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P (PENETAPAN) 

1. Kode Etik Citivas Akademik Dan Karyawan Administratif 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-

fe_unj_ac_id/EaCrd2ZMe81BoHazS_vBpJMB_xRNReBL_FpT3Q_4Neze8g?e=0o7gW

3  

Berdasarkan dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 

435.B/SP/2007 menetapkan tentang Kote Etik Civitas Akademika dan Karyawan 

Administratif sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. Kode Etik Civitas 

Akademika dan Karyawan Administratif ini menjadi norma-norma pergaulan dan hubungan 

antar manusia di lingkungan Universitas Negeri Jakarta didasarkan pada kedisiplinan, etos 

kerja, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, kejujuran, dan prestasi kerja. 

 

2. Kode Etik Dosen 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-

fe_unj_ac_id/EcQ14yzxbYhPpjo1ZeiXErIBifXTEUuTgdHu1B9CHgZwJQ?e=WeTPbu  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta perlu dilakukan 

kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan 

akademik di UNJ, Dosen merupakan ujung tombak dengan fungsi sebagai pendidik 

profesional dan Ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangka dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Untuk menunjang tugas 

dan fungsi dosen di UNJ agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu 

ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-

norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen FE 

UNJ dalam kegiatannya yang menuntut tanggung jawab profes dalam kehidupan 

bernegara, bermasyarakat berorganisasi di lingkungan FE UNJ untuk melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

 
3. Kode Etik Mahasiswa 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EaCrd2ZMe81BoHazS_vBpJMB_xRNReBL_FpT3Q_4Neze8g?e=0o7gW3
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EaCrd2ZMe81BoHazS_vBpJMB_xRNReBL_FpT3Q_4Neze8g?e=0o7gW3
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EaCrd2ZMe81BoHazS_vBpJMB_xRNReBL_FpT3Q_4Neze8g?e=0o7gW3
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EcQ14yzxbYhPpjo1ZeiXErIBifXTEUuTgdHu1B9CHgZwJQ?e=WeTPbu
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EcQ14yzxbYhPpjo1ZeiXErIBifXTEUuTgdHu1B9CHgZwJQ?e=WeTPbu
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eb9q50txJURIkwD0NcFTP9MBRAXGI8h3dQ8pI1Xv8Vz7gA?e=6L5W2P


fe_unj_ac_id/Eb9q50txJURIkwD0NcFTP9MBRAXGI8h3dQ8pI1Xv8Vz7gA?e=6L5W
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta secara umum dan 

Fakultas Ekonomi secara khusus diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk 

mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang 

bersifat universal. Pembentukan nilai-nilai etis dan akhlak mulia sungguh sangat mendasar 

bagi mahasiswa FE UNJ dan perlu dikembangkan secara benar dalam kehidupan pribadi 

mahasiswa sebagai pedoman hidup dalam menilai baik buruknya segala sesuatu termasuk 

perilaku, lingkungan dan juga sebagai motivasi untuk selalu  berbuat yang terbaik. 

Penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan 

dibutuhkan suatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka standar 

perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi mahasiswa FE UNJ. Kegiatan 

kemahasiswaan sebagai bentuk kegiatan yang sangat dinamis dapat berlangsung dengan 

lancar transparan responsif dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus ditetapkan 

ketentuan atas dasar nilai-nilai etis atau akhlak mulia sebagai suatu acuan yang mengikat 

dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa FE 

UNJ. 

 
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 Tentang OTK UNJ 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ERrEcrlhhc1MuoIRzY4UcrEBFGH7hKexS4I9-kvmPId0HQ?e=9vwo14 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri 

Jakarta menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 

organisasi dantata kerja Universitas Negeri Jakarta atas beberapa pertimbangan berikut ini:     

1) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Jakarta, perlu 

melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta; 2) Penataan 

organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta telah memperoleh persetujuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat 

Nomor B/710/M.PAN-RB/02/2016 tanggal 5 Februari 2016. 

 

 
 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eb9q50txJURIkwD0NcFTP9MBRAXGI8h3dQ8pI1Xv8Vz7gA?e=6L5W2P
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5. RENSTRA FE 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-

fe_unj_ac_id/ETsUG0WVYUNCppt3lA_FguIByLi3N_VG4EwIIIBjhzPIqA?e=kgxFsz 

Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta disusun 

berlandaskan aturan dan kebijakan tingkat nasional, rencana strategis universitas dan 

rencana strategis fakultas periode sebelumnya. Rencana strategis yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan tujuan fakultas ini akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas 

Tridharma perguruan tinggi di lingkungan FE UNJ. Strategi dan program yang dirumuskan 

dalam RENSTRA FE ini didasarkan pada faktor kekuatan dan kelemahan sebagai faktor 

internal serta peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal. RENSTRA FE ini    

disusun agar dapat dijadikan panduan dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan 

kegiatan tahunan di FE UNJ selama periode 2018–2022 sehingga diharapkan dapat 

diperoleh kinerja dan hasil yang optimal. 

 
6. RKAKL Tingkat Fakultas 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/Enr1a4ZZOuBHlCCUlIkG-4oBd_-ZBdp0ZekEf3q6Abn-5Q?e=WHdMht 

Pada dokumen RKAKL tingkat Fakultas yang terdiri dari RENOP 2018, 2019, 2020, 

2021 ini berisikan rencana operasional setiap tahunnya yang isinya terdiri dari: Rencana 

Operasional Fakultas Ekonomi, Rencana Kerja Peningkatan Kualitas Lulusan Fakultas 

Ekonomi, Rencana kerja diversifikasi sumber pembiayaan fakultas ekonomi, Rencana kerja 

sistem informasi fakultas ekonomi, Rencana kerja rintisan internasional fakultas ekonomi. 

 
7. RKAKL Tingkat Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EqSkr5GkL- 

hKlM6tw2PgLeMBp1m7S0y5dO7BfDzyptNTPw?e=7ebfvA 

Pada dokumen RKAKL tingkat Program Studi yang mencakup dari S2 Manajemen, S1 

Manajemen, D3 Manajemen Pemasaran, S1 Akuntansi, D3 Akuntansi, S1 Pendidikan 

Bisnis, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan D3 

Administrasi Perkantoran yang isinya terdiri dari rencana kerja peningkatan kualitas 

pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi, rencana kerja peningkatan relevansi, 

kualitas dan kuantitas sumber daya, rencana kerja peningkatan relevansi produktivitas riset 

dan pengembangan, rencana kerja penguatan kapasitas inovasi, dan rencana kerja 

mewujudkan tata kelola yang baik. 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ETsUG0WVYUNCppt3lA_FguIByLi3N_VG4EwIIIBjhzPIqA?e=kgxFsz
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ETsUG0WVYUNCppt3lA_FguIByLi3N_VG4EwIIIBjhzPIqA?e=kgxFsz


 
 

8. Panduan TOR Kegiatan M&E (Mentoring dan Evaluasi) 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/Ee8dam1Je_1Cmm01ZWfxACkBeKYBWqTn43IguRefB73WEg?e=ZJafe 

G 

Dalam dokumen panduan Term of Reference pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

tahun 2018 yang mengacu pada dokumen formulir SPMI ini mencakup isi tentang dokumen 

formulir SPMI UNJ yaitu formulir SPMI Standar akademik dan formulir SPMI Standar non 

SN-DIKTI. 

 
9. Panduan Term Of Reference (TOR) Tentang FGD 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EQoGeJ0KuDZNnaLzNyxTXCkBjvkSNFca7CouLhZa5T27iw?e=nNBnP 

G 

Term of Reference tentang kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran 

kurikulum prodi 2020 merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka membentuk profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. 

Secara khusus, kegiatan ini merupakan memperoleh informasi tentang: profil kompetensi 

lulusan ideal saat ini dan masa depan, penyempurnaan rancangan kurikulum, Output 

kegiatan FGD, Waktu dan pelaksanaan kegiatan FGD. FGD Pemutakhiran kurikulum prodi 

2020 ini dihadiri oleh 61 peserta yang adalah internal Fakultas Ekonomi, alumni, dan user. 

 
10. Kebijakan Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EfmdpTb1X6ZLqoqucQMtJR8BPX8LPV1uT_GDmilxleE_SA?e=mzWOj 

g 

Buku kebijakan SPMI UNJ 2018 merupakan dokumen yang menjelaskan tentang 

strategi UNJ dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI guna 

mewujudkan budaya mutu. Buku kebijakan SPMI UNJ berisi visi, misi, dan tujuan UNJ 

sebagai tolak ukur penetapan standar dalam SPMI UNJ. Selain itu, di dalam buku kebijakan 

spmi unj juga diuraikan jenis dan standar dalam SPMI UNJ yang akan dipenuhi melalui 

implementasi SPMI. Dalam dokumen SPMI UNJ 2018 berisikan: Tujuan dokumen 

kebijakan SPMI – UNJ, Ruang lingkup kebijakan SPMI – UNJ, Keberlakuan kebijakan 



SPMI – UNJ, Rincian kebijakan SPMI – UNJ, Istilah dan definisi, Rincian dan kebijakan 

SPMI – UNJ, dan Daftar standar dalam SPMI – UNJ, Daftar manual SPMI – UNJ. 

 
11. Dokumen Manual Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ERtY3hFCsdxAsKvJylDs2JEBC_xVR1iufS-FmElnIs415g?e=ClHCYe 

Dokumen manual SPMI – UNJ 2018 bertujuan untuk memberi pedoman kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan dalam Menyusun, merancang, merumuskan, dan menetapkan 

standar dalam SPMI yang di berlakukan di UNJ. Dan sasaran pemanfaatan manual SPMI 

adalah untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di 

lingkungan UNJ. Manfaat dokumen manual SPMI UNJ untuk: Memandu para pejabat  

struktural dan/ atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam 

mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing; Menunjukkan cara 

mencapai versi UNJ yang di jabarkan dalam standar SPMI UNJ yang harus dipenuhi dan 

ditingkatkan secara berkelanjutan; Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI UNJ dapat dan 

telah siap dilaksanakan. Oleh karena itu setiap standar dalam SPMI UNJ dalam SPMI 

berbeda cakupan audience, Behaviour, Competence, dan Degree-nya. manual atau petunjuk 

tentang bagaimana menetapkan,melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan,  dan 

meningkatkan setiap standar dalam SPMI UNJ tersebut, juga berbeda satu dengan yang 

lainnya atau tidak mungkin sama (fits for all standards). 

Dokumen manual SPMI UNJ adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, 

langkah, atau prosedur, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian 

pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh seluruh unit pihak yang 

bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada program studi, fakultas/PPs, 

maupun pada UNJ. Dokumen manual SPMI UNJ memuat antara lain: Tujuan dan maksud 

manual SPMI UNJ, Ruang lingkup manual SPMI UNJ, Definisi/ istilah dalam manual SPMI 

UNJ, Prosedur atau Langkah-langkah dalam siklus PPEPP standar dalam SPMI UNJ, 

kualifikasi Pejabat/ petugas yang melaksanakan manual SPMI UNJ. 

 

12. Standar Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EY3YpeaJK- 

VPiOitV2F1WI8BdpuKSlQyprS7GYrkuN-p2A?e=02kNEz 

Dokumen standar SPMI – UNJ 018 bertujuan untuk: Memelihara dan meningkatkan 

mutu pendidikan program studi oleh UNJ secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk 



memenuhi kebutuhan stakeholders melakukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi, Sebagai pendoman bagi Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan program studi, 

maupun seluruh civitas akademika UNJ untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan 

dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan 

dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Panduan bagi pengelola 

program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang Pendidikan/ 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terwujudnya budaya 

mutu. Sasaran dari dokumen standar SPMI UNJ 2018 adalah untuk terbentuknya budaya 

mutu baik di bidang akademik maupun non akademik. Fakultas/Pascasarjana, Biro, 

Lembaga, dan Program Studi, serta unit-unit terkait di lingkungan UNJ dapat memberikan 

pelayanan prima dibidang akademik dan non akademik di semua strata program program 

Pendidikan agar dapat memenuhi bahkan melampaui standar dalam membangun budaya 

mutu. 

Isi dari standar SPMI UNJ 2018 adalah: Visi, misi dan tujuan Universitas, Dasar hukum 

penetapan standar Pendidikan UNJ, Standar turunan standar nasional Pendidikan tinggi (SN-

DIKTI), Standar penelitian, Standar pengabdian kepada masyarakat, Standar turunan non 

SN-DIKTI. 

 

13. Formulir Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EYyxP5ORVUlOl2H5xItyKYQB6oHLtrg0PQ2aJ5JFEXeUoA?e=HtpIBb 

Dokumen formulir SPMI – UNJ 2018 bertujuan untuk semua strata program pendidikan 

(Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Magister dan Doktor) adalah untuk memelihara dan 

meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UNJ secara internal untuk mewujudkan 

visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi. Formulir ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi universitas, 

fakultas/program pascasarjana, dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di 

UNJ untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Sasaran penyusunan formulir SPMI Universitas Negeri Jakarta 

ini ditujukan bagi Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Biro, Lembaga, dan Program 

Studi, serta unit-unit terkait di lingkungan UNJ untuk dapat memberikan pelayanan dibidang 

akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya 

mempunyai dokumen formulir untuk membangun budaya mutu. Isi dari dokumen formulir 



SPMI – UNJ 2018 mencangkup landasan penyusunan dokumen seperti visi, misi, tujuan dan 

dasar hukum penetapan dokumemn formulir SPMI, Dokumen formulir SPMI UNJ seperti 

formulir SPMI standar akademik dan formulir SPMI standar non SN-DIKTI. 

 
14. Kebijakan Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EaWoJ2gu60hFtFm- 

n19SjAcB3SXAEfWZbKqyWEogXRpW7w?e=cDqLrV 

Dokumen kebijakan SPMI – UNJ 2020 merupakan dokumen berisi uraian garis besar 

tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan 

mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, 

sehingga terwujud budaya mutu perguruan tinggi tersebut. Tujuan dokumen kebijakan SPMI 

– UNJ 2020 adalah sebagai berikut: komitmen Universitas Negeri Jakarta untuk memelihara 

dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta 

penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan 

stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Landasan dan arah 

menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Universitas Negeri Jakarta, 

dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Universitas Negeri Jakarta; 

Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dalam 

menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan 

(stakeholder) tentang penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar 

yang ditetapkan; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan 

tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Jakarta; Bukti otentik bahwa 

Universitas Negeri Jakarta telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana 

diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Mendapatkan pengakuan kualitas 

akademik Universitas Negeri Jakarta baik di level nasional maupun internasional sesuai 

dengan visi yang telah dicanangkan. 

 
15. Dokumen Manual Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2020  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVPh- 

M_vuz9EkwktOPlN4u8BDeGkhc4hToVa6lM5e3DBaw?e=AUu8bO 

Dokumen manual SPMI – UNJ 2020 bertujuan untuk: memberi pedoman kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan dalam menyusun, merancang, merumuskan, dan menetapkan 



Standar dalam SPMI yang akan diberlakukan di UNJ.Sedangkan sasaran pemanfaatan 

manual SPMI adalah untuk peningkatan mutu,efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh 

unit kerja di lingkungan UNJ.Manfaat Dokumen Manual SPMI UNJ untuk: Memandu para 

pejabat struktural dan/atau unit SPMI,maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam 

mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing- masing; Menunjukkan 

cara mencapai visi UNJ yang dijabarkan dalam Standar dalam SPMI UNJ yang harus 

dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI 

di UNJ dapat dan telah siap dilaksanakan. 

Dokumen manual SPMI UNJ adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, 

langkah, atau prosedur, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian 

pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh seluruh unit pihak yang 

bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada program studi, fakultas/PPs, 

maupun pada UNJ. Dokumen manual SPMI UNJ memuat antara lain: Tujuan dan maksud 

manual SPMI UNJ, Ruang lingkup manual SPMI UNJ, Definisi/ istilah dalam manual SPMI 

UNJ, Prosedur atau Langkah-langkah dalam siklus PPEPP standar dalam SPMI UNJ, 

kualifikasi Pejabat/ petugas yang melaksanakan manual SPMI UNJ. 

 
16. Standar Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2020  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EcDDVD_bd8pMsn5MpKd-NvcBNAgxyw85Jh- 

3tmK1oQyaaw?e=ER0GSs 

Dokumen Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) UNJ tahun 2020 berdasar pada 

Peraturan Rektor UNJ Nomor: 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 

(SPMI) Universitas Negeri Jakarta. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu 

pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari  SPM-Dikti yang 

dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 

2012 tentang Perguruan Tinggi. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-

Dikti secara berkelanjutan (continuous improvement), sebagai upaya  memenuhi kebutuhan 

internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI 

merupakan sub-sistem pertanggungjawaban horisontal internal (internal horizontal 

accountability). 

Untuk mampu menjadi Universitas yang berbudaya mutu, UNJ harus melakukan 

perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya 



pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada 

masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 

tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan 

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen  tersebut, 

UNJ menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan UNJ yang berpedoman pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar 

nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada 

masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi 

tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan 

untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya. 

 
17. Formulir Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EQ80_H171m1NqzaFs0r2QsoBuZteMdqN9mF13RNo44657Q?e=sasiWX 

Dokumen Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) UNJ tahun 2020 berdasar pada 

Peraturan Rektor UNJ Nomor: 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 

(SPMI) Universitas Negeri Jakarta. Adapun dokumen ini berisikan formulir – formulir yang 

mendukung terpenuhinya Standar – standar yang telah dijelaskan pada nomor 16. 

 
18. Peraturan Tentang Pelaksanaan Audit Internal Di Setiap Fakultas 2018 dan 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EkfYZnfOAopJmezFXgkBPbwBcOGsaaGRqoIOj7HqtLDrqA?e=wBxrR7 

Peraturan tentang pelaksanaan audit mutu internal di setiap fakultas tahun 2018 dan 

2020 berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan 

bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi 

yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 

52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 



untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

Pelaksanaan audit internal di setiap fakultas tahun 2018 dan 2020 dilakukan sebagai 

bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjamin mutu internal (SPMI) yang 

dimiliki UNJ, agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan 

pelaksanaannya di unit kerja. Audit Internal merupakan suatu kegiatan pengujian  secara 

sistematik,mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di 

UNJ sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi 

UNJ. 

 
19. Standar Akademik dan Non Akademik 2018-2021 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EkfYZnfOAopJmezFXgkBPbwBcOGsaaGRqoIOj7HqtLDrqA?e=wBxrR7 

Standar akademik dan non akademik tahun 2018 tercantum pada peraturan rektor 

Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas 

Negeri Jakarta. Dokumen ini terdiri 17 bab dan 48 pasal yang ditandatangani oleh Plt. 

Rektor Universitas Negeri Jakarta Intan Ahmad. Dokumen tahun 2020 terdiri dari 17 bab 

dan 51 pasal yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin. 

Peraturan tersebut mengatur tentang Ketentuan umum, tujuan Pendidikan, penerimaan 

mahasiswa baru dan pindahan, kalender akademik, registrasi, hak, kewajiban, dan etika 

mahasiswa. Status mahasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), penyelenggaraan 

Pendidikan dengan sistem kredit semester, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, 

penyelesaian studi, pelanggaran dan sanksi akademik. Peraturan tambahan yang belum 

termaktub akan ditetapkan dalam keputusan rektor, serta peraturan peralihan berlaku sejak 

tanggal ditetapkan. 

 

20. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Audit Internal 2021 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EkfYZnfOAopJmezFXgkBPbwBcOGsaaGRqoIOj7HqtLDrqA?e=wBxrR7 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan audit internal Fakultas Ekonomi 

dilaksanakan dengan proses yakni, perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, dan 

pengendalian. Dalam dokumen tersebut terdiri dari tujuan prosedur ini adalah untuk 

menetapkan sistem audit sistematis guna memastikan terselenggaranya Sistem Manajemen 

Mutu, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjut yang 



ditentukan. Prosedur Mutu audit internal terdiri dari Definisi audit, referensi, prosedur yang 

terdiri dari tanggung jawab, perencanaan audit internal, persyaratan auditor, persiapan dan 

pelaksanaan audit, audit tindak lanjut dan tinjauan sistem audit. 

 

21. Instrumen Audit Internal 2018-2021 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EkfYZnfOAopJmezFXgkBPbwBcOGsaaGRqoIOj7HqtLDrqA?e=wBxrR7 

Dalam pelaksanaan audit internal, Instrumen yang dijadikan standar penilaian audit 

pada tahun 2018- 2021 terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, 

pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan pembelajaran. Standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar hasil, isi, proses, 

penilaian, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar peneliti dan Sarana 

dan prasarana penelitian. Standar hasil, isi, proses, penilaian, pengelolaan, pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian masyarakat. Standar pelaksana dan Sarana dan prasarana 

pengabdian masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM, standar identitas, tata 

pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama, 

kemahasiswaan dan lulusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, sistem 

informasi, dan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L). 

 
22. Peraturan Tentang Kewajiban Melaksanakan Audit Ekternal Sehubungan dengan 

Akreditasi Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EhMYD1Qbgm1Bi9jNe29WyU4B-hlzV724cPOKBnVvQxf--g?e=Ma2Sf6 

Peraturan Tentang Kewajiban Melaksanakan Audit Eksternal berdasar pada Peraturan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2020. Tentang mekanisme 

akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi. 

 
23. Peraturan Tentang Kewajiban Pengisian PDDikti Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EhMYD1Qbgm1Bi9jNe29WyU4B-hlzV724cPOKBnVvQxf--g?e=Ma2Sf6 

Peraturan Tentang Kewajiban Pengisian Audit internal berdasar pada Peraturan Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2020. Tentang mekanisme akreditasi 

untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan 



standar pengelolaan yang diatur dalam keputusan SEKJEN KEMENRISTEKDIKTI 

nomor 85/A/KPT/2018 tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.   

 

24. Standar Satuan Penjamin Mutu Internal UNJ 2018 dan 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EhMYD1Qbgm1Bi9jNe29WyU4B-hlzV724cPOKBnVvQxf--g?e=Ma2Sf6 

Dokumen Standar Satuan Penjamin Mutu Internal tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan 

yang berisi latar belakang, sasaran, dan tujuan. Selanjutnya yakni Landasan Penyusunan 

Standar yang berisi visi, misi, dan tujuan UNJ, dan juga dasar hukum Penetapan Standar 

Pendidikan UNJ. Standar dalam SPMI UNJ tahun 2018 berisikan Standar Akademik dan 

Standar Turunan Non SNDIKTI. Standar Akademik terdiri dari Standar kompetensi lulusan, 

isi, proses, pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pembelajaran. Standar pengelolaan, pembiayaan pembelajaran, hasil, isi, proses, penilaian, 

peneliti, sarana dan prasarana penelitian. Standar pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. Standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana pengelolaan, 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. Standar Turunan Non SNDIKTI terdiri 

atas Standar identitas, Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu 

dan kerjasama, kemahasiswaan dan lulusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

keuangan, sistem informasi, dan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan 

(K3L). Sedangkan untuk Dokumen Standar Satuan Penjamin Mutu Internal tahun 2020 

sudah dijelaskan pada nomor 16. 

 

25. SK Tentang Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EphDoOY_H15EsmgC38UIJ4gBkHjE1wYTjq4GaGVziu3Ltg?e=ZX7CAa 

Dokumen ini berisi tentang pengangkatan tim penyusun borang akreditasi program studi 

oleh Dekan Fakultas Ekonomi. Adapun program studi yang terlampir yakni Magister 

Manajemen (S2), Pendidikan Bisnis, Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan D-III 

Administrasi Perkantoran. 

 
26. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Borang Akreditasi Program 

Studi yang Melibatkan Pimpinan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 



fe_unj_ac_id/ETLDTryLOJ1KlTogTytJ1WcBMeJuQO2VfMj9AbNHviwlvw?e=OphO

X y 

Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Akreditasi Program Studi 

dengan No. Dokumen: 71/UN39.5.FE/JM.01/2021 yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 

2021 sebanyak lima halaman. Adapun beberapa bagian yang terdapat didalamnya sebagai 

berikut, tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, prosedur, list dokumen, skema, flowchart, 

riwayat perubahan dokumen, dan pengesahan. Dokumen SOP ini telah dibuat oleh Dr. 

Christian Wiradendi Wolor, S.E., M.M selaku GPJM, kemudian diperiksa oleh Usep Suhud, 

M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan I dan disahkan oleh Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 
27. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ETLDTryLOJ1KlTogTytJ1WcBMeJuQO2VfMj9AbNHviwlvw?e=OphO

X y 

Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Akreditasi Program Studi 

dengan No. Dokumen: 71/UN39.5.FE/JM.01/2021 yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 

2021 sebanyak lima halaman. Adapun beberapa bagian yang terdapat didalamnya sebagai 

berikut, tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, prosedur, list dokumen, skema, flowchart, 

riwayat perubahan dokumen, dan pengesahan. Dokumen SOP ini telah dibuat  oleh Dr. 

Christian Wiradendi Wolor, S.E., M.M selaku GPJM, kemudian diperiksa oleh Usep Suhud, 

M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan I dan disahkan oleh Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 
28. Peraturan Tata Cara Pemilihan Dekan Beserta Kepala Unit Kerja di Bawahnya 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ErRZbnawiOJIr3jnQm5TI48BmflR8K0r5Yg_eOVbUuWaWw?e=ICd7up 

Peraturan tata cara pemilihan Dekan beserta Kepala Unit Kerja di bawahnya telah diatur 

pada Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi 

UNJ dengan No. Dokumen H.39/SOP/KM/05.8/36 Edisi 01 sebanyak enam halaman. 

Adapun beberapa bagian yang terdapat didalamnya sebagai berikut, tujuan, ruang lingkup, 

definisi, referensi, skema, prosedur, riwayat perubahan dokumen, dan pengesahan. Prosedur 

pemilihan Dekan terbagi menjadi lima tahap, yaitu : 

a. Senat Fakultas Ekonomi membentuk Panitia Pemilihan Dekan. 



b. Pemilihan Bakal Calon Dekan di Jurusan dan di Senat Fakultas. 

c. Menetapkan 2 (dua) Calon Dekan di tingkat Fakultas. 

d. Proses memilih Calon Dekan tahap kedua. 

e. Mengirim Laporan Hasil Pemilihan Calon Dekan kepada Rektor sesuai jadwal, dan 

berkas-berkas persyaratan kepada Rektor. 

 
29. Rencana Operasional Tahunan yang Sesuai Visi, Misi dan Sasaran 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ErRZbnawiOJIr3jnQm5TI48BmflR8K0r5Yg_eOVbUuWaWw?e=ICd7up 

Dokumen ini menjelaskan tentang Rencana Bisnis Anggaran Tahun Anggaran 2018 

yamg disusun oleh Badan Layanan Umum Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Universitas Negeri Jakarta. Rencana Bisnis Anggaran UNJ tahun 2018 dijabarkan 

dari Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Jakarta periode 2015-2019 dan akan 

dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam organisasi UNJ, mulai dari rektorat, fakultas, pasca 

sarjana, lembaga, unit usaha sampai dengan unit pelaksana teknis dan unit pendukung 

akademis lainnya. Seluruh program kegiatan tahun 2018 akan dibiayai dari penerimaan yang 

ditargetkan sebesar Rp. 471.739.746.000,- yang terinci dalam Rupiah Murni (RM) sebesar 

Rp. 210.800.242.000,-, Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp. 0,-, Pinjaman Luar Negeri 

(PLN) sebesar Rp. 0,- dan PNBP sebesar Rp. 260.939.504.000,-. 

Selanjutnya Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disusun oleh Badan 

Layanan Umum Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri 

Jakarta. Untuk operasionalisasi rencana strategis tersebut, universitas dan seluruh unit akan 

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (performance plan) yang terintegrasi dengan proses 

penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (action plan) yang terangkum dalam 

dokumen Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) UNJ. Seluruh 

program kegiatan tahun 2019 akan dibiayai dari penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp. 

440.517.539.000,- yang terinci dalam Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 178.367.670.000,-, 

Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp. 0,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 0,- 

dan PNBP sebesar Rp. 262.149.869.000,-. 

 
30. SK Pengangkatan Kepala GPJM UNJ 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EvrjX5zWm4VIkEdUBWwxqtEBbbp_yA3syq-

973oV4hg5GQ?e=iMyPRk 



Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) 

tahun 2018 tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 

367/SP/2018. Tentang Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018. Setelah menimbang, 

mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Agus Wibowo. S.Pd. I., M.Pd. sebagai 

Koordinator Gugus Penjamin Mutu FE dan Hania Aminah, S.Pd., M.M sebagai Sekretaris 

Gugus Penjamin Mutu FE. 

Selanjutnya dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan Nomor 

1851/UN39/KP.08.01/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus 

Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020, setelah 

menimbang, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan untuk memberhentikan 

Hania Aminah S.Pd., M.M dan mengangkat Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si. sebagai 

Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas  Negeri Jakarta 

Tahun 2020. 

Kemudian dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan Nomor 

10/UN39/KP.08.01/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus 

Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021, setelah 

menimbang, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan untuk memberhentikan 

Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M. Si. dan mengangkat Christian Wiradendi Wolor, S.E., M.M. 

sebagai Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta Tahun 2021. 

 
31. Kebijakan/Peraturan Tentang Kerjasama dalam Bidang Akademik dan Non 

Akademik 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvFlXuaa- 

P9MoIf1buttZ30B3EAvGJqfrFlsvGQh1gq4QA?e=GZX86X 

Kebijakan Akademik diatur dalam Kebijakan Akademik Universitas Negeri Jakarta 

tahun 2020 oleh Senat Universitas Negeri Jakarta. Sesuai dengan pasal 93 butir 2a Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Senat  

akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dalam bidang akademik  yang 

memiliki tugas pokok merumuskan Kebijakan Akademik dan pengembangan akademik. Hal 

ini sejalan dengan statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang menyatakan bahwa Senat 

UNJ adalah unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan dan pertimbangan 

pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Kebijakan Akademik ini disusun mengacu 



kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UNJ. Nilai-

nilai yang dimaksud meliputi: a) kebenaran dan kebijaksanaan, b) integritas akademik, c) 

demokratis dan humanis, d) keberagaman dan kesetaraan, e) bermanfaat bagi kemanusiaan, 

dan f) berkelanjutan. Selain itu, Kebijakan Akademik ini mengakomodir kebijakan Merdeka 

Belajar atau Kampus Merdeka sebagaimana himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Kemudian kebijakan tentang kerjasama dalam bidang akademik dan non akademik 

tertuang pada dokumen SPMI pada Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama oleh Tim Penetapan Pelaksanaan Evaluasi 

Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Negeri Jakarta tahun 2018. 

 
32. OTK UNJ yang Disahkan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ETMZhrD5v6ZGnyZ6XfwrlS8BJTV9z6z0DYIuo4E-493Dkw?e=KimuVp 

Dokumen mengenai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Jakarta 

tertuang pada Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia No 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 

33. Struktur Organisasi Lengkap Dari Tingkat Universitas Hingga Program Studi  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EbZTIp-

O3sJMhyiEAyK1ckwBlQJJYUtbHMAroqFTQ2kWDQ?e=SIwu9n, 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-

fe_unj_ac_id/ERJdKQ9PDjBMhXwMX4ftnKMB8yNWhZLSgj9E7-

BwQHzTKw?e=o917cr 

Universitas Negeri Jakarta, di upayakan melalui kemampuan mengorganisir universitas 

sebagaimana alur struktur organisasi dan jalur komunikasi baik formal maupun informal di tingkat 

program studi, fakultas, dan universitas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan 

tugasnya. Berikut struktur organisasi Universitas Negeri Jakarta: 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EbZTIp-O3sJMhyiEAyK1ckwBlQJJYUtbHMAroqFTQ2kWDQ?e=SIwu9n
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EbZTIp-O3sJMhyiEAyK1ckwBlQJJYUtbHMAroqFTQ2kWDQ?e=SIwu9n
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERJdKQ9PDjBMhXwMX4ftnKMB8yNWhZLSgj9E7-BwQHzTKw?e=o917cr
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERJdKQ9PDjBMhXwMX4ftnKMB8yNWhZLSgj9E7-BwQHzTKw?e=o917cr
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Gambar 1. Struktur Organisasi UNJ 

Sumber: https://www.unj.ac.id/sotk/  

 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, di upayakan melalui kemampuan mengorganisir 

fakultas sebagaimana alur struktur organisasi dan jalur komunikasi baik formal maupun informal di 

tingkat program studi, fakultas, dan universitas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan 

tugasnya. Berikut struktur organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi FE UNJ 

Sumber : http://fe.unj.ac.id/?page_id=221 

 

 

34. Peraturan Penyelenggaraan Akademik dan Non Akademik 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EWhU1AmDI9JHmlauln47grsBqjKGkVXkar54bEP_S51FIA?e=taLCjX 

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Akademik dan Non Akademik tertuang pada 

Pedoman Akademik tahun 2016/2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Isi 

Pedoman Akademik ini terdiri dari Pendahuluan, Informasi Umum Universitas Negeri 

Jakarta, Informasi Akademik yang terdiri dari pendidikan dan kurikulum, Ketentuan 

Administrasi Akademik, Standar Akademik, Deskripsi Mata Kuliah yang Dikelola Tingkat 

Universitas, Layanan Universitas, Pedoman Fakultas dan Program Studi, Buku Konsultasi 

Kemajuan Akademik Mahasiswa, dan Keputusan Dekan Tentang Pedoman Etika 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi. 

 

 

 

https://www.unj.ac.id/sotk/
http://fe.unj.ac.id/?page_id=221


 
35. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga, 

Unit, Biro, Fakultas, Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ETcwSqR4rk9Ntx3PF5nJNtYBHJyaIrxD7GEW6eiQ6w1RtA?e=u9IUic 

Standar Operasional Prosedur mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga, Unit, Biro, 

Fakultas, dan Program Studi telah diatur dalam Pedoman Akademik 2016/2017 oleh 

Fakultas Ekonomi. Pedoman Akademik ini memuat Pendahuluan , Informasi Umum 

Universitas Negeri Jakarta, Informasi Akademik yang terdiri dari pendidikan dan kurikulum, 

Ketentuan Administrasi Akademik, Standar Akademik, Deskripsi Mata Kuliah yang 

Dikelola Tingkat Universitas, Layanan Universitas, Pedoman Fakultas dan Program Studi, 

Buku Konsultasi Kemajuan Akademik Mahasiswa, dan Keputusan Dekan Tentang Pedoman 

Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi. 

 
36. Statuta UNJ yang Sah 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EZ7FIf2NyoZIlUi8jPhluJABGnPliNCVHhHfma3XGk9H2g?e=9ZTwhk 

Salinan dokumen Statuta UNJ yang sah mengacu pada dokumen Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 

Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta. Ditetapkan di Jakarta, 21 September 2018 yang 

berisi 17 bab dan 100 pasal. 

 
37. Dokumen Analisis Kapasitas Program Studi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-

fe_unj_ac_id/EemmNRSF7ItImjazy5iSBQABj6E4JEZOmkKYz56nveIx2w?e=FEidJ1  

Dokumen analisis kapasitas program studi berisikan informasi tentang jumlah 

mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah 

dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya 

pendidikan lainnya. 

 
38. Pedoman Pelaksanaan Kode Etik 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EWhU1AmDI9JHmlauln47grsBqjKGkVXkar54bEP_S51FIA?e=taLCjX, 
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ok6VFgat9FPoWfbEBC3lQSrgPd_e6Eqn-AZG0dA?e=C1fp3L, 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EbhvouhEyR1BvYmN1qhJrekBzzE_vBRQNoj4wQVwQqdXWw?e=qTYmb0  

Dokumen pedoman pelaksanaan kode etik terdiri dai tiga dokumen, yang pertama yaitu 

Dokumen Pedoman Akademik 2016/2017, kedua Dokumen Keputusan Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tentang Kode Etik Mahasiswa, dan yang ketiga 

Dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Kode Etik Sivitas 

Akademika dan Karyawan Administratif Universitas Negeri Jakarta. 

 

  



P (PELAKSANAAN) 

 

1. Dokumen Laporan Kegiatan Pemenuhan MoA 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EVQCgghu9VpDh_dHMAKxlogBHlL1kHZblmgCkFZAGgMcAg?e=osfI 

WS 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta telah melakukan kerja sama dengan 

berbagai mitra. Kerja sama dilakukan dengan 32 lembaga mitra yang terbagi menjadi tingkat 

internasional, nasional, dan wilayah/lokal. Kerja sama tersebut dilakukan pada berbagai 

bidang, seperti bidang peningkatan kualitas mutu pendidikan, permagangan, investasi, 

penelitian dan pengembangan akademis di bidang ekonomi dan kebank sentralan, 

entrepreneurship, dan lain-lain. 

Pada tingkat internasional, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melakukan 

kerja sama dengan 3 lembaga mitra, yaitu Senior Experten Service Germany, Brunel 

University London, dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tingkat nasional, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melakukan kerja sama dengan 10 lembaga mitra, 

diantaranya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Masyarakat Ekonomi Syariah, PT 

Bursa Efek Indonesia, PT COCA-COLA AMATIL INDONESIA – CIBITUNG 

PLANT 

HOTEL ASTON, BEKASI, dan Bakso Aci Juara & bakpiakukusmaliojogja. Pada 

tingkat wilayah/lokal, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melakukan kerja sama 

dengan 19 lembaga mitra, diantaranya Career Development Centre (CDC), Perusahaan 

Umum Jamkrindo, PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Chandra Sakti, dan PT Gawi Bahandep 

Sawir Mekar. 

 
2. Laporan Pelaksanaan M&E (Tahun 2018) 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ESiOS6qUSYRKkyqp-SQxNIsBZjEs-MR2BbNg82l3ZkLBLQ?e=6ppb5h 

Salah satu kewajiban dosen dalam Tridarma Perguruan Tinggi adalah riset atau 

penelitian, yang muaranya diterbitkan pada jurnal dan prosiding bereputasi. Kewajiban 

publikasi tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam buku pedoman penelitian fakultas serta 

kontrak kerja bagi dosen penerima dana penelitian fakultas. Untuk membantu dosen dalam 

memenuhi kewajiban publikasi, Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-

UNJ) menyelenggarakan “one lecture one scopus (OLOS)”. Semua dosen yang sudah 

memiliki artikel dikumpulkan berdasarkan minat tema penelitian, yang akan dimentori pakar 



jurnal di bidangnya. 

Berdasarkan pelacakan yang dilakukan oleh tim GPJM-FE UNJ, sampai dengan bulan 

September 2018 sudah sebanyak sebanyak 14 artikel dan 8 prosiding dipublikasikan oleh 

dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ). Semua artikel dan 

prosiding tersebut masuk dalam jurnal dan konferensi yang terindeks scopus. 

Selain sudah diterbitkan di jurnal dan prosiding bereputasi, berdasarkan pelacakan yang  

dilakukan oleh tim GPJM-FE UNJ, sampai dengan Bulan September 2018 sebanyak 6 

artikel dan 8 prosiding yang masih dalam tahap In Press (menunggu penerbitan untuk edisi 

selanjutnya) dan under review (sudah diterima tetapi masih dalam review perbaikan). 

Berdasarkan paparan data publikasi dan pengamatan selama kegiatan OLOS, maka 

terdapat beberapa evaluasi dari GPJM, diantaranya respon positif peserta karena mampu 

menambah wawasan peserta melalui materi yang disampaikan serta meningkatkan motivasi 

(karena pembicara di usia muda sudah memiliki banyak publikasi dan bergelar profesor) 

dalam pelaksanaan kegiatan Writing Camp dan adanya kegiatan-kegiatan mentor dan 

peserta yang mengakibatkan pada jadwal yang disepakati, terkadang mentor atau peserta 

tidak dapat hadir dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh masing- masing mentor. 

Berdasarkan paparan data publikasi dan evaluasi program OLOS I, maka GPJM-FE 

UNJ memberikan rekomendasi, diantaranya program OLOS perlu dilanjutkan sembari 

diperbaiki beberapa kekurangan yang ada, karena terbukti berkontribusi positif bagi 

peningkatan publikasi artikel dosen FE-UNJ pada jurnal maupun konferensi bereputasi dan 

fakultas perlu mengadakan evaluasi terhadap peserta OLOS tahap I yang belum berhasil 

mempublikasikan artikelnya (meski baru under review) pada kurun waktu pelaksanaan 

OLOS I. 

 
3. Ada Basis Data Meliputi 9 Standar/Kriteria BAN PT Dengan Teknologi Informasi 

dan Mudah Diakses 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ESn16iWnDYZDgQJ4NdSikyQBtEcLuH84S0NnBfuyCXUyew?e=ehOD

9 V 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki teknologi informasi yang dapat 

menunjang kegiatan akademik maupun non akademik. Salah satu teknologi informasi 

tersebut yaitu web Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Web tersebut berisikan 

informasi mengenai profil Fakultas Ekonomi, galeri,  publikasi dosen dan mahasiswa, 

akreditasi, profil dosen, dan lain-lain. Selain menyajikan informasi dan data yang lengkap, 



web tersebut juga dapat diakses dengan mudah. 

 
4. Dokumen Uraian Tugas Personil/Jabatan di Tingkat Fakultas  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ElW- 

uOh3XrJIi7g5jBMDhYQBELTJDhArv3jcXrJXc9eCCg?e=k19Y4S 

Personil/jabatan di tingkat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 

terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III. Masing-masing 

personil/jabatan di tingkat fakultas memiliki tugas, indikator kinerja, dan kewenangan. 

Dekan Fakultas Ekonomi memiliki tugas, diantaranya mengkoordinir kegiatan 

pengembangan ilmu sebagai suatu bidang interdisciplinary study melalui: pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan 

perkembangan dan kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan masyarakat yang akan menjadi 

landasan pengembangan kurikulum serta program-program kependidikan dan non 

kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, mengembangkan gagasan - 

gagasan inovatif tentang keguruan, pendidikan dan non kependidikan, melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum untuk program diploma, sarjana, dan magister, 

melaksanakan pembinaan ketenagaan bidang akademis, administratif, dan tenaga fungsional 

lainnya untuk pengembangan karier dan profesi, dan mengkoordinir  pelaksanaan seleksi 

penerimaan dan penolakan dan pemberhentian mahasiswa dan dosen. Selain tugas, Dekan 

Fakultas Ekonomi juga memiliki kewenangan, diantaranya menegur dan memberikan sanksi 

bawahan yang lalai melaksanakan tugas tri darma perguruan tinggi, menolak hasil kerja 

bawahan yang tidak relevan, menentukan prioritas pekerjaan, meminta kelengkapan data 

dan informasi kepada unit kerja yang relevan, dan merekomenndasi dan menandatangani 

surat-surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi memiliki tugas, diantaranya mengkoordinir 

perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, perkuliahan, karya akhir mahasiswa, bahan ajar 

berbasis OBE (CBL dan PBL), dan kegiatan laboratorium, mengkoordinir dan mengarhkan 

penyesuaian latar belakang pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu dan 

pemerataan beban mengajar dosen, mengkoordinir perencaan dan pelaksanaan penelitian 

dosen FE UNJ dalam bentuk hibah, publikasi, HKI, grup penelitian, hasil penelitian menjadi 

bahan ajar, pusat kajian, kolaborasi riset, dan kolaborasi publikasi, mengkoordinir 

perencanaan dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dosen FE UNJ dalam bentuk 

hibah, publikasi, HKI, hasil pengabdian menjadi bahan ajar, dan mengkoordinir 

perencanaan dan pelaksanaan manajemen talenta dosen FE UNJ dalam bentuk pelatihan 



metodologi penelitian, sertifikasi kompetensi, management trainee, dosen studi lanjut, 

sertifikasi tenaga kependidikan bidang akademik, pengelolaan jurnal, dan reviewer jurnal. 

Selain tugas, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi juga memiliki kewenangan, diantaranya 

meminta petunjuk atasan dalam bidang akademik, menegur dan memberikan sanksi 

bawahan yang lalai melaksanakan tugas fungsional atau akademik, menentukan prioritas 

pekerjaan bidang akademik, meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja 

yang relevan, dan merekomendasi, memaraf, dan menandatangani surat dan dokumen dinas 

sesuai dengan ketentuan. 

Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi memiliki tugas, diantaranya merencanakan dan 

mengelola anggaran pendapatan dan belanja fakultas, melakukan pembinaan karier dan 

kesejahteraan Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi, mengurus 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Fakultas, menyelenggarakan 

hubungan masyarakat, dan menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum. 

Selain tugas, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi juga memiliki kewenangan, diantaranya 

menentukan prioritas pekerjaan bidang administrasi dan keuangan, meminta kelengkapan 

data dan informasi kepada unit kerja yang relevan, meminta petunjuk atasan terkait dengan 

bidang administrasi dan keuangan, menegur dan memberi sanksi bawahan  yang lalai 

melaksanakan tugas administrasi dan keuangan, dan merekomendasi dan menandatangani 

surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. 

Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi memiliki tugas, diantaranya mengkoordinir 

pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam usaha pengembangan sikap dan orientasi serta 

kegiatan mahasiswa, mengusahakan pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa 

serta usaha bimbingan penyuluhan, menciptakan iklim akademik yang kondusif di 

lingkungan UNJ dalam setiap kegiatan bidang kemahasiswaan, mengkoordinir pelaksanaan 

usaha pengembangan daya nalar mahasiswa, pengembangan bakat dan minat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat melalui kegiatan kemahasiswaan. Selain tugas, Wakil Dekan III Fakultas 

Ekonomi juga memiliki kewenangan, diantaranya menentukan prioritas pekerjaan bidang 

kemahasiswaan, menegur dan memberi sanksi bawahan yang lalai melaksanakan tugas 

dalam bidang kemahasiswaan, meminta kelengkapan data informasi kepada unit kerja 

relevan, mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama, dan 

merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai dengan 

ketentuan. 



 
5. Dokumen Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 
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Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta terdiri dari Dekan dan 

Wakil Dekan, Senat Fakultas, Program Studi, Bagian Tata Usaha, 

Laboratorium/Bengkel/Studio/Pembelajaran Mikro, dan Kelompok Jabatan Fungsional 

Dosen. Fakultas Ekonomi dipimpin oleh seorang Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil 

Dekan. Wakil Dekan terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang 

Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Wakil Dekan 

Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 

di bidang perencanaan, keuangan, umum, kerja sama, dan sistem informasi, dan Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Selanjutnya, Senat 

Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap 

Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. 

Program merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, 

Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator. Pada struktur organisasi 

Fakultas Ekonomi terdapat 10 koordinator program studi, diantaranya Koordinator Program 

Studi S-1 Pendidikan Ekonomi, Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran, Koordinator Program Studi Bisnis Digital, Koordinator Program Studi S-1 

Manajemen, dan Koordinator Program Studi D-3 Akuntansi. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) 

koordinator layanan administrasi, yaitu Koordinator Layanan Administrasi Umum dan 

Koordinator Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Terdapat pula seorang 

Ketua Gugus Pengembangan Mutu. 

Laboratorium/Bengkel/Studio/Pembelajaran Mikro merupakan perangkat penunjang 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

fakultas. Laboratorium/Bengkel/Studio/Pembelajaran Mikro dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pada struktur organisasi Fakultas Ekonomi terdapat 9 kepala 



laboratorium, diantaranya Kepala Laboratorium Pasar Modal, Kepala Laboratorium 

Bahasa, Kepala Laboratorium Kewirausahaan, dan Kepala Laboratorium Pusat Belajar 

Ekonomi. 

 
6. Buku Kebijakan SPMI 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EvrjX5zWm4VIkEdUBWwxqtEBbbp_yA3syq- 

973oV4hg5GQ?e=GgoDXZ 

Perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara internal (Sistem 

Penjaminan Mutu Internal) atas Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 50 ayat (6). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara 

sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

yang akan, dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh 

perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai 

dengan kewenangan masing-masing. 

Buku kebijakan SPMI UNJ disusun untuk memberikan arah dan landasan 

pengembangan kebijakan SPMI UNJ. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan 

mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNJ. Dalam 

dokumen buku SPMI terdapat tiga jenis dokumen yang dibahas, yaitu Dokumen Kebijakan 

SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Manual SPMI. Dokumen tersebut 

berdasarkan Peraturan Rektor UNJ Nomor: 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta. 

Dokumen Standar Kebijakan SPMI terdiri dari Standar Turunan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang berisi standar pembelajara, standar penelitian, dan 

standar pengambdian kepada masyarakat; dan Standar Turunan Non SNDIKTI. 

Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen yang membahas tentang petunjuk teknis 

tentang cara, Langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, 

pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh seluruh unit 

pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, mulai dari program studi, 

fakultas, dan universitas. Dokumen tersebut berisi : 



a. Tujuan dan maksud manual SPMI UNJ; 

b. Ruang lingkup manual SPMI UNJ: 

1) Manual penetapan standar dalam SPMI UNJ; 

2) Manual pelaksanaan standar dalam SPMI UNJ; 

3) Manual evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI UNJ; 

4) Manual pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI UNJ; 

5) Manual peningkatan standar dalam SPMI UNJ; 

c. Definisi/Istilah dalam manual SPMI UNJ; 

d. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP standar dalam SPMI UNJ; 

e. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual SPMI UNJ; 

f. Catatan. 

 

7. Dokumen MoU Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Luar (Eksternal) dalam 

Bahasa Indonesia 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EhG1AmRW0jxLvxfkuPoOcjMB6yDntZmg3HjhssD1yLTNxw?e=gNaFsT 

Saat ini Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta telah melakukan kerjasama 

bersifat akademik dengan beberapa Universitas atau peguruan tinggi lain yang ada di 

Indonesia. Dokumen arsip Kerja sama tersebut terdiri dari 15 kerjasama dengan bermacam 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 

 

8. Dokumen Arsip MoU MoA/SPK Akademik 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EhG1AmRW0jxLvxfkuPoOcjMB6yDntZmg3HjhssD1yLTNxw?e=gNaFsT 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melakukan Kerja sama bersifat akademik 

dengan beberapa Universitas atau peguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Dokumen 

arsip Kerja sama tersebut terdiri dari 16 kerjasama dengan bermacam perguruan tinggi. 

Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk mengembangkan program dan kegiatan yang 

bermanfaat bagi para pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan 

memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki pihak secara maksimal 

dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia. Pihak-pihak yang 

bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta antara lain : 

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo tentang 



Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia 

b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar tentang Pengembangan 

Pendidikan, 

Penelitian, dan Sumber Daya Manusia 

c. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 

d. Institut Bisnis Nusantara tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis 

e. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) tentang Peningkatan Program 

Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang 

Ekonomi dan Bisnis 

f. Sekolah Tinggi Manajemen PPM tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis 

g. Sekolah Tinggi Ekonomi Trisakti tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi 

dan Bisnis 

h. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia tentang 

Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis 

i. Fakultas Ekonomi Mpu Tantular tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis 

j. Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya tentang 

Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis 

k. Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia tentang Peningkatan 

Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

bidang Ekonomi dan Bisnis 

l. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

m. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara tentang Peningkatan 

Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

bidang Ekonomi dan Bisnis 

n. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 



Jakarta tentang Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis 

o. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik 

p. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAIKAP) Wilayah 

DKI  Jakarta 

 
9. Dokumen Arsip MoU MoA/SPK Non Akademik 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/Eq6XoD2Ml_9Iu5b3zZm2ExYB0Dq89D2mhlsEad_W8D_bPQ?e=iebkWI 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melakukan Kerjasama bersifat non 

akademik dengan Bank Indonesia. Dalam perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak 

sepakat untuk saling mendukung dan mendukung penelitian yang berkaitan dengan respon 

kebijakan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas dengan tema besar “Menjaga Stabilitas, 

Memperkuat Momentum di Tengah Ketidakpastian Ekonomi yang Tinggi”. Perjanjian ini 

meliputi kerja sama pemberian bantuan penelitian (Banlit) dari Bank Indonesia sebagai 

pihak pertama kepada mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas negeri Jakarta 

yang sedag Menyusun skripsi/tesis/disertasi dalam rangka penyelesaian studi. 

 
10. Pemetaan Peringkat Status Akreditasi BAN PT Untuk Universitas dan Seluruh 

Prodi 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=2735 
 

Pemetaan status akreditasi BAN PT untuk Universitas Negeri Jakarta dan seluruh prodi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tertera pada website fe.unj.ac.id. Website 

tersebut menampilkan serfikitas akreditasi universitas atau seluruh prodi yang berlaku 

periode ini dan periode sebelumnya. Juga dokumen tersebut terdapat bukti sertifikat dengan 

penjelasan bahwa program studi S2 Magister Manajemen Terakreditasi A, S1 Akuntansi 

Terakreditasi A, S1 Bisnis Digital, S1 Manajemen Terakreditasi A, S1 Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Terakreditasi B, S1 Pendidikan Bisnis Terakreditasi A, S1 

Pendidikan Ekonomi Terakreditasi A, D3 Administrasi Perkantoran Terakreditasi B, D3 

Akuntansi Terakreditasi A, dan D3 Manajemen Pemasaran Terakreditasi A. 

  

http://fe.unj.ac.id/?page_id=2735


EVALUASI 

 

1. Dokumen Notula Rapat FGD (2020) 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EQoGeJ0KuDZNnaLzNyxTXCkBjvkSNFca7CouLhZa5T27iw?e=nNBnP 

G 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ) sebagai lembaga pendidikan 

tinggi yang berperan dalam menghasilkan lulusan yang akan berkecimpung di dunia kerja, 

memiliki kewajiban untuk senantiasa memutakhirkan kurikulumnya sehingga profil lulusan 

yang dihasilkan memilki kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan industri secara 

berkelanjutan. Untuk itum secara periodik dilakukan kegiatan tersebut untuk prodi yang 

berada di lingkungan FE UNJ. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Pemutakhiran Kurikulum  

Prodi” yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 melalui platform Zoom 

Meeting. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD ini antara lain adalah untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka membentuk profil lulusan yang  sesuai 

dengan kebutuhan pengguna lulusan. Informasi yang diperoleh antara lain, (1) Profil 

kompetensi lulusan ideal saat ini dan masa depan, dan (2) Penyempurnaan rancangan 

kurikulum. 

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Bapak Dr. Ari Saptono, SE,M.Pd. selaku Dekan dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ) bersama dengan Wakil Dekan I,II 

dan III, Pimpinan program studi, para Dosen (FE-UNJ), Staff Administrasi, dan perwakilan 

dari para Alumni lulusan Fakultas Ekonomi UNJ. Tak hanya itu, kegiatan ini juga ikut 

melibatkan para stakeholders, sebagai perwakilan perusahaan/ industri sebagai calon 

pengguna lulusan. 

Melalui kegiatan FGD “Pemutakhiran Kurikulum Prodi” ini menghasilkan output 

berupa Laporan Kegiatan FGD, yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu landasan 

bagi program studi (Prodi) untuk melakukan pemutakhiran kurikulum. 

 
2. Laporan Audit 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EZXvYT1aVYBIgp0DCjDX2G0BVvVByzc5XkxWRLqL34KFkQ?e=iXx 

hv7 

Kegaitan audit SPMI telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan yaitu 

pada tanggal 10-20 Desember 2018. Kegitan audit SPMI ini disebut dengan PEKAN 



AUDIT atau AUDIT SIKLUS I/2018. Seluruh prodi diaudit oleh auditor sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati auditor dengan auditi. Kegaiatan audit dokumen dilakukan oleh 

tiap tim auditor tehadap prodi dengan waktu yang telah disepakati. Beberapa hal yang 

dicatat oleh auditor pada saat audit dokumen adalah: (1) Contoh-contoh ketidaksesuaian 

terhadap standar. (2) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi atau rekaman. 

(3) Aspek dari operasi yang menyimpang atau cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian. 

Sedangkan kegiatan audit lapangan dilakukan oleh tim auditor dan auditi (teraudit) dengan 

metode tanya jawab dan visitasi lapang. Kegiatan auditing pada tahun ini dilaksakan oleh 51 

orang auditor yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat. 

Berikut merupakan akumulasi jumlah temuan dari kegiatan audit yang telah dilakukan 

oleh Fakultas Ekonomi, data ini bersumber dari Laporan Audit Mutu Internal (AMI) 

Program Studi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018 

Tabel 1. Jumlah Temuan pada Fakultas Ekonomi berdasarkan 

Hasil Audit Lapangan Pada Tahun 2018 

Jenis Temuan Jumlah 

Ketidaksesuaian Mayor 0 

Ketidaksesuaian Minor 40 

Observasi 61 

Total Jumlah Temuan 101 

 

Temuan yang belum mencapai hasil, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau 

persyaratan yang ditentukan UNJ disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan 

yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut 

dengan observasi. Berdasarkan dari tabel jumlah temuan dapat terlihat bahwa tidak ada 

temuan ketidaksesuaian mayor di fakultas ekonomi, 40 ketidaksesuaian minor dan 61 

temuan observasi. Secara keseluruhan, temuan di FE UNJ menempati posisi ke-3 dengan 

jumlah temuan paling sedikit dibandingkan fakultas lain. Serta menempati posisi ke-2 

dengan temuan observasi paling sedikit. 

 
3. Laporan Audit 2019 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ETglJue3hStIpabtlv7xb2kBWzaXNsHt8MkXuyL_1uUZug?e=lR3tBx 

Audit SPMI yang dilaksanakan pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 31 Juli hingga 2 

Agustus 2019 ini disebut dengan AUDIT SIKLUS 2/2019. Kegaiatan audit ini dilakukan 



pada 8 Fakultas dan Pascasarjana serta Kantor Warek, Unit Biro, Lembaga,  dan UPT yang 

ada di UNJ. Jumlah auditor yang dilibatkan dalam kegiatan ini berjumlah sebanyak 78 orang 

auditor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kelulusan. 

Audit SPMI dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu (1) Perencanaan audit. (2) Pelaksanaan 

audit dokumen (desk evaluation). (3) Pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan), dan (4) 

Pelaporan hasil audit. Berikut merupakan akumulasi jumlah temuan dari kegiatan audit yang 

telah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi, data ini bersumber dari Laporan Audit Mutu 

Internal (AMI) Program Studi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019 

Tabel 2. Jumlah Temuan pada Fakultas Ekonomi berdasarkan 

Hasil Audit Lapangan Pada Tahun 2019 

Jenis Temuan Jumlah 

Ketidaksesuaian Mayor 0 

Ketidaksesuaian Minor 0 

Observasi 0 

Total Jumlah Temuan 0 

 
Berdasarkan Tabel Jumlah Temuan pada Fakultas Ekonomi tahun 2019 dapat 

disimpukan bahwa pada tahun 2019 FE UNJ tidak ditemukan ketidaksesuaian baik yang 

bersifat mayor maupun minor maupun observasi. Ini juga bisa diartikan bahwa pada 

tahun 2019, pelaksanaan kegiatan SPMI telah sesuai dengan prosedur dan standar dalam 

pencapaian visi. Hal ini merupakan peningkatan yang sangat baik karena pada tahun 

sebelumnya jumlah temuan mencapai 101 temuan. 

 
4. Laporan Audit 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EVCHqJ_ZvvpJmcPo3gKH_wsBI4HkGwbTnqX7Dg4uPr1K0w?e=p 

hCvLU 

Universiatas Negeri Jakarta (UNJ) saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu 

melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik maupun 

nonakademik. Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki UNJ harus dimonitoring dan 

dievaluasi agar dapat diketauhi kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan 

pelaksanaannya di unit kerja. Untuk itu, maka diperlukan untuk melakukan Audit Internal, 

yang merupakan kegiatan pengujian secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk 

memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di UNJ sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai 



dengan standar dalam rangka mencapai visi UNJ. 

Kegiatan audit SPMI dilaksanakan pada tanggal 16 November-20 November 2020. 

Audit dilakukan pada fakuktas, program studi dan unit-unit yang ada di UNJ. Kegiatan audit 

SPMI yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini disebut dengan PEKAN AUDIT 2020. Untuk 

audit kali ini yakni tertuju kepada Fakultas Ekonomi (FE) dan program studinya. Jumlah 

auditor yang dilibatkan dalam kegiatan ini berjumlah 50 orang auditor yang telah lulus dari 

pelatihan dan mendapatkan sertifikat, dan 23 orang diantaranya mengaudit Fakultas 

Ekonomi. 

Berikut merupakan akumulasi jumlah temuan dari kegiatan audit yang telah dilakukan  

oleh Fakultas Ekonomi, data ini bersumber dari Laporan Audit Mutu Internal (AMI) 

Program Studi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020 

Tabel 3. Jumlah Temuan pada Fakultas Ekonomi berdasarkan 

Hasil Audit Lapangan Pada Tahun 2020 

Jenis Temuan Jumlah 

Ketidaksesuaian Mayor 0 

Ketidaksesuaian Minor 17 

Observasi 117 

Total Jumlah Temuan 134 

 

Berdasarkan tabel temuan tersebut kita dapat melihat bahwa selama 3 tahun berturut- turut 

dari 2018-2020 tidak ditemukan satupun ketidaksesuaian mayor di Fakultas Ekonomi. 

Walaupun jumlah total temuan pada tahun 2020 berjumalah 134 temuan yang berarti pada 

tahun 2020 ini merupakan tahun yang paling banyak jumlah penemuannya dibandingkan 2 

tahun sebelumnya, jumlah ketidaksesuaian minor pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan 

tahun 2018. 

 
5. Diseminasi Hasil Audit Eksternal 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EmgFA1ot7fFMjHC_iSRbOE4BvjXOlKAb2r0OGHQCkeLyOw?e=2wZc
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a. Hasil Review Atas Risiko dan Peluang (2013-2017) 

Hasil Review Atas Risiko dan Peluang FE UNJ merupakan acuan bagi 

pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan sivitas akademika. Adanya hasil review 

ini diharapkan Pemimpin Fakultas dapat menentukan langkah yang berupa kebijakan – 



kebijakan untuk mencapai tujuan, sehingga semua kegiatan di lingkungan FE UNJ lebih 

terarah dan tepat sasaran. Ini juga merupakan dasar pengembangan Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Tahunan seluruh unit kerja di lengkungan fakultas. Hasil review ini 

kemudian dijabarkan ke dalam Renacana Operasional sebagai rujukan dalam 

penyusunan kegiatan tiap unit kerja FE-UNJ, dan dilengkapi dengan indikator kinerja 

sebagai dasar untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

Butir-butir strategi pengembangan yang merupakan bagian utama dari Hasil 

Review Atas Risiko dan Peluang ini perlu dijabarkan dalam panduan teknis dan 

dimasyakatkan agar implementasinya secara operasional dapat dihayati dan didukung 

oleh sivitas akedemika di fakultas. Ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, 

tiap satu/dua tahun akan dilakukan pengkajian dan evaluasi mengenai relevansi rencana 

dengan situasi dan kondisi ditahun tersebut. 

Kunci keberhasilan pelaksanaan Hasil Review Atas Risiko dan Peluang ini pada 

hakekatnya ditentukan oleh empat faktor yaitu: (1) Komitmen dari segenap sivitas  

akademikan untuk melaksanakan atau mengimplementasikannya dalam kegiatan nyata, 

(2) Berkembangnya atmosfir akdemi yang kondusif, (3) Kedisiplinan dari pelaksana, 

serta (4) Berkembangnya budaya kualitas. 

 
b. Prosedur Mutu Tindakan Koreksi 

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan diterapkannya koreksi/ perbaikan dan 

tindakan koreksi terhadap penyebab-penyebab ketidaksesuaian barang dan jasa yang 

menjadi keluhan pelanggan. Prosedur Tindakan Koreksi : 

1) Setelah menerima laporan ketidaksesuaian dan permintaan tindakan koreksi, 

kepala bagian yang bertanggungjawab harus mengambil tindakan untuk 

meneliti hal-hal yang menjadi penyebab ketidaksesuaian (KTS). 

2) Berdasarkan analisis KTS, maka penanggungjawab bagian yang bersangkutan 

bersama WMM menentukan Koreksi dan tindakan koreksi yang harus 

diambil dalam waktu yang ditentukan. 

3) Koreksi dan tindakan koreksi yang diambil didokumentasikan pada Formulir. 

4) Setelah tindakan koreksi dilakukan atau batas waktu yang ditentukan 

dilampaui, tindakan koreksi harus ditinjau oleh WMM guna memastikan 

bahwa tindakan- tindakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan memberikan 

hasil yang efektif. 



5) Bila tindakan koreksi yang diambil tidak efektif, analisis dan tinjauan terus 

dilakukan sampai diperoleh hasil yang memuaskan. 

6) Tindakan koreksi yang memerlukan perubahan prosedur diberitahukan kepada 

Wakil Manajemen Mutu. Dan selanjutnya Wakil Manajemen Mutu harus 

meninjau dokumen tersebut sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen. 

7) Rekaman tindakan koreksi serta hasilnya dicatat dan disimpan oleh personil 

yang ditunjuk  pada unit  yang bersangkutan. 

 

6. Daftar Status Akreditasi BAN PT Untuk Seluruh Program Studi yang Masih  

Berlaku 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EuNfZSqf0EVPp9XyHRt_T8cB636hDEd7TkWLaWcSCpJn3w?e=GSzs 

wC 

Program studi Fakultas Ekonomi UNJ yang terdaftar di BAN PT sebanyak 9 Program 

Studi berdasarkan data status akreditasi yang terdaftar di BAN PT seluruh Akreditasi 

Program studi Fakultas Ekonomi UNJ masih berlaku dengan rata rata berlaku sampai 2024 

tetapi terdapat 3 Program Studi yang berakhir di tahun 2021 yaitu D-III Akuntansi, D-III 

Sekretasi, D-III Manajemen Pemasaran. Berikut rincian peringkat akreditasi seluruh 

Program Studi Fakultas Ekonomi UNJ di BAN PT : 

a.  S2 Manajemen : A 

b. S1 Pendidikan Tata Niaga : A 

c.  S1 Manajemen : A 

d. S1 Pendidikan Ekonomi : A 

e.  S1 Akuntansi : A 

f. D3 Akuntansi : A 

g.  D3 Sekretasi : B 

h. D3 Manajemen Pemasaran : A 

i. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran : B 

 

Dari masing-masing peringkat akreditasi program studi dari BAN PT memiliki 

sertikikat yang resmi yang terdapat dalam implementasi SPMI. 

 
7. Dokumen Instrumen Survey Kepuasan Mahasiswa, Orang Tua, Tenaga 

Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Pengguna Lulusan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 



fe_unj_ac_id/Eh4k1TwX3YZDvj6qf7NQnvkBjFqpgrzdz9otwzB5lz5zLg?e=firbDL 

Instrumen Survey 

Data yang masuk dan ikut berpartisipasi dari alumni Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta selama enam bulan penelitian tersaji dalam tabel 1. 

Tabel 4. Rekapan Data Alumni Berdasarkan Program Studi 

  
No 

 
Program Studi 

 
Responden 

Jumlah 

Lulusan 

% 

Partisipasi 

1 Pendidikan Ekonomi 65 180 43,89 

 
2 

Pendidikan 

Administrasi 

Perkantoran 

 
14 

  

2 Pendidikan Bisnis 35 80 43,75 

 
3 

D3 

Administrasi 

Perkantoran 

 
11 

 
27 

 
40,74 

4 S1 Akuntansi 46 104 44,23 

5 D3 Akuntansi 20 35 57,14 

6 S1 Manajemen 37 92 40,22 

7 D3 Manajemen Pemasaran 4 25 16,00 

 Jumlah 232 543 42,73 

Sumber: Data diolah 
 

Dari tabel diketahui bahwa total alumni yang ikut berpartisipasi dalam program Tracer 

Study sebanyak 232 orang yang menjadi responden dengan tingkat partisipasi mencapai 

42.73 persen dari seluruh responden. Untuk program studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran pada buku kenangan wisuda belum dipisahkan karena program studi tersebut 

baru pisah menjadi program studi pada semester selanjutnya. Untuk itu pada tabel 4.1 

program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran masih digabungkan dengan Program 

Studi Pendidikan Ekonomi. 

Selanjutnya dalam bab ini akan dibagi mejadi 7 bahasan sesuai dengan kuesioner yang 

telah disebarkan, yaitu : 

a. Data pribadi 

b. Riwayat Pendidikan 



c. Riwayat pekerjaan terakhir 

d. Relevansi pendidikan dengan pekerjaan 

e. Pengalaman pembelajaran dan masukan bagi pendidikan di FE UNJ 

f. Indikator kompetensi dan daya saing 

g. Kepuasan layanan FE UNJ 

Di dalam bab ini hanya memaparkan persentase dari seluruh pertanyaan didalam 

kuesioner. Untuk lebih terperinci atau secara individu maupun per program studi (prodi) 

dapat dilihat didalam lampiran. Analisis pertama dimulai dengan data pribadi yang terdiri 

dari nama, nomor telephone, alamat email, tahun masuk, dan IPK terakhir. Persentase 

disajikan dalam bentuk tabel maupun gambar dibawah ini. 

a. Data Pribadi 

Dari data yang disebar, komposisi alumni perempuan lebih banyak daripada alumni  

laki-laki, yaitu perempuan sebanyak 68.5 persen dan laki-laki sebanyak 31.5 persen. 

 

 
Gambar 3. Komposisi Alumni 

 Sumber: Diolah 

Data pribadi yang kami dapatkan tidak akan dipublikasikan kepihak lainnya, karena 

hanya digunakan untuk database alumni dan akan digunakan pihak fakultas apabila 

membutuhkan data untuk keperluan FGD kurikulum dan hal lainnya yang berhubungan 

dengan kegiatan akademik. Untuk data pribadi akan dilampirkan pada Lampiran 1. 



b. Riwayat Pendidikan 

Pada bagian ini peneliti menyajikan mengenai riwayat pendidikan para alumni 

mengenai apakah ketika masih kuliah pernah mengikuti organisasi atau tidak, apakah 

mengetahui cara atau prosedur mengenai interview kerja, dan darimana para alumni 

mendapatkan informasi mengenai cara dan prosedur membuat cv dan interview kerja. 

1) Tahun Masuk 

Dari data tahun masuk sebanyak 75.4 persen adalah lulusan tahun 2013, yang 

menandakan 75.4 persen alumni lulus tepat waktu yaitu selama 4 tahun. Bahkan 

ada yang lulus lebih cepat 3.5 tahun sebanyak 11.6 persen. Sisanya lulus tidak tepat 

waktu karena berbagai alasan. Hal ini terlihat dari grafik Tahun Masuk. 

 
Gambar 4. Tahun Masuk 

Sumber : Diolah 

 
 

Untuk melihat lebih lanjut riwayat pendidikan alumni yang sebagian besar lulus 

tepat waktu adalah melihat organisasi yang mereka ikuti pada saat masih menjadi 

mahasiswa. Kegiatan organisasi menjadi sangat penting untuk ditanyakan karena 

dengan mengikuti organisasi banyak hal yang akan mereka dapatkan, seperti 

kepemimpinan, sofskill, bagaimana struktur organisasi, bekerja dalam Tim, 

bagaimana berdiskusi dan menyampaikan pendapat, serta masih banyak hal lain 

yang didapatkan. Hal ini terlihat dari gambar 4 Kegiatan organisasi. 



 

 

 

 

 

Gambar 5. Kegiatan Organisasi  

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan diagram yang telah digambarkan pada gambar B.2 dapat dilihat 

bahwa Alumni angkatan 2016/2017 telah menyadari adanya manfaat yang besar 

dari organisasi sehingga sebanyak 56.9 persen mahasiswa tersebut telah  aktif 

berorganisasi ketika masih menjadi mahasiwa. Sisanya 43.1 persen tidak mengikuti 

kegiatan dengan berbagai alasan. Dari data diatas memperlihatkan bahwa kegiatan 

organisasi masih kurang menjadi pilihan dari para mahasiswa. 

Selain mendata para alumni dari kegiatan organisasi, hal yang penting juga 

untuk dipertanyakan adalah apakah para alumni mengetahui cara/prosedur 

(membuat CV dan tips interview) melamar pekerjaan pada saat mereka menjadi 

mahasiswa tingkat akhir atau setelah mereka lulus dengan mendapatkan pelatihan 

dari kampus atau keaktifan mereka mencari informasi sendiri. 

  

 
 

Gambar 6. Cara/prosedur (membuat CV dan tips interview)  

Melamar Pekerjaan 

Sumber: Data diolah 

 

 

Cara membuat CV (curriculum vitae) dan tips bagaimana menghadapi interview 



meskipun bukan hal yang utama untuk mendapatkan suatu pekerjaan tetapi hal 

tersebut memerlukan persiapan yang baik dari pencari kerja. Dari diagram diatas 

menjelaskan bahwa lulusan FE UNJ 87.5 persennya telah mempersiapkan diri 

untuk mencari informasi mengenai cara membuat CV dan tips menghadapi 

interview. 

Dengan mempunyai bekal informasi dalam membuat CV dan tips interview 

diharapkan menjadi bekal para mahasiswa dalam mencari kerja atau mencari 

informasi lainnya dalam mendukung pilihan karir yang mereka inginkan. Untuk itu 

perlu di data berapa banyak alumni yang memutuskan bekerja atau langsung 

mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari FE UNJ. Hal ini terlihat  dari Grafik 3. 

Setelah lulus, apakah langsung bekerja? 

 

 
 

Gambar 7. Setelah lulus, apakah langsung bekerja? 

Sumber : Data diolah 

 

Dari penelusuran penelitian dengan menggunakan kuesioner didapatlah hasil 

bahwa setelah lulus sebanyak 78.4 persen dari para lulusan langsung mendapatkan 

pekerjaan sedangkan sisa nya belum bekerja. Belum kerja disini bukan berarti 21 

persen belum mendapatkan pekerjaan setelah mencari lowongan tetapi sebagian 

dari mereka menunda dulu untuk bekerja dengan berbagai alasan. Adapun beberapa 

alasan para alumni tidak bekerja adalah sebagai berikut : 

a) Masih mencari pekerjaan 

b) Lanjut kuliah 

c) Mengikuti seleksi test CPNS 

d) Memulai usaha 

e) Masih mencari, dan menunggu panggilan interview dari perusahaan lain 

f ) Ingin mengistirahatkan pikiran dan badan agar semangat ketika bekerja 



g) Sempat magang selama 3 bulan dan mengikuti seleksi CPNS 2017 

h) Mencari pekerjaan baru 

i)  Pulang ke kampung, untuk merawat bapak yg sedang sakit 

j)  Karena blm tahun ajaran baru 

k) Membantu orang tua membuat usaha kontrakan rumah 

l)  Menikah 

 

c. Riwayat Pekerjaan 

Dari data mengenai lulusan alumni yang langsung bekerja setelah lulus dari FE 

UNJ, peneliti ingin melihat lebih lanjut berapa lama yang alumni butuhkan untuk 

memperoleh pekerjaan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pertanyaan ini  

adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan didalam Borang Akreditasi baik program 

studi maupun akreditasi Fakultas. Semakin lamanya masa tunggu yang dibutuhkan 

alumni untuk mencari pekerjaan maka akan menunjukkan kurangnya daya saing 

alumni untuk mendapatkan pekerjaan atau kurang memiliki kompetensi yang 

diinginkan stakeholders. 
 

 
 
 

Gambar 8. Masa Tunggu lulusan 

 

Dari penjelasan grafik 7 mengenai masa tunggu lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan yaitu 43.5 persen alumni mendapatkan pekerjaan dibawah 1 bulan, 37.9 

persen alumni mendapatkan pekerjaan ataran 1 sampai 3 bulan, dan sisanya alumni 

mendapatkan pekerjaan lebih dari satu bulan hingga lebih dari 6 bulan, hal tersebut 

dibuktikan oleh Tim CDC FE UNJ ketika memasang lowongan kerja ataupun 

campus hiring melebihi dari 3 bulan waktu kelulusan para alumni akan menjadikan 

acara tersebut menjadi sepi peminatnya. Bahkan sebelum lulus atau pada saat skripsi 

beberapa mahasiswa sudah bekerja. 

 



 

 
 

 

Gambar 9. Proses Mencari Kerja 

 

 
Dengan tingginya persentase lulusan yang sudah bekerja dibawah 3 bulan 

setelah di wisuda membuat peneliti mencariinformasi dari manakah sumber informasi 

mengenai pekerjaan sehingga para alumni tersebut cepat mendapatkan pekerjaan.  

Dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti didapat bahwa sebanyak 74.1 persen 

para alumni ini secara aktif mencari informasi mengenai lowongan kerja melalui  

internet. Ini menandakan bahwa dengan akses informasi luas baik melalui dunia 

cetak maupun internet membuat generasi saat ini dapat mengakses informasi secara  

luas dan cepat. Namun hal tersebut dijelaskan berbeda pada grafik 8, mencari 

informasi secara aktif maksudnya bukan hanya dari media melainkan aktif mencari 

lowongan melalui keluarga, melalui senior, ataupun relasi lainnya yang 

dikelompokkan menjadi koneksi. Dan informasi lainnya didapat dari Jobfair, 

pengumuman di Majalah dinding maupun media social milik CDC FE , dan sumber 

lainnya. Seperti yang terlihat pada grafik 9 dibawah ini. 

 
 

 
Gambar 10. Sumber Informasi Mendapatkan Pekerjaan  

Sumber: Data diolah 

 



Selain mencari infromasi mengenai sarana yang digunakan dalam mencari 

pekerjaan, disini peneliti juga mencari informasi mengenai jenis instansi atau bidang 

usaha atau industri apa yang mereka masuki saat ini untuk pekerjaan para alumni. 

Dari hasil kuesioner yang peneliti sebarkan terdapat bahwa sebanyak 37.9 persen para 

alumni bekerja pada perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa, sedangkan 

perusahaan swasta manufaktur menempati urutan ke tiga. Hal ini terlihat pada grafik 

10, seperti dibawah ini. 
 

 

 
Gambar 11. Bidang Usaha Atau Jenis Usaha  

Sumber: Data diolah 

 

Selanjutnya yang perlu peneliti cermati selain bidang usaha atau jenis usaha 

adalah apakah para alumni sudah merasa cukup puas dengan pekerjaan yang mereka 

dapatkan saat ini. 

 

 
Gambar 12. Kepuasaan Terhadap Pekerjaan  

Sumber: Data diolah 

Dari grafik diatas menjelaskan kepuasan terhadap pekerjaan. Hal ini menjadi 

penting mengingat bahwa tingkat kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya akan 

membawa dampak terhadap kinerjanya di suatu lembaga atau perusahaan. Sekitar 22 

persen para alumni menyatakan bahwa pada saat ini mereka tidak puas terhadap 

pekerjaan yang mereka dapat, hal ini bisa disebabkan tidak sesuainya gaji yang 

diharapkan, tidak nyamannya lingkungan kerja, tidak sesuainya tugas kerja dengan 



latar belakang pendidikan serta banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang 

merasa tidak puas dengan pekerjaan yang didapatnya. Namun 78 persen dari para 

alumni menyatakan bahwa mereka puas dengan pekerjaan saat ini yang 

diharapkan juga memberikan dampak yang baik terhadap kinerja mereka serta 

membawa dampak yang baik terhadap nama almamater Universitas Negeri Jakarta.  

 

d. Relevansi Pendidikan dengan Pekerjaan 

Relevansi antara pendidikan dengan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting 

mengingat pendidikan diberikan guna memberikan pembekalan kepada seseorang  

untuk memasuki dunia kerja baik itu menjadi karyawan ataupun wirausahawan. 

Apabila tidak ada relevansinya antara pendidikan yang didapatnya pada saat kuliah 

dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini maka seseorang tersebut harus belajar  

lebih ekstra lagi pada saat bekerja, atau belajar suatu pekerjaan mulai dari awal.  

Sedangkan apabila pekerjaannya saat ini sesuai dengan pendidikan yang didapatnya 

pada saat kuliah maka ilmu yang didapatnya pada saat kuliah bisa diterapkan dan 

dikembangkan pada saat bekerja. Untuk melihat relevansi antara pendidikan dan 

pekerjaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 13. Relevansi Pekerjaan Dengan Pendidikan 

Sumber: Data diolah 

 
e. Pengalaman Pembelajaran dan Masukan Bagi Pendidikan di FE UNJ 

Saat belajar di FE UNJ, menurut saudara seberapa penting pengalaman 

pembelajaran berikut ini memberikan kontribusi dalam dunia kerja? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut maka peneliti membuat persentase jawaban dari responden 

mengenai sangat penting, penting, kurang penting, atau tidak pentingnya pengalaman 

pembelajaran yang didapat selama perkuliahan baik belajar di dalam kelas, belajar di 



laboratorium, belajar di masyarakat yang berada pada lingkungan kampus, belajar pada 

saat magang baik di sekolahan (PKM) maupun di perusahaan (PKL), belajar dalam 

organisasi kemahasiswaan yang ada dilingkungan kampus, belajar dalam pergaulan 

dengan teman kampus, dan pengalaman belajar secara mandiri. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Kontribusi Pengalaman Pembelajaran Dalam Dunia Kerja 
 

 

 
Sumber : Data diolah 

 

Pada tabel diatasberisikan data kontribusi pengalaman pembelajaran dalam dunia 

kerja terlihat didalam kuesioner mengenai, “Saat belajar di FE UNJ, menurut saudara 

seberapa penting pengalaman pembelajaran berikut ini memberikan kontribusi dalam 

dunia kerja?”. Dapat dilihat bahwa kontribusi yang menjadi sangat penting bagi 

alumni yaitu pengalaman belajar didalam masyarakat, pengalaman mengikuti magang 

atau praktik kerja lapangan (PKL), dan pengalaman belajar mandiri. Hal ini menjadi 

penilaian yang sangat penting bagi sejumlah alumni karena pengalaman ini dapat 

membentuk karakteristik mereka kearah lebih baik apabila berada dilingkungan yang 

baik juga, serta membuat mereka lebih mandiri. 

Hal-hal yang dianggap penting bagi dari para alumni adalah pengalaman belajar  

didalam kelas, pengalaman belajar didalam laboratorium, pengalaman berorganisasi 

selama perkuliahan, serta pengalaman dalam pergaulan dikampus. Hanya ada beberapa 

alumni saja yang menganggap pengalaman tersebut kurang penting. 

 

f. Indikator Kompetensi dan Daya Saing 

Kompetensi dan daya saing saat ini perlu ditingkatkan oleh perguruan tinggi 

manapun baik negeri maupun swasta hal ini dikarenakan dengan kemajuan teknologi 

dan informasi membuat ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan cepatnya 

sehingga tidak ada lagi batasan mengenai suatu ilmu. Siapapun harus mempunyai 



kompetensi dan berdaya saing yang tinggi agar mampu berkompetisi dengan yang lain 

baik dalam mendapatkan pekerjaan maupun untuk berwirausaha. Mampu atau 

tidaknya para lulusan bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya berdampak 

pada kinerja perguruan tinggi itu sendiri apakah visi dan misi yang selama ini menjadi 

tolak ukur sudah tercapai dengan baik. 

 

 

 

 
Gambar 14. Daya saing Alumni 

Sumber: Data diolah 

Pada pertanyaan ini peneliti ingin mengetahui apakah lulusan dari Fakultas 

Ekonomi UNJ merasa mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dengan bekal 

pembelajaran yang diberikan dari fakultas ekonomi UNJ. Dari hasil penelitian yang 

ada terjawab bahwa para lulusan FE UNJ sebagian besar sudah merasa mampu 

bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. 

 

Gambar 15. Kompetensi yang dibutuhkan Pasar atau Lapangan Kerja  

Sumber: Data diolah 

 

 
Untuk menunjang tercapainya lulusan FE UNJ yang berkualitas diperlukan 

penelusuran mengenai para lulusan yang seperti apa yang perlukan oleh dunia kerja. 



72.8 persen responden menjawab bahwa para lulusan yang mempunyai keahlian 

khusus atau spesifik, hal tersebut memberikan masukan kepada Fakultas Ekonomi 

untuk membuat kurikulum maupun kegiatan yang dapat memberikan atau membangun 

para mahasiswanya untuk memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang 

pekerjaannya nanti. 

Tabel 6. Kompetensi yang dimiliki alumni 

 

 
Sumber: Data diolah 

 
 

Dalam tabel 15 diatas menjelaskan bahwa kemampuan apa yang mereka miliki 

setelah lulus dari perguruan tinggi ini yaitu:  

1) Pengetahuan umum 

2) Bahasa Inggris 

3) Komputer 

4) Metodologi Penelitian 

5) Kerjasama Tim 

6) Keterampilan komunikasi lisan 

7) Keterampilan komunikasi tertulis 

8) Pengetahuan teoritis spesifik prodi 

9) Pengetahuan praktis spesifik prodi 

10) Kepemimpinan / Leadership 

 

Salah satunya kemampuan umum, yang dimaksud kemampuan umum disini 

adalah bagaimana lulusan tersebut menguasai hal-hal yang bersifat umum atau yang 

kebanyakan orang sudah mengetahui atau menggunakannya. Dan hampir 60 persen 

para lulusan FE UNJ menguasai hal tersebut. Untuk penguasaan Bahasa Inggris 

menjadi hal yang sangat penting karena pada era globalisasi setiap individu dituntut 

untuk lebih mengerti dalam menggunakan bahasa asing yaitu dalam hal ini bahasa 



inggris, untuk itu perlu diketahui apakah lulusan FE UNJ sudah cukup mampu 

menguasai bahasa asing yang menjadi bahasa yang sangat penting dalam dunia kerja. 

Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa sebagian besar para alumni sudah menguasai 

Bahasa Inggris baik aktif maupun pasif. Namun Hal ini perlu ditingkatkan lagi di 

dalam kurikulum dan kegiatan yang ada di FE UNJ yang diharapkan mampu 

memberikan dukungan kepada para mahasiswa untuk lebih menguasai bahasa Inggris 

misalnya mengadakan acara- acara yang bertaraf internasional, ataupun mendirikan 

kelas bilingual. 

Sedangkan mengenai keterampilan dan pengetahuan baik yang bersifat teori 

maupun praktis sebagian besar para alumni menilai diri mereka sudah menguasai. 

Untuk keterampilan lisan dan tertulis sangat baik karena sebagian besar alumni 

menilai bahwa mereka sangat mampu atau sangat menguasai hal tersebut. 

 

g. Kepuasan Layanan Fakultas Ekonomi UNJ 

Berilah nilai di bawah ini sesuai dengan kepuasan layanan fakultas selama anda 

mengalami pendidikan di Fakultas Ekonomi UNJ di masing-masing program studi. 

Tabel 7. Pelayanan Fakultas Ekonomi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai kepuasan layanan fakultas ekonomi UNJ 

sejauh ini memberikan hasil yang baik bahwa dari layanan akademik, layanan 

kemahasiswaan, layanan beasiswa, dan layanan Ormawa sudah memberikan 

pelayanan yang puas diatas 60 persen 30 persen sudah menyatakan sudah sangat puas, 

namun masih ada yang tidak puas dengan pelayanan akademik dan hal tersebut 

menjadi masukan bagi fakultas ekonomi untuk lebih meningkatkan pelayanannya. 

 
h. Profil Persepsi Perusahaan Terhadap Kemampuan Alumni 

Indikator terakhir adalah persepsi perusahaan terhadap kemampuan alumni, dari 



tabel I.1 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan alumni Fakultas Ekonomi UNJ 

menurut penilaian stakeholders atau perusahaan terhadap alumni adalah baik dan 

sangat baik. Hal ini terlihat dari persentase pada tabel dibawah ini. 

Tabel 8. Persepsi Perusahaan Terhadap Kemampuan Alumni 

No Pertanyaan 
Sangat 

Baik 
Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

1 Pengetahuan Bidang Ilmu 13 28 1 1 

2 Keterampilan Dalam 
Bekerja 18 22 1 1 

3 Etika Profesi 22 21   

4 Moral 22 21 1  

5 Berpikir lintas ilmu 16 23 1 2 

6 Jiwa Manajerial 12 29   

7 Jiwa Kepemimpinan 12 29  1 

8 Keterampilan Komunikasi 18 24 3  

9 Kemampuan Komunikas 

Bahasa Asing 6 31 1 2 

10 Kemampuan Teknologi 19 22   

11 Pengembangan Diri 18 23 1 1 

12 Kreativitas 19 21 1 1 

13 Inisiatif 20 21 1  

14 Kemampuan bekerja 
dibawah tekanan 18 21  2 

15 Kemandirian 22 20  1 

16 Kemampuan memecah 

masalah 16 26   

17 Visioner 14 27  1 

18 Loyalitas dan Komitmen 18 24  1 

19 Secara  keseluruhan 
bagaimana Penila 12 29 1  

 
Sumber: Data diolah 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persepsi perusahaan kepada alumni FE UNJ 

sudah baik dan sangat baik, meskipun masih ada penilaian yang cukup untuk persepsi 



tersebut. Namun yang paling terlihat penilaian dalam kemampuan komunikasi bahasa 

asing yang cenderung hanya penilaian Baik, hal ini mengindikasikan bahwa para alumni 

belum menjadikan bahasa inggris sebagai kemampuan yang diprioritaskan. Penilaian 

lainnya cenderung merata antara yang baik dan sangat baik. 

 
8. Dokumen Laporan Hasil Survey dan Analisisnya tentang Kepuasan Mahasiswa, 

Orang Tua, Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Pengguna Lulusan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/Eh4k1TwX3YZDvj6qf7NQnvkBjFqpgrzdz9otwzB5lz5zLg?e=firbDL 

 

a. Laporan Hasil Survey 

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menyebar kuesioner kepada 

para alumni angkatan yang lulus Tahun 2017 baik semester genap maupun semester 

ganjil. Jumlah Responden yang berhasil dilacak sebanyak 232 orang. Jika berdasarkan 

riwayat pendidikan para alumni didapat bahwa sekitar 75.4 persen alumni pada tahun 

2017 lulus tepat waktu yaitu selama 4 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3. Didalam 

proses perkuliahan ada sebanyak 56.9 persen alumni mengikuti kegiatan organisasi. 

Dan 87.5 persen alumni sudah mempunyai pengetahuan cara atau prosedur membuat 

CV dan tips mengenai interview. 

Berdasarkan riwayat pekerjaan, sekitar 78.4 persen para lulusan FE UNJ tahun 

2017 langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus, dan sisanya ada yang sengaja 

menunda ataupun memilih-milh jenis pekerjaan. Sedangkan untuk masa tunggu rata-

rata dibawah 3 bulan sebanyak 81.4 persen untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini 

menunjukkan suatu peningkatan yang signifikan dan melebihi target yang telah 

ditentukan oleh Fakultas Ekonomi. 

Berdasarkan relevansi pendidikan dengan pekerjaan, sebanyak 80.2 persen para  

alumni menyatakan bahwa pekerjaan saat ini relevan dengan pendidikan yang didapat 

di perkuliahan. Namun jika dilihat dari lampiran mengenai jenis perusahaan  atau usaha 

sejauh ini masih sangat minim alumni yang memilih untuk menjadi wirausaha. 

Berdasarkan kompetensi dan daya saing, sekitar 21.1 persen mengatakan sangat  

mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lainnya dan 70.7 persen menyatakan 

mampu dalam bersaing, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan 

lulusan FE UNJ dalam bersaing di dunia kerja. Serta penilaian individu dari para 

lulusan terhadap kompetensi yang mereka miliki rata-rata sudah merasa menguasai 



dan sangat menguasai. 

Berdasarkan kepuasan terhadap layanan di Fakultas Ekonomi UNJ, untuk layanan 

Akademik, Kemahasiswaan, Beasiswa, dan Ormawa dinyatakan sudah baik dan 

sangat baik, namun masih ada beberapa orang yang menilai buruk hal ini harus 

menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan persepsi stakeholder terhadap kemampuan alumni dalam kinerja 

maupun wawasan yang dimiliki. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa stakeholder 

sudah memberikan penilain yang baik dan sangat baik untuk kinerja dan wawasan 

umum, namun lain halnya untuk kemampuan bahasa Inggris stakeholder masih banyak 

yang memberikan penilaian “baik” yang artinya dalam kemampuan bahasa Inggris 

para alumni FE UNJ harus lebih ditingkatkan lagi agar menjadi sangat baik. 

 
9. Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dan Pencapaian Sasaran Mutu Program 

Studi dari Koordinator Program Studi kepada Dekan Fakultas 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/Edh8QAiqKvtNuqXHPAw2q9MBYyRC2c_IwzUVTt- 

T_3PIBg?e=VhoWnZ 

Kinerja tahunan FE UNJ berdasarkan data implementasi SPMI yaitu sesuai dengan 

target yang ditentukan bahkan melampaui target dari sudah ditetapkan berikut hasil capaian 

2018 - 2019 

Tabel 9. Hasil Capaian FE UNJ 2018-2019 
 

Rasio Afirmasi Target 

2018 

Capaian 

2018 

Target 

2019 

Capaian 

2019 

 

20% 

 

21.74% 

 

22% 

 

22% 

Jumlah Mahasiswa  yang 

berwirausaha 
43 50 200 250 

Presesntase lulusan 

bersertifikat kompetensi 

dan profesi 

2% 
1.7% 
(60 

orang) 

 10% 12% 

Presesntase lulusan 

yang  langsung 

bekerja 

75% 78.4% 80% 80% 



Jumlah 

mahasiswa yang 

berprestasi 

63 37 65 95 

Persentase dosen 

berkualifikasi 

S-3 

41% 
33% 
(29 

dari 81) 

41% 42% 

Persesntase                        dosen 

bersertifikat 

pendidik 

98% 

96% 

(84 
dari 87) 

98% 98% 

Persesntase dosen 

dengan  jabatan 

lector kepala 

34% 
26% 
(23 

dari 87) 

34% 40% 

Persentase dosen 

dengan    jabatan guru 

besar 

4.8% 3.4% 5.7% 7% 

Jumlah publikasi 
internasional 25 42 50 60 

Jumlah HKI 

yang didaftarkan 
25 34 40 80 

Jumlah sitasi 

karya ilmiah 250 794 1235 1500 

Jumlah jurnal yang 

bereputasi terindeks 

global 

5 5 5 7 

 

Dari data di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa kinerja FE UNJ terbilang baik  

karena dari beberapa poin target capaian mulai dari 2018 – 2019 hanya beberapa yang tidak 

mencapai target itu pada tahun 2018 seperti lukusan bersertifikat, dosen dengan jabatan 

lector kepala dan dosen dengan jabatan guru besar. Bahkan capaian FE UNJ pada tahun 

2019 mengalami peningkatan berdasarkan sumber data pada tahun 2019 tidak ada 

pencapaian yang berada di bawah target hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 

FE UNJ untuk mencapai target benar benar tepat dan terlaksana seperti dengan 

ditetapkannya penguatan penguatan di setiap target capaian mulai dari tenaga pendidik, 

mahasiswa, pendampingan calon guru besar, pendampingan HKI dan publikasi, 



Kelembagaan dengan diadakannya proyeksi pengembangan prodi, pengembangan tenaga 

pendidik, kemahasiswaan yang menghasilkan mahasiswa berprestasi dan publikasi jurnal 

yang dibuat oleh mahasiswa. 

 
10. Dokumen Capaian Kinerja Tahunan dan Pencapaian Sasaran Fakultas di Web 

FE UNJ 
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Tabel 10. Capaian Sasaran Fakultas di Website FEUNJ 

Rasio Afirmasi Targ et 

2018 

 

 

20% 

Capai an 

2018 

 

 

21.74% 

Targ et 

2019 

 

 

20% 

Capai an 

2019 

 

 

20% 

Targ et 

2020 

Capai an 

2020 

Jumlah 

Mahasiswa yang 
berwirausaha  

43 61 200 110 150  

Persentase prodi 
yang  terakreditasi 
A dan B 

9 8 9 9 78%  

Presesntase  lulusan 
yang langsung 
bekerja 

75% 78.4% 80% 85% 80%  

Jumlah 
mahasiswa                       yang 

berprestasi 

65 37 65 187   

Persentase                   dosen 

berkualifikasi 

S-3 

41% 
33% 

(29 dari 81) 
41% 35%   

Persesntase                    dosen 

bersertifikat 

pendidik 

98% 
96% 

(84 dari 87) 
98% 89%   

Persesntase 

dosen dengan 

jabatan lector 

kepala 

34% 
27% 

(23 dari 

87) 

34% 30%   

Persentase  

dosen dengan 

4.8 
% 

3.4% 5.7% 4%   



jabatan guru 

besar 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

25 38 50 55 60  

Jumlah HKI 

yang didaftarkan 
25 51 15 39   

Jumlah sitasi 

karya ilmiah 
250 1135 1235 2065   

Jumlah jurnal 

yang bereputasi 

terindeks global 

5 5 5 7 7  

Jumlah penelitian 

yang dimanfaatk an 

masyarakat 

1      

Persentase 

penggunaan       

dana masyarakat 

untuk penelitian 

15% 24%     

Jumlah prototype 

R&D 
   11 5  

Jumlah 

mahasiswa yang 

mengikuti 

kegiatan merdeka 

belajar 

    150  

Jumlah prodi 

yang  menerapkan 

pembelajaran 

kampus merdeka 

    5  

 
Capaian Kinerja FE UNJ pada WEB FE UNJ memiliki 20 poin yang target capaian di tahun 2020 

berdasarkan data di atas pencapaian dari FE UNJ kurang baik karena masih ada beberapa pencapaian 

yang belum memenuhi target tetapi target yang ditetapkan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami 



peningkatan walaupun pada tahun 2019 ada beberapa yang belum mencapai target yang ditargetkan 

seperti mahasiswa yang berwirausaha, dosen S-3, dosen yang berkualifikasi pendidik, dosen lector 

kepala, dan dosen menjadi guru besar. Tetapi pada bidang kemahasiswaam mengalami peningkatan 

yang signifikasn dapat kita lihat pada data mahasiswa berprestasi yang jauh melampaui target yang 

ditetapkan terutama pada tahun 2019 hingga mencapai 167 mahasiswa dan adanya sitasi karya ilmiah 

yang mencapai lebih dari 100% dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa FE 

UNJ lebih terfokus pada kemahasiswaan disbanding dengan dosen tetapi setiap tahun FE UNJ selalu 

memiliki strategi baik dalam tenaga pendidik, prodi, kelembagaan, dan kemahasiswaan. Dengan 

adanya strategi ini diharapkan dapat meningkatkan capaian dari FE UNJ di tahun 2020 berdasarkan 

data ada beberapa poin yang sudah memiliki target untuk tahun 2020 hal ini dapat menjadi pacuan 

untuk mendorong semangat seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kinerja FE UNJ ke depan, 

di antaranya: 

a. Sudah terlaksananya program dan kegiatan pada setiap lembaga, program studi 

dan unit-unit lainnya seperti yang tertera dalam dokumen Renstra dan Rencana 

Operasional Fakultas Ekonomi dan program studi serta pencapaiannya yang 

dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Fakultas dan Dokumen Laporan 

Kinerja Tahunan dan pencapaian sasaran mutu program studi dari koordinator 

program studi kepada dekan fakultas. 

b. Sudah tersedia dokumen SOP dalam bidang akademik dan nonakademik; 

c. Laporan hasil monev pencapaian sasaran strategis pada tingkat Fakutas sudah 

dilakukan dengan adanya Trace Study, serta tersedianya laporan Audit Mutu Internal 

tahun 2018 – 2020. 

d. Berdasarkan Standar Tata Pamong, Sistem Pengelolan, Kepemimpinan dan 

Penjaminan Mutu, sebaiknya dokumen target kerja dan perjanjian kerja secara 

berkala setiap program studi serta dilengkapi dengan laporan tahunan yang dapat 

diakses oleh masyarakat. 

 
11. Dokumen Laporan Kinerja Fakultas 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EqQ393z6FPhIpGYTsBN47m8Bwx-CIv3-hn2rP5WYP455Gg?e=yvQObP 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ) sebagai lembaga pendidikan 

tinggi yang menjadi penyemai bereputasi penghasil sumber daya manusia berkarakter dan 

berwawasan global, memiliki kewajiban untuk senantiasa memutakhirkan capaian dan 

target kinerja sehingga sesuai dengan peta jalan kelembagaan FE-UNJ. Sejak periode 

kelahiran pada 2005-2009, periode pembentukan jati diri pada 2010-2014, periode 



aktualisasi diri pada 2015-2019, periode penguatan jati diri pada 2020-2024, hingga menjadi 

fakultas bereputasi global pada 2024-2029. Secara periodik dilakukan rapat kerja evaluasi 

kinerja untuk melihat capaian pada tahun berjalan dan menentukan target kinerja di tahun 

berikutnya. 

Selasa, 5 Maret 2019 Evaluasi capaian kinerja FE-UNJ di indikator kinerja utama 

pada tahun 2018 menunjukan peningkatan terkait dengan kualifikasi dan produktivitasnya. 

Walaupun sasaran belum terlampaui semuanya. Program Studi yang terakreditasi A pada 

tahun 2018 hampir melampaui sasaran sebanyak 33,3%, dari jumlah sasaran sebanyak 35% 

dimana ada 3 dari 9 prodi yang memiliki akreditasi A. Dosen dengan jabatan lektor kepala 

pada tahun 2018 melampaui sasaran sebanyak 23, dari total 87 dosen. Dosen yang bergelar 

doktor pada tahun 2018 belum melampaui sasaran sebanyak 33%, dari jumlah sasaran 

sebanyak 41% dimana ada 29 dosen bergelar doktor dari total 87 dosen. Jumlah mahasiswa 

berprestasi dari yang ditargetkan sebanyak 63 mhs pada tahun 2018 belum melampaui 

dengan capaian sebanyak 37 prestasi yang dihasilkan mahasiswa. Jumlah publikasi ilmiah 

internasional melampaui target sebanyak 42, dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 25. 

Jumlah karya yang mendapatkan HKI juga terlampaui sebanyak  34, dari jumlah yang 

ditargetkan sebanyak 25. 

Evaluasi capaian kinerja FE-UNJ di indikator kinerja utama pada tahun 2020 

menunjukan peningkatan terkait dengan kualifikasi dan produktivitasnya, dapat dilihat pada 

Laporan Rapat Kerja Evaluasi Kinerja FE-UNJ di Garut, 8-10 November 2020. Program 

Studi yang terakreditasi A pada tahun 2020 melampaui sasaran sebanyak 78%, dari jumlah 

sasaran sebanyak 78% dimana ada 7 dari 9 prodi yang memiliki akreditasi A. Dosen dengan 

jabatan guru besar pada tahun 2020 melampaui sasaran sebanyak 6, dari total 89 dosen. 

Dosen yang bergelar doktor pada tahun 2020 melampaui sasaran sebanyak 33% dimana ada 

33 dosen bergelar doktor dari total 89 dosen. Jumlah peminat FE-UNJ juga meningkat dari 

tahun sebelumnya, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 16. Peminat Fakultas Ekonomi Tahun 2014-2020 

 

Guna mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja FE-UNJ dilaksanakan 

Rencana Kerja Tahunan FE-UNJ di Sentul, 27-29 Maret 2021. Indeks kinerja utama FE-UNJ 

menargetkan dengan Pemutakhiran Kurikulum, Penyelenggaraan PKL Pertukaran Pelajar, 

Penyelenggaraan PKL MBKM 20 SKS: Magang, Asistensi Mengajar, Asistensi Meneliti, 

Kewirausaan, Pertukaran Pelajar, dan KKN, Sekolah Mawapres, dan One Student One 

Publication (OSOP) dimana Mahasiswa S-1 dan S-2 Wajib Publikasi. Pencapaian indikator 

kinerja tambahan yang mencakup peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan kinerja 

dan akuntabilitas keuangan, dan terwujudnya tata kelola yang baik dan berkualitas pada 

umumnya harus dipertahankan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

 
12. Dokumen Laporan Audit Internal 2018-2020 
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Universitas Negeri Jakarta (UNJ) saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu 

melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan 

nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar. 

Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh UNJ sejak 

bulan Desember 2018 melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM). Sebanyak 32 standar SPMI 

telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh PjM kepada seluruh unit kerja yang ada di UNJ 

agar selanjutnya dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemilik proses (process 

owner). 



Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki UNJ harus dimonitoring dan dievaluasi agar  

dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di 

unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, 

maka UNJ harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematik, 

mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di UNJ sesuai 

prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi UNJ. Audit 

internal terhadap pelaksanaan SPMI di UNJ dilaksanakan oleh auditor SPMI yang telah 

memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, UNJ telah memiliki auditor SPMI sebanyak 51 

orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan UNJ dan Dikti. 

Auditor SPMI UNJ tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen 

dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian 

menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan. 

 
a. Dokumen Laporan Audit Internal 2018 

Pada bulan Desember 2018, UNJ melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM) telah 

melaksanakan audit SPMI terhadap 81 program studi yang ada di lingkungan UNJ. 

Audit tersebut dilakukan oleh 51 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim 

audit. Melalui kegiaan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UNJ, khususnya yang ada di 

program studi. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada dokumen ini. 

 

b. Dokumen Laporan Audit Internal 2019 

Pada bulan Agustus 2019, UNJ melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM) telah 

melaksanakan audit SPMI terhadap 8 fakultas dan pascasarjana serta kantor warek, unit, 

biro, lembaga, dan upt yang ada di lingkungan UNJ. Audit tersebut dilakukan oleh 80 

orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit 

tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

sivitas akademika UNJ, juga kegiatan pendukung akademik.  Berbagai hasil audit 

tersebut dilaporkan pada dokumen ini. 

 

c. Dokumen Laporan Audit Internal 2020 

Pada bulan Oktober 2020, UNJ melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 



melaksanakan audit SPMI terhadap 8 fakultas, 1 pascasarjana  yang di dalamnya 

terdapat program studi yang ikut serta untuk di Audit, dan unit-unit yang ada di 

lingkungan UNJ. Audit tersebut dilakukan oleh 50 orang auditor yang dibagi menjadi 

kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan  

yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UNJ, juga  

kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada dokumen 

ini. 

 

13. Makalah Seminar Hasil Audit Internal 2018-2020 
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a. Makalah Seminar Hasil Audit Internal 2018 

Seminar hasil audit internal bertempat di Gedung R Lantai 2 Ruang 

Rapat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Rapat dibuka oleh 

Saudara Agus Wibowo, M.Pd selaku Koordinator unit penjaminan mutu 

Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, peserta rapat mendapat arahan dari Dekan 

FE-UNJ Prof. Dr. Dedi Purwana. Dalam arahannya, beliau menekankan 

pentingnya proses Audit Mutu Internal secara berkala untuk meningkatkan 

layanan kepada stakeholder khususnya mahasiswa dan pelaku bisnis serta 

akreditasi progam studi sebagai barometer kualitas di bidang Pendidikan. 

Berdasarkan tinjauan terhadap pertemuan sebelumnya melalui hasil audit 

internal ditemukan rata-rata hasil audit mutu internal adalah katagori 

observasi. Sedangkan dari sisi penilaian kepuasan pelanggan berkisar 

pada katagori baik. Akan tetapi dari sisi kinerja setiap unit dinilai sangat 

baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikator dan kontrak kinerja antara 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Rektor Universitas Negeri Jakarta. Adapun 

masalah yang terkait penerapan sistem manajemen mutu dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan belum berjalan optimal. Hal ini diakibatkan 

Fakultas Ekonomi sedang membangun sistem penjaminan mutu secara 

online. Oleh karena itu, Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi 

melalui berbagai perangkat dan unit akan melakukan beberapa perbaikan 

khususnya terkait dengan jaringan layanan secara online. 



 

b. Makalah Seminar Hasil Audit Internal 2019 

Seminar hasil audit internal bertempat Gedung R Lantai 2 Ruang Rapat Fakultas 

Ekonomi Unversitas Negeri Jakarta. Rapat dibuka oleh Saudara Drs. Nurdin Hidayat, 

MM, M.Si selaku Koordinator unit penjaminan mutu Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, 

peserta rapat mendapat arahan dari Dr. Ari Saptono, M.Pd selaku Dekan Fakultas  

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya 

proses Audit Mutu Internal secara berkala untuk meningkatkan layanan kepada 

stakeholder khususnya mahasiswa dan pelaku bisnis serta akreditasi progam studi 

sebagai barometer kualitas di bidang Pendidikan. Berdasarkan tinjauan terhadap 

pertemuan sebelumnya melalui hasil audit internal ditemukan rata-rata hasil audit mutu 

internal adalah kategori observasi. Sedangkan dari sisi penilaian kepuasan pelanggan 

masih dalam taraf perhitungan dan diperkirakan selesai sekitar bulan November. Akan 

tetapi dari sisi kinerja setiap unit dinilai sangat baik. Hal ini terlihat  dari berbagai 

indikator dan kontrak kinerja antara Dekan Fakultas Ekonomi dan Rektor Universitas 

Negeri Jakarta. Adapun masalah yang terkait penerapan sistem manajemen mutu dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan belum berjalan optimal. Hal ini diakibatkan Fakultas 

Ekonomi sedang membangun sistem penjaminan mutu secara online. Oleh karena itu, 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi melalui berbagai perangkat dan unit akan 

melakukan beberapa perbaikan khususnya terkait dengan jaringan layanan secara 

online. 

 

c. Makalah Seminar Hasil Audit Internal 2020 

Seminar hasil audit internal pada Kamis, 18 Februari 2021 melalui aplikasi video 

conference Zoom Cloud Meetings. Rapat dibuka oleh Saudara Christian Wiradendi 

Wolor, SE., MM selaku Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi. 

Selanjutnya, peserta rapat mendapat arahan dari Dr. Ari Saptono, M.Pd selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam arahannya, beliau menekankan  

pentingnya proses Audit Mutu Internal secara berkala untuk meningkatkan layanan  

kepada stakeholder khususnya mahasiswa dan pelaku bisnis serta akreditasi progam 

studi sebagai barometer kualitas di bidang Pendidikan. Berdasarkan tinjauan terhadap 

pertemuan sebelumnya melalui hasil audit internal Siklus tanggal 29 Desember 2020  

ditemukan rata-rata hasil audit mutu internal adalah kategori observasi. Sedangkan dari 

sisi penilaian kepuasan pelanggan masih dalam taraf perhitungan dan diperkirakan 



selesai sekitar bulan Maret. Akan tetapi dari sisi kinerja setiap unit dinilai sangat baik. 

Hal ini terlihat dari berbagai indikator dan kontrak kinerja antara  Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Rektor Universitas Negeri Jakarta. Adapun masalah yang terkait 

penerapan sistem manajemen mutu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan belum 

berjalan optimal. Hal ini diakibatkan Fakultas Ekonomi sedang membangun sistem 

penjaminan mutu secara online. Oleh karena itu, Unit Penjaminan Mutu Fakultas 

Ekonomi melalui berbagai perangkat dan unit akan melakukan beberapa perbaikan 

khususnya terkait dengan jaringan layanan secara online. 

 

14. Sasaran Mutu Universitas, Fakultas, Prodi 
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Universitas Negeri Jakarta (UNJ) saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu 

melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik maupun 

nonakademik. Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki UNJ harus dimonitoring dan 

dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan 

pelaksanaannya di unit kerja dalam rangka mencapai visi UNJ. Gugus Penjaminan Mutu 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (GPJM FE UNJ) merupakan salah satu 

gugus di Fakultas Ekonomi yang mengemban tugas memastikan proses pelaksanaan 

akademik di lingkungan internal FE-UNJ berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan. Selain bidang akademik, penjaminan mutu internal juga 

dilakukan pada bidang administrasi umum, kemahasiswaan, dan kerja sama. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, GPJM FE-UNJ mengacu pada SIKLUS "Plan-Do-Check- 

Act (PDCA)". Selain itu, kegiatan perencanaan, penerapan, pengendalian dan 

pengembangan standar mutu Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan 

bertujuan memberikan kepuasan layanan pada stakeholders baik internal maupun 

eksternal. Sejak tahun 2017, Koordinator GPJM FE-UNJ dipegang oleh Agus Wibowo, 

S.Pd.I, M.Pd, dan Hania Aminah, S.Pd. MM sebagai Sekretaris. Tahun 2020 Koordinator 

GPJM dipegang oleh Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si. Tahun 2021 Koordinator GPJM 

dipegang oleh Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM. 

Berikut sasaran mutu GPJM FE UNJ sejak Januari 2017 sesuai ISO 9001 - 2015. 

Pertama ditargetkan 80% tatap muka dosen FE dalam proses belajar mengajar di atas 12 

kali. Kedua ditargetkan 98% sudah ter-monev dari seluruh mata kuliah di FE. Ketiga 



Penilaian mahasiswa (hasil monev) berada di atas rata-rata Fakultas ditargetkan 70% dari 

seluruh mata kuliah. 

 
15. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemenuhan MoA 
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o 

Kegiatan kerja sama perlu dibangun oleh UNJ dengan mitra dalam negeri maupun luar  

negeri untuk memberikan dukungan terhadap implementasi kegiatan di dalam bidang 

akademik maupun non akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat 

meningkatkan kualitas civitas akademika UNJ dan UNJ sebagai institusi/universitas LPTK 

yang memiliki program dalam pengembangan UNJ sebagai universitas yang bereputasi di 

kawasan Asia. Kerja sama antara UNJ dan instansi dalam dan luar negeri antara lain 

diimplementasikan dalam bentuk kegiatan seminar/workshop, kolaborasi penelitian, hibah 

luar negeri yang juga dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pelatihan ataupun seminar, dosen 

asing, mahasiswa asing dan student exchange. Kerja sama UNJ dengan institusi lain bertaraf 

nasional maupun internasional mencakupi insitusi di bidang pendidikan, pemerintahan, dunia 

usaha/industri, dan organisasi. Kerja sama UNJ dengan instansi dalam negeri lebih banyak 

daripada kerja sama UNJ dengan instansi luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam grafik 

rekapitulasi data kerja sama dalam dan luar negeri dalam periode tahun 2015-2019. 

 

 
 

Gambar 17. Data Kerja Sama Dalam Negeri Periode 2015-2019

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ep7fhwAZlOBBgDSfsaZnJLkBPagTAh1bCarzUpZWwzNIYQ?e=NHzIGo
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ep7fhwAZlOBBgDSfsaZnJLkBPagTAh1bCarzUpZWwzNIYQ?e=NHzIGo
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ep7fhwAZlOBBgDSfsaZnJLkBPagTAh1bCarzUpZWwzNIYQ?e=NHzIGo


 

 

 

 

 
Gambar 18. Data Kerja Sama Dalam Negeri Periode 2015-2019 

 
 

 

 
Gambar 19. Perbandingan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri 

Secara lebih spesifik, kerja sama dilakukan dalam penandatangan dokumen 

Memorandum of Agreement (MoA)/Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Memorandum of 

Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman (gambar x dan grafik x). Terkait dengan 

persentase perbandingan antara dokumen MoU dan MoA UNJ dengan institusi dalam dan 

luar negeri selama periode 2015-2019, terdapat perbedaaan signifikan diantara keduanya. Kerjasama 

UNJ dengan mitra dalam negeri lebih banyak dituang ke dalam dokumen MoA/PKS daripada MoU 

dengan persentanse 62% berbanding 38%, sedangkan dokumen kerjasama dalam bentuk MoU lebih 

banyak daripada dokumen MoA/PKS antara UNJ dan mitra luar negeri dengan persentanse 78% 

berbanding 22%. 

 

 

 

 



Tabel 11. Kerja Sama Tahun 2018 
  

NO MITRA KERJA TAHUN 

1 Fakultas Ekonomi UNJ dengan PTS 2018 

2 Kaprodi S1 Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ 

Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

3 Kaprodi S1 Akuntansi STIE Trisakti dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ Tentang 

Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

4 Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Bunda Mulia dengan Kaprodi S1 Akuntansi 

UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

 

5 
Kaprodi S1 Akuntansi Swiss German University dengan Kaprodi S1 Akuntansi 

UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

 

6 
Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara dengan Kaprodi S1 Akuntansi 

UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

7 Kaprodi STIE Sutaatmadja dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ Tentang Konferensi 

Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

8 Kaprodi S1 Akuntansi STEI Indonesia dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ Tentang 

Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

9 Kaprodi S1 Akuntansi Perbanas Institute dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ 

Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

 

10 
Kaprodi S1 Akuntansi Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya 

dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

 

11 
Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya dengan Kaprodi S1 

Akuntansi UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

 

12 
Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Pelita Harapan dengan Kaprodi S1 Akuntansi 

UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 



13 Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Pancasila dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ 

Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

 

14 
Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara dengan Kaprodi S1 

Akuntansi UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

 

15 
Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Kaprodi S1 

Akuntansi UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

 

16 
Kaprodi S1 Akuntansi Institut Bisnis Nusantara dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ 

Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

 

17 
Kaprodi S1 Akuntansi Indonesia Banking School dengan Kaprodi S1 Akuntansi 

UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

18 Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Budi Luhur dengan Kaprodi S1 Akuntansi UNJ 

Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

2018 

 

19 
Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah DKI Jakarta 

(IAI-KAPd) Tentang Pelatihan, Workshop/ Seminar dan Penelitian 

 

2018 

 

20 
Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dengan Kaprodi S1 

Akuntansi UNJ Tentang Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 

 

2018 

21 Bank Indonesia Institute Tentang Bantuan Penelitian 2018 

22 Kerja Sama Beasiswa dengan Bank Indonesia 2018 

 

 

Tabel 12. Kerja Sama Tahun 2019 
 

NO MITRA KERJA TAHUN 

1 Ikantan Akuntansi Indonesia dengan UNJ 2019 

 

Tabel x. Kerja Sama Tahun 2020 
 

NO MITRA KERJA TAHUN 

 
1 

Fakultas Ekonomi UNJ dengan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas 

Pembangunan Jaya Tentang Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Bisnis 

 
2020 



2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UPN Veteran Jakarta 2020 

 

3 
Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular Tentang Peningkatan Program 

Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang 

Ekonomi dan Bisnis 

 

2020 

 

4 

Sekolah Tinggu Ilmu Ekonomi Trisakti Tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ekonomi 

dan Bisnis 

 

2020 

 

5 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ekonomi 

dan Bisnis 

 

2020 

 

6 
Sekolah Tinggi Manajemen PPM Tentang Peningkatan Program Kegiatan 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ekonomi 

dan Bisnis 

 

2020 

 

7 
Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia Tentang Peningkatan 

Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Bidang Ekonomi dan Bisnis 

 

2020 

 

8 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Tentang Peningkatan 

Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Bidang Ekonomi dan Bisnis 

 

2020 

 

9 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang Tentang 

Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Bisnis 

 

2020 

 

10 
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia Tentang 

Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Bisnis 

 

2020 

 

11 
Institut Bisnis Nusantara Tentang Peningkatan Program Kegiatan Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Bisnis 

 

2020 

12 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2020 

 

Tabel 13. Kerja Sama Tahun 2021 
 

NO MITRA KERJA TAHUN 

 

1 
Fakultas Ekonomi UNJ dengan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha 

tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia 

 

2021 



 

2 
Fakultas Ekonomi UNJ dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar 

tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia 

 

2021 

 

3 
Fakultas Ekonomi UNJ dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian 

dan Sumber Daya Manusia 

 

2021 

4 Fakultas Ekonomi UNJ dengan STIAB Jinarakkhita Lampung tentang 

Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia 

2021 

5 Fakultas Ekonomi UNJ dengan STIE Jayakarta tentang Pengembangan Pendidikan, 

Penelitian dan Sumber Daya Manusia 

2021 

6 Fakultas Ekonomi UNJ dengan STMIK Jayakarta tentang Pengembangan 

Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia 

2021 

7 Fakultas Ekonomi UNJ dengan Fakultas Ilmu Sosial UNJ 2021 

 

8 
Fakultas Ekonomi UNJ dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Halu Oleo tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Sumber 

Daya Manusia 

 

2021 

 
9 

Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi UNJ dengan Program Studi 

Pendidikan Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pendidikan Indonesia tentang Pertukaran Mahasiswa dan Dosen Dalam Rangka 

Program Merdeka Belajar 2020 

 
2021 

 
10 

Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi UNJ dengan Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang tentang 

Pertukaran Mahasiswa dan Dosen Dalam Rangka Program Merdeka Belajar 2021 

 
2021 

 
11 

Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi UNJ dengan Program Studi 

Pendidikan Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pendidikan Indonesia tentang Pertukaran Mahasiswa dan Dosen Dalam Rangka 

Program Merdeka Belajar 2021 

 
2021 

 

 
 

Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama 

Pelaksanaan pemenuhan standar yang ditetapkan Fakultas Ekonomi UNJ didukung 

dengan dokumen-dokumen: (1) Pedoman mutu; (2) prosedur mutu; (3) dokumen mutu, SOP, 

dan (5) buku pedoman akademik Fakultas Ekonomi UNJ. UNJ membentuk Lembaga 

Penjaminan Mutu pada tanggal 20 Mei 2006 melalui SK Rektor No. 239/SP/2006 tanggal 20 

Maret 2006 yang diperkuat dengan amanat Senat UNJ melalui Renstra UNJ. Gugus 

Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (GPJM FE UNJ) 

merupakan salah satu gugus di Fakultas Ekonomi yang mengemban tugas memastikan 



proses pelaksanaan akademik di lingkungan internal FE-UNJ berjalan sebagaimana 

mestinya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selain bidang akademik, penjaminan 

mutu internal juga dilakukan pada bidang administrasi umum, kemahasiswaan, dan kerja 

sama. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) sesuai 

prosedur ISO 9001:2015 yang pelaksanaannya rutin setian tahun sekali pada akhir tahun 

anggaran. Tujuannya memastikan apakah terdapat kesesuaian antara realisasi yang dicapai 

dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, GPJM FE-UNJ mengacu pada SIKLUS "Plan-Do-Check- 

Act (PDCA)". Selain itu, kegiatan perencanaan, penerapan, pengendalian dan 

pengembangan standar mutu Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan bertujuan 

memberikan kepuasan layanan pada stakeholders baik internal maupun eksternal. 

Penerapan standar penjaminan mutu tersebut, memastikan bahwa pelaksanaan tridarma  

Perguruan Tinggi dapat dimonitor sesuai dengan standar yang dimiliki oleh UNJ dan GPJM 

FE UNJ. Penjaminan mutu bidang pendidikan terkait dengan perangkat kurikulum misalnya: 

profil lulusan, learning out come, RPS, SAP, materi, media, alat evaluasi dan bahan ajar 

dikembangkan sesuai dengan standar KKNI, SNPT, SNPG dan Standar pengembangan 

Kurikulum UNJ. Penjaminan mutu juga memastikan keterselenggaraan pengajaran sesuai 

dengan SAP, beban SKS dan jadwal pertemuan sesuai dengan kalender akademik UNJ. 

 
Kepuasan Pengguna 

Data kepuasan pengguna diperoleh dari data pusat SPM UNJ 2020. 

a. Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerja sama (Dosen) 

 
 

 

Gambar 20. Gambar Tingkat Kepuasan Dosen  

Sumber : SPM UNJ 2020 



Sesuai bagan di atas dengan jumlah 345 responden dosen, ditemukan beberapa 

penjelasan yakni rata-rata dosen berpendapat “Puas” terhadap beberapa aspek layanan 

dengan nilai rata-rata 3,39 dari 5 aspek terkait tata kelola, tata pamong, dan kerja sama. 

Tertinggi dengan nilai 3,54 yakni dimensi layanan tridarma, dan terendah dengan nilai 

3,30 fasilitas sarana prasarana. 

 
b. Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerja sama (Tenaga Kependidikan) 

 
 

Gambar 21. Tingkat Kepuasan Tenaga  Kependidikan 

Sumber : SPM UNJ 2020 
 

Sesuai bagan di atas dengan jumlah 450 responden tenaga kependidikan, 

ditemukan beberapa penjelasan yakni rata-rata tendik berpendapat “sangat puas” dengan 

nilai rata- rata 3,62 dari 4 aspek terkait kepuasan atas tata kelola, tata pamong, dan kerja 

sama. Tertinggi dengan nilai 4,11 yakni pada dimensi layanan administrasi, dan terendah 

dengan nilai 3,17 pengembangan karier. Meskipun demikian universitas masih perlu 

meningkatkan layanan terutama terkait dengan pengembangan karier. 

 
c. Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerja sama (Mahasiswa) 

Seperti pada Gambar 2.7, jumlah 7031 responden mahasiswa, ditemukan beberapa 

penjelasan yakni rata-rata mahasiswa berpendapat mengenai beberapa aspek terkait  

yakni “sangat puas“ dengan nilai rata- rata 3,65 dari 9 klasifikasi peryataan terkait 

kepuasan atas tata kelola, tata pamong, dan kerja sama. Tertinggi dengan nilai 3,88  

yakni dimensi layanan akademik, dan terendah dengan nilai 3,40 fasilitas sarana  

prasarana. Artinya universitas perlu meningkatkan layanan ketersediaan sarana 

prasarana. 



 

 

Gambar 22. Tingkat Kepuasan Tenaga Mahasiswa 

 Sumber : SPM UNJ 2020 

 

d. Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerja sama (Alumni) 

 

Gambar 23. Tingkat Kepuasan Alumni  

Sumber : SPM UNJ 2020 

Sesuai bagan di atas dengan jumlah 404 responden alumni ditemukan beberapa  

penjelasan yakni rata-rata alumni berpendapat mengenai beberapa aspek terkait  

dengan layanan, mereka mnyatakan “ sangat puas “ dengan nilai rata- rata 3,78 dari 5 

aspek terkait kepuasan atas tata kelola, tata pamong, dan kerja sama. Tertinggi dengan 

nilai 4,05 yakni pada dimensi proses pembelajaran dan terendah dengan nilai 3,55 

fasilitas sarana prasarana. Artinya universitas perlu meningkatkan layanan 

ketersediaan sarana prasarana. 

 

 



e. Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerja Sama (Mitra) 

Di pihak lain dari 88 responden mitra disimpukan bahwa umumnya mitra 

berpendapat terkait dengan 4 aspek jenis layanan, mereka “sangat puas“ dengan 

nilai rata- rata 4,29 atas tata kelola, tata pamong, dan kerja sama. Nilai tertinggi 

5,00, dan terendah 3,26. Meskipun demikian universitas harus tetap meningkatkan 

layanan khususnya dalam kerja sama. 

 

Gambar 24. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan  

Sumber : SPM UNJ 2020 

 

Sesuai bagan di atas dengan jumlah 305 responden pengguna lulusan, ditemukan 

beberapa penjelasan yakni rata-rata pengguna lulusan berpendapat “sangat puas“ 

dengan nilai rata- rata 3,90 dari 4 pernyataan terkait aspek kepuasan terhadap tata 

kelola, tata pamong, dan kerja sama. Tertinggi dengan nilai 4,00, dan terendah 

dengan nilai 3,85. Berdasarkan hasil tersebut, artinya universitas perIu tetap 

mempertahankan atau meningkatkan praktik baik tata kelola, tata pamong dan kerja 

sama dengan para pengguna lulusan. 

 
16. Laporan Audit Mutu Internal 2018-2020 

a. Laporan Audit Mutu Internal 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EZXvYT1aVYBIgp0DCjDX2G0BVvVByzc5XkxWRLqL34KFkQ?e 

=iXxhv7 

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal (SPMI) 

merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara  

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi 



secara berencana dan berkelanjutan.  Kegiatan ini merupakan  implementasi dari salah 

satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI 

dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian 

pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan 

standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan kegiatan pengujian yang 

dilakukan secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya 

telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2018, UNJ telah melaksanakan audit SPMI yang melibatkan 51 orang 

auditor dan 81 auditi. Audit dilakukan selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 10-14 

Desember 2018. Kegiatan ini diberi nama PEKAN AUDIT. Kegiatan audit SPMI telah 

berjalan dengan baik dan lancar serta telah menghasilkan sejumlah temuan pada tingkat 

program studi. Pelaksanaan audit disampaikan pada laporan ini, mulai dari perencanaan 

hingga akhir pelaksanaan audit. 

 
b. Laporan Audit Mutu Internal 2019 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/ETglJue3hStIpabtlv7xb2kBWzaXNsHt8MkXuyL_1uUZug?e=lR3tB

x  

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal 

(SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi 

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan  implementasi dari 

salah satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi. Evaluasi pelaksanaan 

standar SPMI dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk 

memeriksa capaian pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi 

tersebut melaksanakan standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan 

kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi 

untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan 

prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pada bulan Agustus 2019, UNJ melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM) telah 

melaksanakan audit SPMI terhadap 8 fakultas dan pascasarjana serta kantor warek, 

unit, biro, lembaga, dan upt yang ada di lingkungan UNJ. Audit tersebut dilakukan oleh 



80 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit 

tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

sivitas akademika UNJ, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit 

tersebut dilaporkan pada tulisan ini. 

 
c. Laporan Audit Mutu Internal 2020 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EVCHqJ_ZvvpJmcPo3gKH_wsBI4HkGwbTnqX7Dg4uPr1K0w?e=p 

hCvLU 

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal (SPMI) 

merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara  

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah 

satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI 

dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian 

pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan 

standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan kegiatan pengujian yang 

dilakukan secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya 

telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2020, UNJ telah melaksanakan audit SPMI yang melibatkan 50 orang 

auditor yang bersedia dan dibagi per UPPS serta prodi di dalamnya. Audit dilakukan 

selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 16-20 November 2020. Kegiatan ini diberi nama 

PEKAN AUDIT 2020. Kegiatan audit SPMI telah berjalan dengan baik dan lancar serta 

telah menghasilkan sejumlah temuan pada tingkat program studi. Pelaksanaan audit 

disampaikan pada laporan ini, mulai dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan audit. 



PP (PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN) 

 

1. Laporan Program Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM 

 https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EpBUylyZlLVIh7YRgiGqaBYBtevg4rlX7u7- gmGuhL3HKw?e=RQG7ut 

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta melakukan pelatihan tenaga kependidikan yang sistematis di 

setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan adanya dokumen laporan pelaksanaan program 

peningkatan kualitas SDM. Dokumen tersebut berisikan mengenai data nama tenaga 

kependidikan yang melakukan program pelatihan dalam periode 2016-2021. Tentunya 

program ini dilakukan disetiap tahunnya sebagai usaha peningkatan terhadap kualitas SDM 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 
2. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 2018-2020 

2018 : https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EYYcsf_NYJRDkzCBepkEP20BbLIxD1p3HCWDGohiOr6zCQ?e=Mrgs

U P 

2019 : https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EW- 

ornWJnIRPhhJDD7W8OMYBmOm1pGtmiPRCzdc92WIm8w?e=TLoinh 

2020 : https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EXcqaCYMZmdFoVh4WPyIuY0BUOM- 

8PxMnSFEWOvnKr9Raw?e=7fRSEP 

Hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar dibahas melalui rapat tinjauan manajemen yang dilakukan di setiap tahunnya. Hal ini 

terdokumentasi dalam laporan rapat tinjauan manajemen yang membahas mengenai 

permasalahan yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan yang belum berjalan secara optimal. Tinjauan ini dilakukan 

berdasarkan hasil audit internal yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan 

ditemukan rata-rata pada hasil audit internal ialah kategori observasi. Sedangkan dari sisi 

penilaian kepuasan pelanggan serta kinerja setiap unit rata-rata dinilai dalam kategori baik. 

Hal ini terlihat dari berbagai indikator dan kontrak kinerja antara Dekan fakultas Ekonomi 

dan Rektor Universitas Negeri Jakarta. Penyelenggaraan rapat tinjauan ini tentunya 

menciptakan beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan. Rapat 

Tinjauan Manajemen ini menghasilkan dokumen hasil audit internal di setiap tahunnya yang 

menjadi usaha pengendalian terhadap pelaksanaan standard pelayanan. 



 
3. Laporan Kegiatan MONEV OLOS 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EXX4hxnL7B5OlhpL11UUj3wByn35VQGgG-ylerV_u6-bjA?e=PGWzzO 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melaksanakan kegiatan monitoring dan 

evaluasi yang terdokumentasi dalam laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 

OLOS (One Lecture One Scopus) yang didukung dengan dokumentasi panduan Term of 

Reference (TOR) kegiatan M&E pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dekanat Fakultas 

Ekonomi (FE-UNJ) untuk membantu dosen dalam memenuhi kewajiban publikasi jurnal 

dan prosiding bereputasi. Laporan kegiatan MONEV OLOS ini dilakukan oleh Gugus 

Penjamin Mutu (GPJM) FE-UNJ dimana berdasarkan MONEV ini terdeteksi sampai dengan 

bulan September 2018 telah sebanyak 14 artikel dan 8 prosiding dipublikasikan oleh dosen-

dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ) terindeks scopus. 

Berdasarkan evaluasi Program OLOS I tersebut terdapat rekomendasi yang dapat menjadi 

suatu pengendalian di antaranya program OLOS ini perlu dilanjutkan yang terbukti 

berkontribusi positif bagi peningkatan publikasi artikel dosen FE-UNJ pada jurnal maupun 

konferensi bereputasi, Fakultas perlu mengadakan evaluasi peserta OLOS yang belum 

berhasil mempublikasikan artikelnya, dan fakultas perlu memberikan apresiasi terhadap 

mentor yang berhasil menjalankan tugasnya. Hal ini juga perlu dilakukannya peningkatan 

dengan menyajikan ringkasan laporan Monitoring dan Evaluasi pada WEB FE-UNJ. 

Laporan MONEV ini sebagai usaha pengendalian dalam memantau ketercapainnya tujuan 

dari kegiatan OLOS ini yaitu untuk membantu dosen dalam memenuhi kewajiban publikasi 

jurnal dan prosiding bereputasi. 

 
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm- 

fe_unj_ac_id/EvfPM8bv3L1NiENkzxiW8hUBA3wNXbOrqVaXlpsxxc5_Zg?e=F5hjha 

Ketercapaian kinerja standar keuangan, sarana, dan prasarana didokumentasikan ke 

dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Capaian kinerja Universitas 

Negeri Jakarta yang terfokus pada peningkatan pembelajaran dan kemahasiswaan, 

peningkatan kualitas kelembagaan, relevansi dan produktivitas penelitian, pengembangan 

universitas, serta kinerja dan akuntabilitas keuangan. Dalam lingkup fakultas hal ini 

didokumentasikan dalam dokumen evaluasi diri yang dikeluarkan oleh masing-masing 

prodi. Dokumen evaluasi diri ini sebagai salah satu perangkat penilaian dalam proses 



akreditasi oleh BAN-PT yang menjadi salah satu upaya akuntabilitas publik program studi. 

Evaluasi diri ini menggunakan analisis SWOT dengan hasil akhir ialah strategi 

pengembangan program studi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi. Namun, tidak 

seluruh program studi di Fakultas Ekonomi menyediakan dokumen evaluasi diri dan 

dokumen evaluasi diri yang tersedia pun tidak terpenuhi disetiap tahunnya hanya tersedia 

untuk tahun 2018. Laporan ini merupakan usaha dalam peningkatan kinerja dalam lingkup 

fakultas yang dilaporkan setiap masing-masing program studi, namun untuk lebih 

mendukung laporan tersebut diperlukannya dokumen evaluasi diri yang disusun oleh 

program studi di setiap tahunnya. 


