan dengan adanya pertimbangan dan 

rekomendasi dari senat akademik 

4.3. Pelaksanaan: Wadir II, Ketua UPPM, dosen  

4.4. Evaluasi pelaksanaan: monitoring standar srana 

prasarana dilakukan oleh penanggung jawab satandar 

yaitu Wadir II, Ketua UPPM dan pelaksnaaan audit 

mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit 

dibawah koordinasi   Kepala UPMI 

4.5. Pengendalian: dilakukan oleh Wadir II, dibawah 

pengendalian Kepala UPMI  

4.6. Peningkatan standar: dilaksankan oleh tim perumus 

setelah memperhatikan hasil audit dan pengendalian   

5. Pernyataan Isi  Standar 

dan Indikator Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 

5.1. Pernyataan Isi Standar 

5.1.1. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

menetapkan biaya investasi Akper Yaspen Jakarta 

untuk membiayai: 

1) pengadaan sarana dan prasarana, 

2) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 

5.1.2. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

menetapkan biaya operasional Akper Yaspen Jakarta 

ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut 

dengan standar satuan biaya operasional pendidikan 

tinggi yang ditujukan untuk: 

1) biaya dosen, 

2) biaya tenaga kependidikan, 
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3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan 

4) biaya operasional tidak langsung . 

 

5.1.3. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

mempunyai sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai 

pada satuan program studi. 

5.1.4. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

melakukan analisis biaya operasional pendidikan 

tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja 

dan anggaran tahunan Akper Yaspen Jakarta. 

5.1.5. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar 

satuan biayapendidikan tinggi pada setiap akhir tahun 

anggaran. 

5.1.6. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

Akper Yaspen Jakarta telah mengupayakan 

pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di 

luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa 

melalui: 

1) dana hibah 

2) jasa profesi dan / atau keahlian; 

3) dana lestari dari alumni; dan 

4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 

5.1.7. Wadir II bersama direktur berkewajiban memastikan 

menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, 

dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain 

secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan 

kualitas pendidikan. 
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5.2. Pencapaian Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 

Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.1. Tersedianya biaya  investasi Akper Yaspen Jakarta untuk 

membiayai: 

1) pengadaan sarana dan prasarana, 

2) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 

 

 

 

 

    

5.1.2. Tersedianya biaya operasional Akper Yaspen Jakarta 

ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan 

standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang 

ditujukan untuk: 

1) biaya dosen, 

2) biaya tenaga kependidikan, 

3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan 

4) biaya operasional tidak langsung 

 

     

5.1.3. Tersedianya pedoman sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program 

studi. 

 

     

5.1.4. Terlaksananya kegiatan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana 

kerja dan anggaran tahunan Akper Yaspen Jakarta. 

 

     

5.1.5. Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan 

biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 
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Pernyataan  

Isi Standar 

Indikator atau sasaran Preriode Pencapaian 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

5.1.6. Terlaksananya upaya Akper Yaspen Jakarta dalam 

mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai 

sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa 

melalui: 

1) dana hibah 

2) jasa profesi dan / atau keahlian; 

3) dana lestari dari alumni; dan 

4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 

 

     

5.1.7. Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan 

transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan. 
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6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 

Indikator 

 

Strategi Pencapaian 

6.1. Tersedianya biaya  investasi Akper 

Yaspen Jakarta untuk membiayai: 

1) pengadaan sarana dan prasarana, 

2) pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan. 

 

Wadir II bersama direktur menyusun 

Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  (RAPB) tahunan pada awal 

semester yang memuat biaya investasi 

untuk membiayai: 

1) pengadaan sarana dan prasarana, 

2) pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan. 

 

6.2. Tersedianya biaya operasional Akper 

Yaspen Jakarta ditetapkan per 

mahasiswa per tahun yang disebut 

dengan standar satuan biaya 

operasional pendidikan tinggi yang 

ditujukan untuk: 

1) biaya dosen, 

2) biaya tenaga kependidikan, 

3) biaya bahan operasional 

pembelajaran, 

4) biaya operasional tidak langsung 

Wadir II bersama direktur menyusun 

Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  (RAPB) tahunan pada awal 

semester yang memuat biaya operasional 

untuk membiayai: 

1) biaya dosen, 

2) biaya tenaga kependidikan, 

3) biaya bahan operasional 

pembelajaran, dan  

4) biaya operasional tidak langsung 

6.3. Tersedianya pedoman sistem 

pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai pada satuan 

program studi. 

 

Wadir II menyusun pedoman sistem 

pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai pada satuan program 

studi. 

 

6.4. Terlaksananya kegiatan analisis biaya 

operasional pendidikan tinggi sebagai 

bagian dari penyusunan rencana kerja 

dan anggaran tahunan Akper Yaspen 

Jakarta. 

Wadir II melaksanakan analisis biaya 

operasional pendidikan tinggi sebagai 

bagian dari penyusunan rencana kerja 

dan anggaran tahunan Akper Yaspen 

Jakarta. 

6.5. Terlaksananya evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan 

biayapendidikan tinggi pada setiap 

akhir tahun anggaran. 

Wadir II melaksanakan evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan 

biayapendidikan tinggi pada setiap akhir 

tahun anggaran. 

6.6. Terlaksananya upaya Akper Yaspen 

Jakarta dalam mengupayakan 

pendanaan pendidikan tinggi dari 

berbagai sumber di luar pendidikan 

yang diperoleh dari mahasiswa 

melalui: 

1) dana hibah 

2) jasa profesi dan / atau keahlian; 

Wadir II bersama Direktur 

mengupayakan pendanaan pendidikan 

tinggi dari berbagai sumber di luar 

pendidikan yang diperoleh dari 

mahasiswa melalui: 

1) dana hibah 

2) jasa profesi dan / atau keahlian; 

3) dana lestari dari alumni; dan 
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Indikator 

 

Strategi Pencapaian 

3) dana lestari dari alumni; dan 

4) kerja sama kelembagaan 

pemerintah dan swasta. 

 

4) kerja sama kelembagaan 

pemerintah dan swasta. 

 

6.7. Tersedianya kebijakan, mekanisme, 

dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana lain secara akuntabel 

dan transparan dalam peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Wadir II menyusun kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain secara 

akuntabel dan transparan dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. 

 

7. Dokumen Terkait 

7.1. Formulir  RAPB tahunan 

7.2. Pedoman keuangan 

7.3. Formulir pencatatan keuangan 

7.4. Laporan Akhir Tahun Ajaran  

7.5. Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Setiap bulan 

7.6. Laporan Per Semester Pemasukan dan Pengeluaran 

8. Referensi 

8.1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

Pasal 45  

8.2. Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, 

Kopertis Wilayah 3 tahun 2017 

8.3. Kurikulum Keuangan 

8.4. Statuta Akper Yaspen Jakarta  

8.5. Rencana Induk Pengembangan Akper Yapen Jakarta 
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