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No 
 

Proses 

Penanggung jawab 
Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1 Perumusan Eda Tri 
Budiuyanto 

Tim Perumus 
Mutu 

  

2. Pemeriksaan Johan Kabag 
BAUKK 

  

3. Persetujuan Biolis 
Widyaningsih 

PD II   

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur   

5. Pengendalian Eda Tri 
Budiyanto 

Kasubag 
Kepegawaian 
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1. Definisi Istilah Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh 
perguruan tinggi terhadap dosen dan tenaga kependidikan 
terhadap pemeliharaan kesehatan, tunjangan kematian, 
tunjangan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. 
 

2. Rasionale Sehat, sakit, mati dan kecelakaan merupakan bagian dari 
kehidupan yang pasti terjadi terhadap semua yang hidup tak 
terkecali terhadap manusia.  Semua orang akan mengalami 
masalah tersebut, sehingga perguruan tinggi sebagai lembaga 
pendidikan yang memperkerjakan orang-orang, baik dari 
pimpinan sampai dengan yang paling bawah jabatannya perlu 
mendapatkan jaminan yang dapat mengkaver kejadian tersebut. 
Pimpinan perguruan tinggi merasa perlu melindungi seluruh 
karyawannya terhadap biaya yang diperlukan ntuk 
mengantisipasi terjadinya masalah-masalah yang muncul tadi 
berupa asuransi yang menjamin pembiayaan yang akan 
dikeluarkan berkaitan dengan masalah kesehataan karyawan.   
 
Selanjutnya untuk menjamin adanya dana yang dapat dinikmati 
karyawan setelah purna kerja maka pimpinan perguruan tinggi 
juga memberikan tunjangan hari tua yang dapat memberikan 
bekal setelah mengabdi di perguruan tinggi. 
 
Tujuan dari penetapan standar jaminan social dan kesehatan  
adalah  
1) Agar memberikan jaminan pembiayaaan kepada seluruh 

pegawai apabila terjadi masalah-masalah kesehatan atau 
kematian yang menimpa pegawai  

2) Memberikan kepastian bahwa setelah purna tugas pegawai 
masih menerima tunjangan yang dapat dipergunakan 
sebagai bekal menjalani masa pensiun  
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian sesuai 
dengan kewenangan masing-masing  harus mewajibkan seluruh 
pegawai untuk mengikuti kegiatan jamsostek dan pemelihaan 
kesehatan agar seluruh pegawain mendapat perlindungan 
sosial dan kesehatan paling lambat tahun 2017 
 

4. Strategi 
Pencapaian 
Standar 

1. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
memasukkan seluruh pegawainya kedalam program 
jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan  

2. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
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memantau perkembangan pelaksanaan jaminan social dan 
pemeliharaan kesehatan bagi pegawainya  
 

5. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

1. Perguruan tinggi memiliki dokumen pegawai yang 
mengikuti asuransi jaminan sosial dan kesehatan,  meliputi : 
a) Jaminan Kematian 
b) Jaminan kecelakaan kerja 
c) Jaminan hari tua, dan 
d) Jaminan pemeliharaan kesehatan 

2. Pimpinan perguruan tinggi melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan kegiatan jaminan social dan 
pemeliharaan kesehatan.  

3. 90 % pegawai  mendapatkan fasilitas jaminan social dan 
pemeliharaan kesehatan. 
 

6) Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir II 
c) Kabag BAUKK 
d) Kasubag Kepegawaian 

 
 

7) Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Perguruan Tinggi 

2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu 
No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 
 

 
 


