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KRITERIA 3 : MAHASISWA 

 

PENETAPAN 

 

1. SK Rektor Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Untuk Jalur Prestasi 

Akademik dan Nonakademik 2018 

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

fe_unj_ac_id/EclgltTVGYJNqFKtm3mqJd8BTQozovHUtgVtcfgsHb5coQ?e=ZwcVbM  

Berisi keputusan rektor tentang Penetapan Mahasiswa Baru Program Diploma (D3) dan 

Program Sarja melalui Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri Jalur Prestasi Tahun Akademik 

2018/2019 terkait nama mahasiswa baru yang lolos. Keputusan rektor ini ditetapkan di Jakarta, 31 

Agustus 2018. 

 

2. Dokumen SK Rektor Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Untuk 

Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik 2019 

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

fe_unj_ac_id/EdZERbxroAZLj8zCib7xgAQBzM6IoKzodQyjZmcjx5iBWg?e=WbE0jp  

Berisi keputusan rektor tentang Penetapan Mahasiswa Baru Program Diploma (D3) dan 

Program Sarja melalui Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri Jalur Prestasi Tahun Akademik 

2019/2020 terkait nama mahasiswa baru yang lolos. Keputusan rektor ini ditetapkan di Jakarta, 29 

Juli 2019. 

 

3. Kriteria Prestasi 2018 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ESfkCr1dQdJHp9bo-

6QWtmsB77JvuUwsxeYlPJs0bg9z6A?e=fvlWOy  

Berisi Dokumen Keputusan Rektor tentang Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) DI Universitas Negeri Jakarta. 

Penilaian diambil dari komponen siswa dan juga komponen sekolah yang terdiri dari beberapa 

penilaian. Keputusan Rektor ini dibuat tanggal 20 Maret 2018. 
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4. Kriteria Prestasi 2019 

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

fe_unj_ac_id/EWfCiEk9_WdEujuYuk2OCR8BfAhCO9MuYOwg-Nrgibs6Mg?e=zY6S5A   

Berisi Dokumen Keputusan Rektor tentang Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) DI Universitas Negeri Jakarta. 

Penilaian diambil dari komponen siswa dan juga komponen sekolah yang terdiri dari beberapa 

penilaian. Keputusan Rektor ini dibuat tanggal 27 Februari 2019. 

 

5. SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik 

2018 

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

fe_unj_ac_id/EclgltTVGYJNqFKtm3mqJd8BTQozovHUtgVtcfgsHb5coQ?e=ZwcVbM  

Dokumen yang tertera sama dengan dokumen keputusan rektor tentang Penetapan Mahasiswa 

Baru Program Diploma (D3) dan Program Sarjana melalui Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri 

Jalur Prestasi Tahun Akademik 2018/2019. Surat Keputusan (SK) tersebut ditetapan oleh Plt. 

Rektor Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018.  

 

6. SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik 

2019 

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

fe_unj_ac_id/EdZERbxroAZLj8zCib7xgAQBzM6IoKzodQyjZmcjx5iBWg?e=WbE0jp  

Dokumen ini berisikan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang 

Penetapan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Melalui Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. SK ini ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta. 

 

7. Pendaftaran, Seleksi Dan Penilaian 2020 

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

fe_unj_ac_id/ERXH8djXCwtHloYJ6Wkc3C4BT71Qk2U6Lrl0qLggt2brZw?e=j6iMHx  
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Dokumen ini berisi keputusan rektor Universitas Negeri Jakarta tentang penetapan peserta yang 

lolos penilaian administrasi berkas dan portofolio seleksi mandiri penerimaan mahaisiswa baru 

jalur prestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 15 Juni 2020 beserta di dalamnya tercantuk lampiran terkait nama-nama peserta yang 

lolos. 

 

8. SK Dekan / Peraturan Tentang Sistem Pelacakan dan Perekaman Data Lulusan Secara 

Komprehensif 2021 

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

fe_unj_ac_id/ERXH8djXCwtHloYJ6Wkc3C4BT71Qk2U6Lrl0qLggt2brZw?e=j6iMHx  

Dokumen ini berisi tentang surat permohonan pengusulan nama Tim Tracer Study Fakultas 

sebanyak 2 (dua) nama dosen sehubungan dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 1 bagi tiap Program Studi maupun Fakultas. Beberapa bagian di dalam dokumen ini 

menjelaskan tentang tujuan, tugas, dan manfaat dari pembentukan Tim Tracer Study. Surat 

permohonan ini dibuat pada tanggal 8 april 2021. 

 

9. SK Dekan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Dan Perekaman Data Lulusan 2021 

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

fe_unj_ac_id/EX9SI04O03JAgpVjRzSeCzoBxDWmfLdbx96UaIkC9lJeYg?e=eXk3jb   

Dokumen SK Dekan tentang pelaksanaan kegiatan pelacakan dan perekaman data lulusan 

Tahun 2021 dengan No. 264/UN39.3/WA.01.04/2021 yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 

16 April 2021 berisikan 3 halaman. Dokumen ini berisi tentang surat tugas yang diberikan oleh 

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta kepada Tim 

Pelaksana Tracer Study Universitas Negeri jakarta Tahun 2021 yang terhitung mulai tanggal 16 

april 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Adapun di juga terdapat lampiran yang berisi nama-

nama Tim Pelaksana Tracer Study Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021. 

 

10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Beasiswa 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EjpuxLeiUx5Cvv-

fpnhF4MgB0oIzZ22jEf7TeE4b9IuGBA  
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Terdapat 2 (Dua) Dokumen SOP penyaluran beasiswa. Dokumen SOP penyaluran beasiswa 

yang pertama yaitu dengan nomor dokumen OT.01.00.SOP.BAKH.KM.03 yang berlaku hingga 1 

Januari 2017 berisi sebanyak 4 halaman. Dokumen ini memuat tentang tujuan, ruang lingkup, 

definisi, referensi, persyaratan layanan, prosedur dan skema, pelaksana kegiatan & kompetensinya, 

pengawasan internal, evaluasi kinerja pelaksana, dan riwayat perubahan dokumen terkait dengan 

SOP Penyaluran beasiswa. Adapun dokumen SOP penyaluran beasiswa yang berlaku hingga 1 

Januari 2017 ini dibuat oleh Mubasir selaku Kasubag Pelayanan dan Kesejahteraan Mahasiswa 

pada 5 Februari 2017, diperiksa oleh Yossa Istiadi selaku WMM pada 7 Februari 2017, dan 

disahkan oleh Woro Sasmoyo selaku Ka.Biro pada 14 Februari 2017. 

Selanjutnya dokumen SOP penyaluran beasiswa yang berlaku hingga 10 Maret 2020 dengan 

nomor dokumen OT.01.00.SOP.BAKH.KM.03. Sama seperti tahun 2017, dokumen ini beirsi 4 

halaman yang di dalamnya memuat tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, persyaratan 

layanan, prosedur dan skema, pelaksana kegiatan & kompetensinya, pengawasan internal, evaluasi 

kinerja pelaksana, dan riwayat perubahan dokumen terkait dengan SOP Penyaluran beasiswa. 

Adapun dokumen SOP penyaluran beasiswa yang berlaku hingga 10 Maret 2020 ini dibuat oleh 

Partini selaku Kasubag Pelayanan dan Kesejahteraan Mahasiswa pada 10 Maret 2020, diperiksa 

oleh Uded Darusalam selaku Kabag Kemahasiswaan dan Alumni pada 12 Maret 2020, dan 

disahkan oleh Woro Sasmoyo selaku Ka.Biro pada 19 Maret 2020.  

 

11. SK Rektor Tentang OPMAWA Dan ORMAWA 

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

fe_unj_ac_id/EhfXVCgJXOZEhey6TzbUHA4BXTS7AZdfwF15f_suSjtYWQ?e=UN0L4u  

Dokumen ini berisikan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan nomor 

234.1/UN39/KM.04.01/2019 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan 

Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. Dokumen ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 

2019. Adapun di dalam dokumen ini tercantum lampiran terkait nama-nama dosen yang ditetapkan 

sebagai dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan Nomor 

355.a/UN39/KP.05.01/2020 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan 

Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020. Dokumen ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EhfXVCgJXOZEhey6TzbUHA4BXTS7AZdfwF15f_suSjtYWQ?e=UN0L4u
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2020. Adapun di dalam dokumen ini tercantum lampiran terkait nama-nama dosen yang ditetapkan 

sebagai dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri akarta dengan Nomor 

166/UN39/KM.04.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Organisasi 

Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta periode 2019-2020 yang ditetapkan di Jakarta pada 5 

Februari 2020. Adapun di dalamnya tercantum lampiran terkait Pemberhentian dan Pengangkatan 

nama-nama Ketua ORMAWA dan OPMAWA Periode 2019 dan 2020. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 

101/UN39/KM.04.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Organisasi 

Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Periode 2020 – 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 

17 februari 2021. Adapun di dalamnya tercantum lampiran terkait Pemberhentian dan 

Pengangkatan nama-nama Ketua ORMAWA dan OPMAWA Periode 2020 dan 2021. 

 

12. Struktur Organisasi Kemahasiswaan 

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

fe_unj_ac_id/Eq8NkHGDQFZFsEKgqmPhDCsBdwPyD6WHxd5b4cuoF6Qe2Q?e=npEk8f   

Dokumen Struktur Organisasi Kemahasiswaan ini berisikan struktur organisasi tahun 2018, 

2019, 2020, dan 2021 yang di dalamnya terdapat nama-nama mahasiswa beserta jabatannya dalam 

organisasi. Diantaranya adalah struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya terdapat Badan 

Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta, Struktur Organisasi lembaga BEM Prodi Manajemen Fakultas, Struktur Organisasi 

BEM Prodi Akuntansi, Struktur Organsiasi BSO Al-Iqtishodi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta, Struktur Organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa, Struktur Organisasi 

EconoChannel Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan Struktur Organisasi BSO KSEI.  

 

13. AD dan ART Dari Setiap Organisasi Kemahasiswaan Dibawah Fakultas 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EqdRVWTRtH1JjaWP-

fJRo24BGWAweO5ZS8CgEJB3RLrvDg?e=Kj6tiH  

Dokumen ini berisikan tentang peraturan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta No.1 Tahun 2021 tentang Garis Besar Haluan Organisasi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eq8NkHGDQFZFsEKgqmPhDCsBdwPyD6WHxd5b4cuoF6Qe2Q?e=npEk8f
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eq8NkHGDQFZFsEKgqmPhDCsBdwPyD6WHxd5b4cuoF6Qe2Q?e=npEk8f
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EqdRVWTRtH1JjaWP-fJRo24BGWAweO5ZS8CgEJB3RLrvDg?e=Kj6tiH
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Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Adapun dokumen ini 

medeskripsikan profil dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Dokumen ini ditanda tangani oleh Ketua BEM FE UNJ 2020 yaitu Muflih Hanif Iskandar.  

 

14. Pedoman Pengembangan Softskill dan Entrepreneurship 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ej8o-

keHe8BDnsK20iDe-3EBbfUOdRWtGBLkCzbA9L0wpw?e=sJ8Eo6  

Dokumen ini berisikan tentang Pedoman Umum Latihan Keterampilan Manajemen 

Mahasiswa (LKMM) Tingkat Program Studi, tingkat fakultas dan Tingkat Universitas tahun 2018. 

Adapun di dalam dokumen ini tertulis tentang tujuan LKMM, jenis LKMM dan Kurikulum 

Minimal, LKMM Tingkat Menengah, dan tercantum lampiran yang didalamnya memuat bahan-

bahan yang dibutuhkan untuk pelatihan. 

Selanjutnya terdapat dokumen yang memuat tentang Pedoman Pesta Daring Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2020. Dalam dokumen ini tertulis Universitas Negeri Jakarta melalui Wakil 

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang didukung oleh berbagai Organisasi 

Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan PESTA DARING 

UNJ 2020 (Pekan Sains, Teknologi dan Aktualisasi Mahasiswa yang dilaksanakan secara daring). 

Terdapat 13 jenis lomba yang diselenggarakan di acara tersebut dan masing-masing syarat dan 

ketentuan lomba sudah tertulis di dokumen ini.  

 

15. Standar Operasional Prosedur (SOP)  Pelayanan Kesehatan 

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

fe_unj_ac_id/EcEOl3Ve1DxAjOgCH3uZA4MBHHljVdQXFl0I2XVDjeNKBg?e=wUuLiD  

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Kesehatan Universitas Negeri 

Jakarta ini berisikan tentang tata cara calon pasien atau mahasiwa yang akan menggunakan layanan 

kesehatan Universitas Negeri Jakarta mulai dari proses pendaftaran hingga pengambilan 

obat/resep. 
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16. Program Kegiatan Berdasarkan Minat, Bakat, Potensi, Kreatifitas, Kemandirian, dan 

Interaksi Sosial 

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

fe_unj_ac_id/EU_6JXnN_AlApAfDkccd8McB8iXjZ7bY2eEQVex4N8LRWA?e=cgSmhJ  

Dokumen ini berisikan tentang Pedoman Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas 

Negeri Jakarta. Adapun di dalam dokumen ini  ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir 

akademik yang kondusif untuk  memberdayakan  seluruh  potensi  sivitas  akademika secara 

optimal, sistematik, sistematis dan berkesinambungan di  Universitas Negeri Jakarta.   Dokumen 

tersebut berisikan antara mengenai Kebijakan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri 

Jakarta, Program Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta, dan Tata Krama 

Kehidupan Kampus Sebagai Masyarakat Ilmiah. Buku pedoman  ini berjumlah sebelas buah yang 

diharapkan   dengan   terbitnya   buku   pedoman   tersebut, kualitas  penyelenggaraan  Tri Darma  

Perguruan  Tinggi  di Universitas Negeri Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung    

kepada    pencapaian    Visi,    Misi    dan    Tujuan  Universitas Negeri Jakarta. 

 

17. Pedoman Tentang Organisasi Alumni (Akuntansi, Pend. Akun) 

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

fe_unj_ac_id/ElIf_8_UxnpBuDSa7ZFY8XYBFIpoQFhRlv1HNB8ulsrEcg?e=sOUN6A  

Dalam rangka alumni memberikan  darma  baktinya  untuk  memajukan  dan  mencerdaskan 

kehidupan bangsa sesuai dengan kemampuan serta profesi yang dimilikinya,  seluruh  Alumni  

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta memiliki sebuah  wadah Organisasi dengan nama  Ikatan  

Alumni  Akuntansi  Universitas  Negeri  Jakarta, Pedoman tentang organisasi alumni Akuntansi  

Universitas  Negeri  Jakarta menjelaskan mengenai Anggaran Dasar Ikatan Alumni Akuntansi 

Universitas Negeri Jakarta dan juga Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Akuntansi 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

18. Pengurus Organisasi Alumni (Akuntansi) 

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

fe_unj_ac_id/EcPFhHYFmohOt9Mxa8eWLroB-xODNTF67g_IcD8ceZFKSA?e=7clBUg  

Berisi mengenai surat keterangan domisili  lembaga dengan dasar pembentukan SK Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta No. 617/UN39.5.FE/WA.01.02/2020 Tentang 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EU_6JXnN_AlApAfDkccd8McB8iXjZ7bY2eEQVex4N8LRWA?e=cgSmhJ
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Penetapan Pengurus Ikatan Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Periode 2020 – 2023 yang ditandatangani oleh ketua Umum Ikatan Alumni Akuntansi UNJ dan 

ditetapkan di Jakarta, 27 Juli 2020. 

 

19. Program Kerja Alumni Di Tingkat Fakultas dan Program Studi (Pend. Akuntansi) 

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

fe_unj_ac_id/Ef_fgLXi02xMtZbIVQ8xcm8BN3z4vslzR1HDfLyURvU9CA?e=WSckFi  

Dokumen ini berisikan Laporan Pelaksanaan Musyawarah IKA Program Studi Pendidikan 

Akuntansi FE UNJ Tahun 2021 yang diadakan untuk pertama kalinya, dengan tujuan untuk 

membentuk Ikatan Alumni Pendidikan Akuntansi (IKA Pendaki) dengan keputusan di tetapkannya 

saudara Yusuf Syaifulloh sebagai Ketua IKA Pendidikan Akuntansi periode 2021-2024. 

 

20. Struktur Pengurus Organisasi Alumni di Tingkat Fakultas dan Program Studi 

(Akuntansi) 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVz0I-

VcubhOvQ85p02lkA4BhhTdn65fif2J3MUgTZIDcg?e=XAsXVi   

Dokumen Struktur Pengurus Organisasi Alumni ini berisikan Pengurus Ikatan Alumni 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020-2023 dan di dalamnya 

terdapat nama-nama alumni program studi akuntansi beserta jabatannya dalam organisasi. 

 

21. Pemetaan Minat, Bakat, Potensi, Kreatifitas, Kemandirian dan Interaksi Sosial. 

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

fe_unj_ac_id/ErU5mR9FO4BHuQlyWPRcErEB9tbDkb3C1aj-etRU9l5vBA?e=XSYie1    

Dokumen ini berisi mengenai pedoman pola pengembangan kemahasiswaan di Universitas 

Negeri Jakarta disertai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan laporan pelaksanaan 

kegiatan minat bakat yang ada di Fakultas Ekonomi diantaranya kegiatan voli, bad minton, dan 

ratoeh jaroe. 
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22. SK Dekan Tentang Pemberian Layanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja Bagi 

Perencanaan Karir Bagi Mahasiswa Serta Lulusan. 

https://drive.google.com/file/d/11tPNqdli8d8x8QsSYbnM0BBTkpSAQpby/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/18zIo2AQkaYYP6kqy1EgshIOtWUD-RF4r/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1HcNBgF1YIVe9f5y8dtlZhJ1gy1gNEvNh/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1VcWRSvgEAe6Br2OVyZIUDR6KuO2TbNzw/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/115KuERlfOO3mXo3nWAPcNmj_8o5fUJQ_/view?usp=sharing 

Dokumen SK Dekan Tentang Pemberian Layanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja Bagi 

Perencanaan Karir Bagi Mahasiswa Serta Lulusan dituangkan dalam kegiatan seminar bernama 

itu SUPERKEEPER yang dipersembahkan oleh Career Development Center (CDC) UNJ dan 

ditujukan untuk para calon wisudawan dan wisudawati UNJ agar mereka memiliki bekal mental 

yang kuat dan memiliki paradigma yang lebih komprehensip. 

 

23. SK Rektor/Peraturan/SK Dekan tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di 

kalangan mahasiswa di bawah Fakultas 

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

fe_unj_ac_id/Egx4NN3AWUlCjxOga2MMKIgBIzE_9q0fRWRt3oa_GJ8Tsw?e=4Xb3D1  

Dokumen SK Rektor/Peraturan/SK Dekan tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 

di kalangan mahasiswa di bawah Fakultas terdapat didalam Kode Etik Mahasiswa yang dibuat 

pada tahun 2014 dan 2015 Dokumen ini terdapat dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri 

Jakarta Nomor :1725/SP/2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan 

terdapat juga pada dokumen Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Nomor : 1809/UN.39.5/FE/XII/2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

24. Pedoman dan Kriteria Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi (Tahun 2020) 

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

fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=ltj7mk  

Dokumen ini berisikan peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa dan Calon Mahasiswa Berprestasi Universitas 

Negeri Jakarta Dokumen ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020. Adapun di dalam 

dokumen ini tercantum lampiran terkait nama-nama mahasiswa berprestasi bidang olahraga multi 

https://drive.google.com/file/d/11tPNqdli8d8x8QsSYbnM0BBTkpSAQpby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zIo2AQkaYYP6kqy1EgshIOtWUD-RF4r/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1VcWRSvgEAe6Br2OVyZIUDR6KuO2TbNzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115KuERlfOO3mXo3nWAPcNmj_8o5fUJQ_/view?usp=sharing
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event, bidang olahraga single event, bidang olahraga dan non olahraga. Selanjutnya terdapat juga 

pada dokumen Pedoman Pola Pengembangan Kemahasiswaan Di Universitas Negeri Jakarta.  

 

25. Standar Operasional Prosedur (SOP) penghargaan untuk mahasiswa berprestasi  

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

fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=Tg9jkx  

Dalam dokumen ini terdapat Kumpulan Standar Operasional Prosedur Kemahasiswaan 

sebagai petunjuk kerja Operasional Standar pemilihan mahasiswa berprestasi dalam rangka 

kejelasan pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas, sehingga prosedur 

dapat terlaksana sebagaimana mestinya, SOP ini  berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017. 

 

26. Pedoman Menangani Masalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan 

Psikotropika di Kalangan Mahasiswa. (Tahun 2021) 

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

fe_unj_ac_id/Egx4NN3AWUlCjxOga2MMKIgBIzE_9q0fRWRt3oa_GJ8Tsw?e=35aiFh  

Berisi Dokumen berjudul Pedoman Mengenai Masalah Pecegahan Penyalahgunaan Narkotika 

dan Psikotropika di Kalangan Mahasiswa serta terdapat juga dokumen Kode Etik Mahasiswa di 

Universitas Negeri Jakarta yang mengatur  sikap,  perilaku  dan  tutur  kata  mahasiswa  Universitas 

Negeri Jakarta. Selanjutnya dalam dokumen tersebut terdapat juga program pencegahan narkotika 

dan psikotropika di kalangan mahasiswa. 

 

27. SK Rektor Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru 

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

fe_unj_ac_id/ElgRCd_YfftCk6kMluKoSpcBvGEL1fgwFf-vsWsMBITNIg?e=yX0YVg  

Dokumen ini berisikan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 775.a/SP/2018 

Tentang Penetapan Mahasiwa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN) Tahun Akademik 2018/2019 Universitas Negeri Jakarta yang ditetapkan di 

Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2018.  Adapun di dalam dokumen ini tercantum lampiran terkait 

nama-nama mahasiswa yang lolos SNMPTN Tahun Akademik 2018/2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 

776.a/SP/2018 Tentang Penetapan Mahasiwa Baru Melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=Tg9jkx
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Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)Tahun Akademik 2018/2019 Universitas Negeri Jakarta yang 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2018. Adapun di dalam dokumen ini tercantum 

lampiran terkait nama-nama mahasiswa yang lolos SBMPTN Tahun Akademik 2018/2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 

810/SP/2018 Tentang Penetapan Mahasiwa Baru Program Diploma (D3) dan Program Sarjana 

Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2018/2019 Universitas Negeri Jakarta yang 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2018. Adapun di dalam dokumen ini tercantum 

lampiran terkait nama-nama mahasiswa yang lolos Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2018/2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 

582/UN39/TM.00.07/2019 Tentang Penetapan Calon Mahasiwa Baru Program Sarjana yang 

Diterima Melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2019.  

 

28. Dokumen Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru 

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

fe_unj_ac_id/EkGa34c8BO1BlEdjdA5RZdsB_a5Xvi3fSe-OT29vq2CXSA?e=AbbIFV  

Dokumen ini berisikan Peraturan Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (LTMPT) Nomor : 2/Per.LTMPT/2019 Tentang Prosedur Operasional Baku Ujian Tulis 

Berbasis Komputer Dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen mengenai sistem Seleksi Mandiri UNJ atau PENMABA 

(Penerimaan Mahasiswa Baru) UNJ.  

 

29. Kriteria Mahasiswa Baru 

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

fe_unj_ac_id/EuclvgF4Ob9Fn4NUkccsdKoB_FmarxWkO6FIOy21PwBLxg?e=Y9PbK8  

Dokumen ini berisikan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 244.A/SP/2018 

Tentang Penetapan Krikteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN) Di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018.  

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 

252/UN39/TM.00.04/2019 Tentang Penetapan Krikteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EkGa34c8BO1BlEdjdA5RZdsB_a5Xvi3fSe-OT29vq2CXSA?e=AbbIFV
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30. Dokumen Kebijakan Penerimaan Mahasiswa yang Memiliki Potensi Akademik Tetapi 

Tidak Mampu Secara Ekonomi dan Cacat Fisik; Daftar Mahasiswa yang Diterima yang 

Tidak Mampu Secara Ekonomi dan/atau Cacat Fisik. 

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

fe_unj_ac_id/Els8KTG5grpPlZdL2mDIpUcB8AzYSKDeCaQlPQmwOCRKUQ?e=iNUCO1  

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 252/UN39/TM.00.04/2019 Tentang 

Penetapan Pola Penerimaan Dan Presentase Pendaftar Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Yang Diterima Berdasarkan Prioritas 

Pilihan Di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 

252/UN39/TM.00.04/2019 Tentang Penetapan Krikteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 582/UN39/TM.00.07/2019 Tentang 

Penetapan Calon Mahasiwa Baru Program Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019. 

Peraturan Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) Nomor : 

2/Per.LTMPT/2019 Tentang Prosedur Operasional Baku Ujian Tulis Berbasis Komputer Dan 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. 

Selanjutnya terdapat dokumen mengenai sistem Seleksi Mandiri UNJ atau PENMABA 

(Penerimaan Mahasiswa Baru) UNJ.  

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 259.A/SP/2018 Tentang Penetapan 

Kelolosan Mahasiswa Baru Program Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Untuk Perguruan Tinggi Pilihan 1 (PTN 1) Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2018. 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 277/SP/2018 Tentang Penetapan 

Kelolosan Mahasiswa Baru Program Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Untuk Perguruan Tinggi Pilihan 2 (PTN 2) Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2018. 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 639.a/SP/2018 Tentang Penetapan 

Kelulusan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Els8KTG5grpPlZdL2mDIpUcB8AzYSKDeCaQlPQmwOCRKUQ?e=iNUCO1
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Els8KTG5grpPlZdL2mDIpUcB8AzYSKDeCaQlPQmwOCRKUQ?e=iNUCO1


Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaba Mandiri) Jalur Ujian Tulis Universitas Negeri Jakarta 

Tahun 2018. 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 329.A/SP/2018 Tentang Penetapan 

Kelulusan Verifikasi Akademik Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana yang Diterima Melalui 

Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Negeri Jakarta 

Tahun 2018. 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 244.A/SP/2018 Tentang Penetapan 

Krikteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) Di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018.  

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 810/SP/2018 Tentang Penetapan 

Mahasiwa Baru Program Diploma (D3) dan Program Sarjana Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun 

Akademik 2018/2019 Universitas Negeri Jakarta. 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 776.a/SP/2018 Tentang Penetapan 

Mahasiwa Baru Melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)Tahun 

Akademik 2018/2019 Universitas Negeri Jakarta 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 775.a/SP/2018 Tentang Penetapan 

Mahasiwa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

Tahun Akademik 2018/2019 Universitas Negeri Jakarta.  

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 243.A/SP/2018 Tentang Penetapan 

Pola Penerimaan dan Presentase Pendaftar Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang Diterima Berdasarka Prioritas Pilihan di Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2018.  

 

31. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Lengkap dan Jelas Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan 

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

fe_unj_ac_id/EQweluYoV9RPmXQlD8qOkyUBGekZLtAvLDhjr3kifyxalQ?e=JGdqU7  

Dalam dokumen ini terdapat Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan salah satunya oleh Pengurus Voli Fakultas Ekonomi 
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32. SK Dekan /Edaran Tentang Organisasi Alumni di Tingkat Fakultas dan Program Studi 

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

fe_unj_ac_id/EYdICxBUdb1AkgW9rQhsBfcBn1CXI4NFMEIY4Io3B4IXSw?e=lQgsOA  

Berisi Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor : 

617/UN39.5.FE/WA.01.02/2020 Tentang Penetapan Pengurus Ikatan Alumni Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 

Mei 2020 beserta di dalamnya tercantum lampiran terkait struktur kepengurusan Ikatan Alumni 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2023. 

 

33. Pedoman Pelacakan dan Perekaman Data Lulusan Secara Komprehensif (Tahun 2020) 

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

fe_unj_ac_id/Ec1kmkMKzw5FtGUm7lyuIQgBYfkiXPrM505MpzUYPCBKrw?e=SfGHD5  

Dokumen yang tertera sama dengan dokumen Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian 

dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017. 

a. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

Dokumen formal kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang tertuang dalam 

peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bertujuan menjadi pedoman 

bagi seluruh perguruan tinggi negeri. Peraturan yang berlaku secara nasional akan selalu 

diperbaharui dan disempurnakan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan berbagai 

persoalan yang muncul di masyarakat. 

b. Layanan Mahasiswa 

Kebijakan di bawah ini dibuat dan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang 

lebih tinggi dan diturunkan dalam Keputusan Rektor UNJ. Peraturan yang dimaksud yaitu 

sebagai berikut. Peraturan yang lebih rinci untuk setiap aspek layanan mahasiswa tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Bimbingan dan Konseling 

2. Pengembangan Softskills 

3. Layanan Beasiswa 

4. Bimbingan Karier dan Kewirausahaan 

5. Layanan Kesehatan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EYdICxBUdb1AkgW9rQhsBfcBn1CXI4NFMEIY4Io3B4IXSw?e=lQgsOA
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EYdICxBUdb1AkgW9rQhsBfcBn1CXI4NFMEIY4Io3B4IXSw?e=lQgsOA
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ec1kmkMKzw5FtGUm7lyuIQgBYfkiXPrM505MpzUYPCBKrw?e=SfGHD5
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Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar 

a. Standar Perguruan Tinggi terkait Mahasiswa 

Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU UNJ tahun 2015-2019, standar 

Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait bidang kualitas input mahasiswa ditetapkan sebagai 

berikut.  

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Kualitas Input Mahasiswa Baru  

Tahun 2015— 2019 

 

 

 

No. 

 

 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

 

Tahun 

2015 2016 
  

2017 
 

2018 2019 

1 Rasio jumlah pendaftar terhadap 

jumlah pendaftar yang lulus seleksi 

pada program utama 

28:1 25:1 20:1 23:1 33:1 

2 Persentase jumlah mahasisw a yang 

mendaftar ulang terhadap jumlah 

pendaftar yang lulus seleksi pada 

program utama 

96% 97% 99% 99,8% 99% 

3 Persentase jumlah mahasisw a asing 

terhadap jumlah seluruh mahasisw a 

0,7% 0,7% 0,7% 1% 1% 

Indikator Kinerja Utama terkait layanan mahasiswa berdasarkan Rencana  Strategis 

Bisnis (RSB) BLU UNJ tahun 2015—2019 disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Kualitas Layanan Mahasiswa Tahun 

2015—2019 

No Indikator Kinerja Utama Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 



1 Ketersediaan dan mutu layanan 

kemahasiswaan 

Perguruan tinggi menyediakan layanan 

kemahasiswaan dalam bentuk: 

1 ) Pembinaan dan pengembangan 

minat dan bakat; 

2 ) Peningkatan kesejakteraan; dan 

3 ) Penyuluhan karier dan bimbingan 

kewirausahaan. 

 

b. Strategi Pencapaian Standar Layanan Kemahasiswaan 

Penetapan standar Kemahasiswaan UNJ yang meliputi sistem seleksi dan layanan 

kemahasiswaan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan sehingga 

menghasilkan standar mutu yang berkualitas. Mekanisme yang dilakukan dalam penetapan 

dan strategi pencapaian standar sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru meliputi hal-

hal berikut. 

Jalur SNMPTN: 

➢ Penetapan kuota mahasiswa per program studi untuk jalur SNMPTN 

➢ Penetapan kriteria kelulusan pendaftar SNMPTN 

➢ Rapat penetapan peserta seleksi yang diterima oleh rapat pimpinan universitas yang 

terdiri dari Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan Fakultas, Wakil Dekan 1 Fakultas, dan 

didukung oleh tim panitia 

➢ Penetapan kelulusan peserta seleksi SNMPTN oleh Rektor  

➢ Penetapan mahasiswa baru jalur SNMPTN oleh Rektor 

 

Jalur SBMPTN: 

➢ Penetapan kuota mahasiswa per program studi untuk jalur SBMPTN 

➢ Penetapan nilai passing grade setiap program studi 

➢ Penetapan peserta lulus passing grade dari panitia pusat SBMPTN 

➢ Rapat penetapan peserta lulus seleksi oleh rapat pimpinan universitas yang terdiri 

dari Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan Fakultas, Wakil Dekan 1, dan didukung oleh 

tim panitia 

➢ Penetapan kelulusan peserta seleksi SBMPTN oleh Rektor 

➢ Penetapan mahasiswa baru jalur SBMPTN oleh Rektor 



 

Jalur PENMABA: 

➢ Penetapan kuota mahasiswa per program studi untuk jalur PENMABA 

Mandiri 

➢ Penetapan panitia seleksi PENMABA Mandiri 

➢ Penyusunan instrumen ujian seleksi tertulis dan praktik untuk program studi seni 

dan olahraga, serta instrumen seleksi jalur prestasi PENMABA Mandiri 

➢ Pelaksanaan ujian tulis, praktik, dan jalur prestasi 

➢ Rapat penetapan peserta lulus seleksi oleh rapat pimpinan universitas yang terdiri 

dari Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan Fakultas, Wakil Dekan 1, dan didukung oleh 

tim panitia 

➢ Penetapan kelulusan peserta seleksi PENMABA Mandiri oleh Rektor 

➢ Penetapan mahasiswa baru jalur PENMABA Mandiri oleh Rektor 

 

Strategi pencapaian standar layanan kemahasiswaan di lingkungan UNJ     melalui tahapan 

sebagai berikut. 

➢ Sosialisasi kebijakan tentang pengembangan kemahasiswaan kepada wakil dekan 

bidang kemahasiswaan, unit-unit kegiatan mahasiswa, dan pimpinan program 

studi; 

➢ Lokakarya penyusunan program layanan kemahasiswaan 

➢ Sosialisasi program kemahasiswaan mengacu pada program Direktorat 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti serta program 

kemahasiswaan UNJ 

➢ Pengendalian implementasi pelaksanaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan 

➢ Hasil proses pengendalian selanjutnya dilakukan sebagai tindak lanjut untuk 

menentukan langkah peningkatan layanan kemahasiswaan 

➢ Proses peningkatan standar layanan kemahasiswaan berdasarkan evaluasi  berkala 

oleh pimpinan bidang kemahasiswaan UNJ dan fakultas 

 

c. Sumber Daya yang Dialokasikan 

Sumber daya yang dialokasikan dalam penetapan standar dan mekanisme 



pencapaian standar seleksi penerimaan mahasiswa/i baru meliputi (1) kebijakan tentang 

penetapan panitia pelaksana seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, 

SBMPTN, PENMABA Mandiri jalur tulis, dan PENMABA Mandiri jalur prestasi; (2) 

pedoman dan standar penjaminan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru; (3) standar 

operasional prosedur pelaksanaan; (4) dukungan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; (5) dukungan sarana dan prasarana; (6) sistem perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, serta monitoring dan tindak lanjut implementasi pelaksanaan seleksi penerimaan 

mahasiswa baru; (7) dukungan keuangan dan pembiayaan; serta (8) dukungan lembaga 

mitra yang terkait dengan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Besaran sumber 

daya berupa alokasi dana disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. Alokasi Dana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Sumber daya yang dialokasikan untuk pencapaian standar layanan kemahasiswaan 

meliputi (1) kebijakan program dan kegiatan layanan kemahasiswaan, (2) pedoman dan 

standar operasional baku pelaksanaan program dan kegiatan layanan kemahasiswaan, (3) 

penetapan pembimbing unit-unit kegiatan mahasiswa, (4) dukungan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan, (5) dukungan sarana dan prasarana layanan kemahasiswaan, (6) 

dukungan keuangan dan pembiayaan, serta (7) dukungan lembaga mitra terkait layanan 

kemahasiswaan. 

Konsentrasi pengembangan layanan kemahasiswaan pada pembinaan penalaran, 

pembinaan karakter dan softskills, minat dan bakat, kepemimpinan dan organisasi 



kemahasiswaan, kesejahteraan, bimbingan karier, dan kewirausahaan, serta program 

lainnya melalui pengembangan unit-unit kegiatan mahasiswa di atas, ditunjang dengan 

pemberian dukungan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan dirinya 

dan menyalurkan minat dan bakatnya melalui aneka kreativitas kegiatan, baik yang 

bersifat struktural maupun nonstruktural, kegiatan yang terjadwal khusus atau yang 

insidental. Dukungan tersebut berupa struktur pendanaan yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui perlengkapan dan peralatan yang 

mendukung proses organisasi serta penciptaan kreasi dan apresiasi mahasiswa. Berikut 

gambar pendanaan kemahasiswaan UNJ tahun 2014-2018. 

 

 

Gambar 2. Jumlah Anggaran Kemahasiswaan UNJ 2014—2018 

 

Berdasarkan data pada Gambar 3.2, pendanaan kegiatan kemahasiswaan UNJ dari 

tahun 2014-2017 memiliki rata-rata 6,58 miliar rupiah per tahun. Pada tahun 2018, terjadi 

peningkatan yang signifikan menjadi 13,39 miliar rupiah. Kenaikan jumlah tersebut 

terlihat sangat signifikan dan merupakan upaya yang sangat serius dari UNJ dalam 

memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa/i. 

 

d. Mekanisme Kontrol Pencapaian Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa   Baru dan 

Layanan Kemahasiswaan 

Mekanisme kontrol pencapaian standar seleksi penerimaan mahasiswa baru  



dilakukan secara internal melalui lima tahap. Kelima tahap tersebut meliputi: 

1) analisis situasi 

2) monitoring persiapan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, 

SBMPTN, dan PENMABA Mandiri 

3) monitoring pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur jalur  

SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA Mandiri, 

4) evaluasi hasil pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur jalur 

SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA Mandiri, 

5) Serta tindak lanjut dan peningkatan. Sumber daya yang bertanggung jawab untuk 

mengontrol ketercapaian kurikulum tersebut adalah pimpinan UNJ, pimpinan 

fakultas, dan tim penjaminan mutu universitas. 

Mekanisme kontrol pencapaian standar layanan kemahasiswaan dilaksanakan 

secara berkelanjutan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses layanan 

yang meliputi layanan kesehatan dan kesejahteraan, bimbingan dan konseling, layanan 

pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kepemimpinan mahasiswa. Pelaksana kontrol 

layanan kemahasiswaan tersebut adalah (1) layanan kesehatan oleh poliklinik dilaksanakan 

oleh kepala Poliklinik UNJ; (2) layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh UPT 

LBK dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; serta (3) layanan 

pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kepemimpinan mahasiswa yang dilaksanakan 

secara berjenjang mulai tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Oleh karena itu, 

pelaksanaan kontrol dilakukan berjenjang juga oleh pembimbing dan pimpinan program 

studi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, pembimbing UKM, dan Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melaksanakan rapat koordinasi 

bidang kemahasiswaan secara berkala untuk membahas program pengembangan mahasiswa 

dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap unit. Hasil rapat kemudian 

ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait. 

  



PELAKSANAAN 

 

1. Daftar Jumlah Calon Mahasiswa Ikut Seleksi dan Daftar Jumlah Calon Mahasiswa 

Lulus Seleksi 

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

fe_unj_ac_id/ET3FzL01X3FCrHirKKPycCMBZXLs5kJPa7qWzJZR6S_kmw?e=uMjYkw   

A. Program Sarjana 

Rasio antara pendaftar dan yang lulus seleksi pada tahun 2018 adalah 57:1. Dan pada 

tahun 2019, rasio pendaftar dan yang lulus seleksi adalah 35:1, sedangkan pada tahun 2020, 

rasio pendaftar dan yang lulus seleksi adalah 25:1. Rata-rata persentase jumlah pendaftar yang 

lulus seleksi di semua program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi terhadap jumlah yang 

mendaftar ulang dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 89% sebagaimana tampak dalam gambar 

berikut. 

 

Gambar 3. Jumlah Pendaftar, Lulus Seleksi, dan Reguler Program Sarjana 

Tahun 2018 – 2019 

B. Program Diploma III 

Rasio jumlah pendaftar pada semua program studi D-III di FE UNJ terhadap jumlah yang 

lulus seleksi dalam  3 (tiga) tahun terakhir adalah 6:1 dan rata-rata persentase jumlah pendaftar 

yang lulus seleksi di semua program studi terhadap jumlah yang mendaftar ulang dalam 3 

(tiga) tahun terakhir adalah 87% sebagaimana gambar berikut. 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ET3FzL01X3FCrHirKKPycCMBZXLs5kJPa7qWzJZR6S_kmw?e=uMjYkw
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Gambar 4. Jumlah Pendaftar, Lulus Seleksi, dan Reguler Program Diploma III 

Tahun 2018 - 2020 

 

2. Dokumen program pengembangan kerja sama dnegan pihak pemberi beasiswa 

nonkementerian  

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

fe_unj_ac_id/EpMLvFcCNgVHtZuaPgcq54MBV56Cgj77vi4oc4Q5jcAXfw?e=l1rvKv  

Beasiswa yang terdapat di FE UNJ merupakan beasiswa yang berasal dari berbagai lembaga dan 

pemerintah daerah. Beberapa jenis beasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi diantaranya adalah 

Beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Indonesia (GenBI), dan beberapa beasiswa 

dari pemerintah daerah seperti Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bekasi. Program 

beasiswa non kementrian ini dilengkapi dengan perjanjian resmi antara Universitas dengan Badan 

pemberi beasiswa. 

 

3. Dokumen pemetaan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian dan interaksi sosial 

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

fe_unj_ac_id/ErU5mR9FO4BHuQlyWPRcErEB9tbDkb3C1aj-etRU9l5vBA?e=1leWuz  

Berdasarkan Panduan Kebijakan Pengembangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ dan dalam 

rangka mencapai visi dan misinya, FE UNJ memberikan perhatian yang besar terhadap program-program 

pembinaan mahasiswa yang meliputi pembinaan penalaran, pembinaan karakter dan softskills, minat dan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EpMLvFcCNgVHtZuaPgcq54MBV56Cgj77vi4oc4Q5jcAXfw?e=l1rvKv
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bakat, kepemimpinan dan organisasi kemahasiswaan, kesejahteraan, bimbingan karier, serta 

kewirausahaan. 

Rencana Strategis Bidang Kemahasiswaan terkait dengan salah  satu  isu  utama adalah   peningkatan   

daya   saing   nasional   yaitu   melalui peningkatan  kualitas dari  seluruh  sumber daya  yang  dimiliki 

universitas, khususnya  mahasiswa  sebagai  unsur  penting dalam   proses   regenerasi   kepemimpinan   

bangsa.  Motto Universitas  Negeri  Jakarta  yaitu  “Building  Future  Leaders” mengamanatkan   untuk   

dilaksanakan   proses   pembinaan mahasiswa  secara  sistematis  dan  mekanistis dalam  rangka 

membentuk   calon-calon   pemimpin   yang   handal dan terdiri dari: 1) Program  Peningkatan  Penalaran  

Ilmiah,  Minat  Bakat,Kesejahteraan, dan Kepemimpinan Maha-siswa, 2) Program Pengembangan 

Organisasi Kemahasiswaan, 3) Program Pengembangan Sarana Kemahasiswaan, 4) Program 

Pengembangan Struktur Pendanaan Kemahasiswaan. 

Program Peningkatan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat,Kesejahteraan, dan Kepemimpinan Mahasiswa 

memiliki tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan pribadi  mahasiswa  yang  secara  langsung  berdampak  

pada terciptanya lingkungan  akademik yang kondusif bagi pendidikan melalui: Peningkatan  daya  nalar  

ilmiah  mahasiswa, Peningkatan  pengembangan  minat bakat (kesenian, olahraga,    keorganisasian,    

keagamaan,    dll.), Peningkatan  kesejahteraan  mahasiswa, Pembinaan kepemimpinandan pengembangan 

organisasi kemahasiswaan. 

Program Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan memiliki tujuan untuk mengembangkan  

organisasi dan  manajemen lembagakemahasiswaan  dalam  struktur organisasi  universitas  yangotonom  

dan  manajemen  yang sehat melalui : 1) Penataan   struktur, fungsi dan   peranorganisasi kemahasiswaan 

dilakukan dengan menyelesaikan persoalan internal kelembagaan mahasiswa, 2) Pemantapan  dan  

peningkatan  fungsi sertaperan  dari pemberdayaan organisasi kemahasiswaan,  3) Pengembangan   

jaringan   komunikasi   kelembagaan dengan  PTN/PTS diseluruh Indonesia, 4) Penyusunan    kembali    

AD dan ART organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta. 

Program Pengembangan Sarana Kemahasiswaan memiliki tujuan untuk memfasilitasi  sarana  yang 

dibutuhkan   mahasiswa   untuk tumbuh   dan   berkembang dengan baik, melalui program penambahan 

dan pemeliharaan sarana bagi kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran ilmiah, minat, bakat dan 

kegiatan organisasi. 

 

4. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan 

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

fe_unj_ac_id/EthFpdpYW3xNph6xLxLKvHQB-E1fck-HuxEWd_jJbLET3w?e=R9RqIL  

Layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku 

di Universitas Negeri Jakarta. Layanan kemahasiswaan tersebut mencakup program kegiatan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EthFpdpYW3xNph6xLxLKvHQB-E1fck-HuxEWd_jJbLET3w?e=R9RqIL
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pembinaan penalaran, pembinaan karakter dan softskills, minat dan bakat, kepemimpinan dan 

organisasi kemahasiswaan, kesejahteraan, bimbingan karier, serta kewirausahaan dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Program Pembinaan Penalaran Ilmiah 

Program-program pembinaan penalaran yang telah dijalankan antara lain sebagai berikut: 

a. Kuliah umum mahasiswa baru; 

b. Diskusi ilmiah pada setiap jurusan yang dilaksanakan oleh program studi; 

c. Seminar akademik di setiap fakultas yang dilaksanakan oleh BEMF; 

d. Pelatihan penyusunan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang 

meliputi PKM Penelitian Eksakta (PKM-PE), PKM Penelitian Sosial Humaniora 

(PKM-SH), PKM-M (Pengabdian Masyarakat), PKM-K (Kewirausahaan), PKM-T 

(Penerapan Teknologi), PKM-GT (Gagasan Tertulis), PKM-AI (Artikel Ilmiah), dan 

PKM-GFK (Gagasan Futuristik Konstruktif); 

e. Pembinaan Debat Bahasa Inggris Nasional/NUDC; 

f. Pembinaan Debat Bahasa Indonesia; 

g. Pembinaan Debat Bidang Ekonomi; 

h. Pembinaan Debat Bidang Ilmu Sosial Politik; 

i. Pembinaan Debat Kandungan Al-Qur’an; 

j. Pembinaan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES); Dan 

k. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 

Bidang Kemahasiswaan secara rutin memberikan, mengikuti, dan menjalankan agenda 

kegiatan-kegiatan penalaran dan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Belmawa 

Kemenristekdikti kepada mahasiswa dari seluruh program studi melalui berbagai media 

sosial. Upaya tersebut didasarkan pada akses informasi yang berkembang dengan sangat 

cepat. Oleh karena itu, pembinaan mahasiswa dijalankan dengan melakukan sinergi dari setiap 

unsur pimpinan universitas, fakultas, dan program studi. Program-program tersebut secara 

rutin diberikan anggaran sebagai penunjang kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh  program 

studi dan fakultas. FE UNJ juga secara penuh mendorong terciptanya suasana akademis yang 

mendorong mahasiswa ke arah pemikiran kritis serta terciptanya suasana bimbingan oleh para 

dosen program studi terhadap program kreativitas mahasiswa dan mahasiswa berprestasi. 

Berbagai aspek standar penalaran, antara lain kuantitas serta kualitas kegiatan penalaran 



di fakultas dan universitas, disusun setiap tahun berdasarkan kalender pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta. Standar penalaran tersebut juga ditata dan dikembangkan guna 

menyempurnakan berbagai kegiatan penalaran mahasiswa. Dosen pembimbing penulisan 

ilmiah mahasiswa pada setiap jurusan ditunjuk berdasarkan kompetensi dan bidang 

keilmuannya.  

 

2) Program Pembinaan Karakter dan Softskill 

Pengembangan karakter dan softskill dilaksanakan dengan model pengintegrasian melalui 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pengintegrasian softskills melalui pembelajaran 

dengan mengikuti langkah-langkah membuat desain instruksional mata kuliah dengan 

mengintegrasikan softskills yang dilengkapi dengan metode untuk mengajarkan dan 

mengevaluasi softskills. Upaya itu dilakukan untuk dapat membangun lulusan yang 

berkualitas dan berkarakter mulia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, terdapat tiga jalur 

pembinaan yang dapat ditempuh, yaitu: 

a. Jalur ekstra-kurikuler, melalui kegiatan kemahasiswaan di luar kelas, baik melalui 

organisasi mahasiswa maupun Unit Kegiatan Mahasiswa; 

b. Jalur kurikuler tak terintegrasi dengan mata kuliah khusus, yaitu pendidikan karakter, 

khususnya etika melalui beberapa mata kuliah seperti Pancasila, agama, atau secara 

khusus memunculkan mata kuliah etika dan budi pekerti; dan 

c. Jalur kurikuler terintegrasi, yaitu dengan mendorong setiap dosen secara sadar dan 

terencana memasukkan aspek softskills dalam kegiatan pembelajarannya. Pedoman 

tersebut lebih menekankan strategi pengintegrasian aspek softskills dalam 

perencanaan dan kegiatan pembelajaran. 

Dalam hal terkait layanan kemahasiswaan, pengembangan karakter dan softskill 

dilaksanakan sebagai kegiatan ekstra-kurikuler melalui berbagai aktivitas pelatihan dan 

program-program yang terdapat dalam organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat program 

studi sampai tingkat universitas, mulai dari masa pengenalan kampus mahasiswa baru sampai 

mahasiswa akan diwisuda. Program-program pembinaan karakter dan softskill yang telah 

dijalankan oleh UNJ antara lain sebagai berikut. 

a. Masa Pengenalan Akademik (MPA)/Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa 

Baru (PKKMB); 



b. Pelatihan Public Speaking; 

c. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Program Studi (PKMP); 

d. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas (PKMF) 

e. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas (PKMU); 

f. Pelatihan Bela Negara; dan 

g. Program-program pelatihan dasar dan lanjut pada Unit Kegiatan Mahasiswa dan  

organisasi mahasiswa lainnya. 

 

3) Program Pembinaan Minat Bakat Mahasiswa 

Pengembangan bidang minat dan bakat bertujuan menyalurkan minat dan bakat 

mahasiswa agar dapat memunculkan kreativitas berlandaskan peminatan dan bakat yang 

dimiliki mahasiswa. Program-program pembinaan minat dan bakat mahasiswa terutama 

diwadahi oleh Organisasi mahasiswa pada tingkat Fakultas Ekonomi dengan berbagai latar 

peminatan dan bakat yang ditekuni. Ormawa-ormawa tersebut merupakan wadah bagi 

mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. 

Organisasi-organisasi tersebut adalah sebagai berikut. 

a. BSO Iqtishodi 

BSO Iqtishodi merupakan pusat pergerakan dakwah islam di Fakultas Ekonomi. 

Organisasi ini merupakan wadah untuk mahasiswa FE belajar  lebih banyak kegiatan 

mentoring dan dakwah islam. 

b. Mikart (Minat Bakat Art) 

Mikart FE merupakan wadah untuk mahasiswa FE yang di bidang seni seperti (a) unit  

band, (b) seni suara, (c) Seni Rupa, (d) unit sastra drama, dan (e) seni tari. 

c. BSO KSEI 

BSO KSEI adalah pusat kajian mahasiswa untuk membangun dan membumikan 

Ekonomi Islam. Dalam organisasi ini mahasiswa diberi wadah untuk lebih banyak 

belajar mengenai ekonomi islam. 

d. EconoChannel 

Organisasi ini merupakan wahana minat dan bakat mahasiswa FE dalam bidang 

broadcasting/penyiaran. 

 



e. Community Development FE (Comdev FE) 

Comdev FE merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang 

kegiatan utamanya adalah pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, dan ini 

merupakan wadah untuk mahasiswa FE UNJ yang memiliki bakal dan minat di bidang 

pengajaran. 

f. Pandu Aksi Mahasiswa (Pandawa) 

Pandawa merupakan wadah untuk mahasiswa FE yang memiliki minat di bidang 

pergerakan.  

Secara lebih tegas, dapat dinyatakan bahwa pembinaan manajemen dan kepemimpinan 

mahasiswa bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa melalui kegiatan ekstra-kurikuler 

sebagai calon pemimpin yang berkualitas, mempunyai etika politik yang baik, memegang 

prinsip kebenaran, dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Pengenalan program 

pembinaan kepemimpinan dimulai semenjak mahasiswa masuk menjadi mahasiswa UNJ. 

Pada saat awal masuk, mahasiswa mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Akademik (MPA) 

yang pada tahun 2018 berganti menjadi Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 

(PKKMB) dan bertujuan untuk memberikan pembekalan wawasan intelektual, nilai-nilai 

akademis, serta spiritualitas kepada mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya pada lingkungan belajar yang baru. Laporan 

pelaksanaan tersedia setelah fakultas melakukan program kerjanya. 

 

5. Dokumen program kerja organisasi kemahasiswaan 

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

fe_unj_ac_id/EiYnqzPfhqhAtyPySSrd4S4BCfT7gvFMZGyc3dkqrPeNiQ?e=AnqNG7  

 Program-program pembinaan minat dan bakat mahasiswa terutama diwadahi oleh Organisasi 

mahasiswa pada tingkat Fakultas Ekonomi dengan berbagai latar peminatan dan bakat yang 

ditekuni. Ormawa-ormawa tersebut merupakan wadah bagi mahasiswa untuk 

mengaktualisasikan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Organisasi-organisasi tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. BSO Iqtishodi 

 BSO Iqtishodi merupakan pusat pergerakan dakwah islam di Fakultas Ekonomi. 

Organisasi ini merupakan wadah untuk mahasiswa FE belajar  lebih banyak kegiatan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EiYnqzPfhqhAtyPySSrd4S4BCfT7gvFMZGyc3dkqrPeNiQ?e=AnqNG7
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EiYnqzPfhqhAtyPySSrd4S4BCfT7gvFMZGyc3dkqrPeNiQ?e=AnqNG7


mentoring dan dakwah islam. 

b. Mikart (Minat Bakat Art) 

 Mikart FE merupakan wadah untuk mahasiswa FE yang di bidang seni seperti (a) unit 

band, (b) seni suara, (c) Seni Rupa, (d) unit sastra drama, dan (e) seni tari. 

c.  BSO KSEI 

BSO KSEI adalah pusat kajian mahasiswa untuk membangun dan membumikan Ekonomi 

Islam. Dalam organisasi ini mahasiswa diberi wadah untuk lebih banyak belajar mengenai 

ekonomi islam. 

d. Econochanel 

Organisasi ini merupakan wahana minat dan bakat mahasiswa FE dalam bidang 

broadcasting/penyiaran. 

e. Community Development FE (Comdev FE) 

Comdev FE merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang 

kegiatan utamanya adalah pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, dan ini 

merupakan wadah untuk mahasiswa FE UNJ yang memiliki bakal dan minat di bidang 

pengajaran. 

f. Pandu Aksi Mahasiswa (Pandawa) 

Pandawa merupakan wadah untuk mahasiswa FE yang memiliki minat di bidang 

pergerakan. 

 

6. Dokumen program pengembangan softskill dan enterpreneurship di fakultas 

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

fe_unj_ac_id/EsxLR0ZWwUVIvU6D_6TekOsB_Q93TSeTgIs7k4KyglK4eg?e=fQvEGi  

Pengembangan karakter dan softskill dilaksanakan dengan model pengintegrasian melalui 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pengintegrasian softskills melalui pembelajaran dengan 

mengikuti langkah-langkah membuat desain instruksional mata kuliah dengan mengintegrasikan 

softskills yang dilengkapi dengan metode untuk mengajarkan dan mengevaluasi softskills. Upaya 

itu dilakukan untuk dapat membangun lulusan yang berkualitas dan berkarakter mulia. Untuk 

mewujudkan upaya tersebut, terdapat tiga jalur pembinaan yang dapat ditempuh, yaitu: 

a. Jalur ekstra-kurikuler, melalui kegiatan kemahasiswaan di luar kelas, baik melalui 

organisasi mahasiswa maupun Unit Kegiatan Mahasiswa; 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EsxLR0ZWwUVIvU6D_6TekOsB_Q93TSeTgIs7k4KyglK4eg?e=fQvEGi
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b. Jalur kurikuler tak terintegrasi dengan mata kuliah khusus, yaitu pendidikan karakter, 

khususnya etika melalui beberapa mata kuliah seperti Pancasila, agama, atau secara 

khusus memunculkan mata kuliah etika dan budi pekerti; dan 

c. Jalur kurikuler terintegrasi, yaitu dengan mendorong setiap dosen secara sadar dan 

terencana memasukkan aspek softskills dalam kegiatan pembelajarannya. Pedoman 

tersebut lebih menekankan strategi pengintegrasian aspek softskills dalam perencanaan 

dan kegiatan pembelajaran. 

Dalam hal terkait layanan kemahasiswaan, pengembangan karakter dan softskill dilaksanakan 

sebagai kegiatan ekstra-kurikuler melalui berbagai aktivitas pelatihan dan program-program 

yang terdapat dalam organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat program studi sampai tingkat 

universitas, mulai dari masa pengenalan kampus mahasiswa baru sampai mahasiswa akan 

diwisuda. Program-program pembinaan karakter dan softskill yang telah dijalankan oleh UNJ 

antara lain sebagai berikut. 

a. Masa Pengenalan Akademik (MPA)/Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 

(PKKMB); 

b. Pelatihan Public Speaking; 

c. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Program Studi (PKMP); 

d. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas (PKMF) 

e. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas (PKMU); 

f. Pelatihan Bela Negara; dan 

g. Program-program pelatihan dasar dan lanjut pada Unit Kegiatan Mahasiswa dan  

organisasi mahasiswa lainnya. 

Layanan karir dan bimbingan kewirausahaan berada dibawah koordinasi Wakil Dekan Bidang 

Umum dan Keuangan. Layanan karir mahasiswa FE UNJ difasilitasi dengan Career 

Development Center (CDC) FE UNJ. Layanan karir ini memberikan laporan penyelenggaraan 

bursa kerja secara berkala yang meliputi: Latar Belakang, Tujuan Kegiatan, Peserta Sasaran, 

Waktu Pelaksanaan, Tempat pelaksanaan, Rundown Kegiatan, Penanggung Jawab, Angket 

Kegiatan, Evaluasi Kegiatan, Kesimpulan, dan Lampiran. 

Pembinaan kewirausahaan FE UNJ bertujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha-

wirausaha baru berpendidikan tinggi dan mendorong terbentuknya model pendidikan 

kewirausahaan di UNJ. Kegiatan kewirausahaan memberikan manfaat bagi mahasiswa antara 



lain: 

1. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa dengan 

terlibat langsung pada kondisi dunia kerja; 

2. Menumbuhkan jiwa bisnis sehingga memiliki keberanian untuk memulai usaha didukung 

oleh modal yang diberikan dan pendampingan secara terpadu; dan 

3. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan usaha dalam rangka 

mengasah jiwa wirausaha. 

Mahasiswa UNJ setiap tahun turut aktif mengikuti kompetisi hibah Program Mahasiswa 

Wirausaha (PMW) yang diselenggarakan oleh Warek III. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, UNJ 

mendorong dosen pembimbing kewirausahaan untuk melakukan pembimbingan dan 

pendampinganuntuk penyusunan proposal bisnis, presentasi rencana bisnis, sampai 

pelaksanaannya bila lolos dan didanai. UNJ juga memberikan mata kuliah kewirausahaan di 

setiap program studi sebagai implementasi terhadap bidang ilmu yang dipelajari. Luaran dari 

mata kuliah tersebut antara lain mahasiswa mampu melakukan berbagai kegiatan usaha mulai 

dari memproduksi barang atau jasa untuk dipamerkan di akhir perkuliahan sebagai bagian dari 

Ujian Akhir Semester. Di samping pada mata kuliah khusus kewirausahaan, beberapa mata 

kuliah lain dilengkapi dengan berbagai aktivitas kewirausahaan yang menuntut mahasiswa 

mampu melaksanakan sebuah kegiatan secara mandiri dengan mencari berbagai sumber 

pendanaan atas kreativitas yang diciptakan sendiri oleh mahasiswa. 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan rangkaian kegiatan pengembangan 

kewirausahaan mahasiswa dengan agenda kegiatan antara lain pelatihan penyusunan proposal 

bisnis, (2) presentasi proposal bisnis, (3) enterpreneur challenge, (4) enterpreneur camp, (5) 

pendanaan usaha mahasiswa, serta (6) monitoring dan bimbingan usaha mahasiswa. 

 

7. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan di fakultas 

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

fe_unj_ac_id/ERrbpkcvpVdHkKKNEjbPj8oBv0ZrHmWrLKRgVn8YZN1Qqg?e=FCZacW  

FE UNJ memberikan perhatian yang besar terhadap program-program pembinaan mahasiswa yang 

meliputi pembinaan penalaran, pembinaan karakter dan softskills, minat dan bakat, kepemimpinan dan 

organisasi kemahasiswaan, kesejahteraan, bimbingan karier, serta kewirausahaan. 

Rencana Strategis Bidang Kemahasiswaan terkait dengan salah  satu  isu  utama adalah   peningkatan   

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERrbpkcvpVdHkKKNEjbPj8oBv0ZrHmWrLKRgVn8YZN1Qqg?e=FCZacW
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daya   saing   nasional   yaitu   melalui peningkatan  kualitas dari  seluruh  sumber daya  yang  dimiliki 

universitas, khususnya  mahasiswa  sebagai  unsur  penting dalam   proses   regenerasi   kepemimpinan   

bangsa.  Motto Universitas  Negeri  Jakarta  yaitu  “Building  Future  Leaders” mengamanatkan   untuk   

dilaksanakan   proses   pembinaan mahasiswa  secara  sistematis  dan  mekanistis dalam  rangka 

membentuk   calon-calon   pemimpin   yang   handal dan terdiri dari: 1) Program  Peningkatan  Penalaran  

Ilmiah,  Minat  Bakat,Kesejahteraan, dan Kepemimpinan Maha-siswa, 2) Program Pengembangan 

Organisasi Kemahasiswaan, 3) Program Pengembangan Sarana Kemahasiswaan, 4) Program 

Pengembangan Struktur Pendanaan Kemahasiswaan. 

Program Peningkatan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat, Kesejahteraan, dan Kepemimpinan Mahasiswa 

memiliki tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan pribadi  mahasiswa  yang  secara  langsung  berdampak  

pada terciptanya lingkungan  akademik yang kondusif bagi pendidikan melalui: Peningkatan  daya  nalar  

ilmiah mahasiswa, Peningkatan  pengembangan  minat bakat (kesenian, olahraga, keorganisasian,    

keagamaan,  dll). Peningkatan  kesejahteraan  mahasiswa, Pembinaan kepemimpinandan pengembangan 

organisasi kemahasiswaan. 

Program Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan memiliki tujuan untuk mengembangkan  

organisasi dan  manajemen lembagakemahasiswaan  dalam  struktur organisasi  universitas  yangotonom  

dan  manajemen  yang sehat melalui : 1) Penataan   struktur, fungsi dan   peranorganisasi kemahasiswaan 

dilakukan dengan menyelesaikan persoalan internal kelembagaan mahasiswa, 2) Pemantapan  dan  

peningkatan  fungsi sertaperan  dari pemberdayaan organisasi kemahasiswaan, 3) Pengembangan   

jaringan   komunikasi   kelembagaan dengan  PTN/PTS diseluruh Indonesia, 4) Penyusunan    kembali    

AD dan ART organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta. 

Program Pengembangan Sarana Kemahasiswaan memiliki tujuan untuk memfasilitasi  sarana  yang 

dibutuhkan   mahasiswa   untuk tumbuh   dan   berkembang dengan baik, melalui program penambahan 

dan pemeliharaan sarana bagi kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran ilmiah, minat, bakat dan 

kegiatan organisasi. 

 

8. Formulir daftar jumlah mahasiswa pengguna layanan BK dan jadwal layanan BK 

(2018-2020) 

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

fe_unj_ac_id/Ed4IMaVCUZdFgi3d21ErI4IBNn2HFfOE0s3NXQ5L3WpCDw?e=LGW33n  

Dokumen ini berisikan bukti jadwal dan jumlah penggunaan layanan Unit Pelayanan Teknis 

(UPT) Layanan Bimbingan Konseling (LBK) UNJ Tahun 2018-2020. Formulir tersebut 

berisikan: 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ed4IMaVCUZdFgi3d21ErI4IBNn2HFfOE0s3NXQ5L3WpCDw?e=LGW33n
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a. Jadwal layanan UPT LBK UNJ tahun 2018-2020; dan 

b. Rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dari seluruh fakultas yang ada di UNJ. 

 

9. Formulir daftar pengunjung layanan kesehatan 

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

fe_unj_ac_id/EYbMN9u134VBhvs9zDtMsmkBkTeCgH7yqFnVu_3GN_I4Cw?e=lHytG2  

Dokumen ini berisikan formulir pendaftaran pengunjung layanan kesehatan untuk dosen 

Universitas Negeri Jakarta. Formulir tersebut berisikan data: 

a. Nama lengkap; 

b. Poli yang akan dikungungi; dan  

c. Jam kunjungan. 

 

10. Daftar peralatan pelayanan kesehatan 

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

fe_unj_ac_id/EephZ77uEK9Krtu5hloud8gB4EPF0Hx6iZJEs6zemmMzWg?e=ZWsOoz  

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Klinik Pratama PLKK UNJ memiliki alat 

penunjang agar dapat memberikan pelayanan secara prima kepada civitas UNJ. Berikut daftar 

peralataan kesehatan klinik Pratama PLKK UNJ:  

Tabel 3. Daftar Peralatan Kesehatan Klinik Pratama PLKK UNJ 
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11. Jadwal layanan kesehatan 

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

fe_unj_ac_id/EWJJWrxP02lMiHhD1e7nK-YBUoQYAAeFlU15tyK_DxonRQ?e=sO95xT  

Untuk mempermudah civitas akademika UNJ untuk berobat di Klinik Pratama PLKK UNJ, 

pihak pelayanan kesehatan memiliki memiliki jadwal operasional sebagai berikut:  

Tabel 4. Jadwal Pelayanan Klinik Pratama PLKK UNJ 

 

 

12. Daftar gedung/ruang pelayanan kesehatan 

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

fe_unj_ac_id/Ec2kuIZuq2pLshDf6sfU5m4BebSzhtvSWNRK3o6HXUXczA?e=ByRz6C  

Dokumen ini berisikan formulir pendaftaran pengunjung layanan kesehatan untuk mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta. Formulir tersebut berisikan: 

a. Nama Lengkap; 

b. Fakultas: 

- Fakultas Ilmu Pendidikan 

- Fakultas Bahasa dan Seni 

- Fakultas Ekonomi 

- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

- Fakultas Ilmu Sosial 

- Faktultas Teknik 

- Fakultas Ilmu Olahraga 

- Fakultas Pendidikan Psikologi 

c. Prodi; 

d. Poli yang akan dikunjungi: 

- Poli Umum 

- Poli Gigi 

e. Keluhan; dan  

f. Jam kunjungan (jam istirahat pukul 12.00 –13.00). 
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13. Dokumen laporan keikutsertaan lomba (Tahun 2018-2021) 

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

fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=NDa7up  

Berikut ini data mahasiswa berprestasi dari fakultas ekonomi yang ikut serta dalam 

perlombaan dalam tahun 2018 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Keikutsertaan Lomba Mahasiswa FE UNJ Tahun 2018-2020 

 

14. Dokumen program pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di 

kalangan mahasiswa tahun 2019 

Universitas Negeri Jakarta dalam menerapkan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika di kalangan mahasiswa telah melakukan beberapa program yaitu: 

1. Seminar Cegah Narkoba 4.0 

 

Gambar 6. Seminar Cegah Narkoba 4.0 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626232530-293-

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=NDa7up
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=NDa7up
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626232530-293-406789/sambut-hari-anti-narkoba-bnn-gelar-seminar-di-unj


406789/sambut-hari-anti-narkoba-bnn-gelar-seminar-di-unj   

Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba Internasional, Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dan CNN Indonesia menyelenggarakan seminar Cegah Narkotika 4.0 

di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 24 Juni 2019. Untuk mendukung program 

pemerintah dalam pencegahan narkoba di bidang pendidikan, UNJ dapat secara 

langsung mengingatkan mahasiswa tentang bahaya narkoba melalui seminar ini. 

2. UNJ bekerja sama dengan BNN 

 

Gambar 7. UNJ Bekerja Sama dengan BNN 

Sumber: https://www.beritasatu.com/archive/314034/cegah-peredaran-narkotika-di-

kampus-bnn-kerja-sama-dengan-unj#  

Untuk mencegah predaran narkotika di kalangan perguruan tinggi, Badan Narkotika 

Nasional (BNN) bersama dengan UNJ telah melakukan penandatanganan 

memorandum of understanding (MoU). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh 

Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN dengan Rektor UNJ pada tanggal 13 Oktober 

2015. 

Selain program diatas, UNJ menerbitkan aturan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika di kalangan mahasiswa melalui buku Kode Etik Mahasiswa yang disahkan oleh 

Rektor UNJ pada tanggal 23 Desember 2015. Dokumen tersebut dapat diakses melalui laman: 

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

fe_unj_ac_id/EfZFN2hGMkVErVxQiRmeeFEB-LDtPLCdhmqQT_txYxTBOQ?e=S9B58c.   

Fakultas Ekonomi UNJ mengeluarkan SK Dekan tentang Kode Etik Mahasiswa FE UNJ 

yang disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi UNJ pada tanggal 5 Desember 2014. Dokumen 

tersebut dapat diakses melalui laman: https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-

fe_unj_ac_id/EVM0rCuS9BFKkjYmE-llX8oB5oM6ro4gjIEXrcWAtbuORw?e=PdF5zx. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626232530-293-406789/sambut-hari-anti-narkoba-bnn-gelar-seminar-di-unj
https://www.beritasatu.com/archive/314034/cegah-peredaran-narkotika-di-kampus-bnn-kerja-sama-dengan-unj
https://www.beritasatu.com/archive/314034/cegah-peredaran-narkotika-di-kampus-bnn-kerja-sama-dengan-unj
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EfZFN2hGMkVErVxQiRmeeFEB-LDtPLCdhmqQT_txYxTBOQ?e=S9B58c
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EfZFN2hGMkVErVxQiRmeeFEB-LDtPLCdhmqQT_txYxTBOQ?e=S9B58c
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVM0rCuS9BFKkjYmE-llX8oB5oM6ro4gjIEXrcWAtbuORw?e=PdF5zx
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVM0rCuS9BFKkjYmE-llX8oB5oM6ro4gjIEXrcWAtbuORw?e=PdF5zx


Fakultas Ekonomi UNJ juga  memiliki pedoman mengenai masalah pencegahan 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa. Pedoman tersebut dapat 

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

fe_unj_ac_id/EfYpy7Y3jatLiahVPfGdRVcBUPx6gtRUiG8PqUy0HGQWGw?e=muRY8g. 

 

15. Dokumen program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan 

lulusan 

Career Development Center (CDC) FE UNJ memberikan layanan bimbingan karir dan 

informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan FE UNJ melalui social media Instagram.  Dengan 

menggunakan social media Instagram dapat mempermudah mahasiswa dan alumni FE UNJ 

dalam memperoleh informasi ter-update, adapun informasi yang diberikan oleh CDC FE UNJ 

yaitu: 

1. Pelatihan untuk calon wisudawan dan mahasiswa aktif 

2. Webinar 

3. Talkshow 

4. Lowongan pekerjaan 

5. Recruitment PMMB  

6. Ujian Kompetensi  

Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada laman: https://www.instagram.com/fecdcunj/. 

 

16. Dokumen laporan penyelenggaraan bursa kerja secara berkala 

 Layanan karir dan bimbingan kewirausahaan berada dibawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan. Layanan karir mahasiswa FE UNJ difasilitasi dengan Career Development Center (CDC) 

FE UNJ. Layanan karir ini memberikan laporan penyelenggaraan bursa kerja secara berkala yang meliputi: 

Latar Belakang, Tujuan Kegiatan, Peserta Sasaran, Waktu Pelaksanaan, Tempat pelaksanaan, Rundown 

Kegiatan, Penanggung Jawab, Angket Kegiatan, Evaluasi Kegiatan, Kesimpulan, dan Lampiran. 

 Dokumen laporan penyelenggaraan bursa kerja dapat dilihat melalui laman:  

• https://drive.google.com/file/d/11tPNqdli8d8x8QsSYbnM0BBTkpSAQpby/view?usp=sharing,  

• https://drive.google.com/file/d/18zIo2AQkaYYP6kqy1EgshIOtWUD-RF4r/view?usp=sharing,  

• https://drive.google.com/file/d/1HcNBgF1YIVe9f5y8dtlZhJ1gy1gNEvNh/view?usp=sharing,  

• https://drive.google.com/file/d/1VcWRSvgEAe6Br2OVyZIUDR6KuO2TbNzw/view?usp=sharing,  

• https://drive.google.com/file/d/115KuERlfOO3mXo3nWAPcNmj_8o5fUJQ_/view?usp=sharing   

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EfYpy7Y3jatLiahVPfGdRVcBUPx6gtRUiG8PqUy0HGQWGw?e=muRY8g
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EfYpy7Y3jatLiahVPfGdRVcBUPx6gtRUiG8PqUy0HGQWGw?e=muRY8g
https://www.instagram.com/fecdcunj/
https://drive.google.com/file/d/11tPNqdli8d8x8QsSYbnM0BBTkpSAQpby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zIo2AQkaYYP6kqy1EgshIOtWUD-RF4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcNBgF1YIVe9f5y8dtlZhJ1gy1gNEvNh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcWRSvgEAe6Br2OVyZIUDR6KuO2TbNzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115KuERlfOO3mXo3nWAPcNmj_8o5fUJQ_/view?usp=sharing


 

17. Formulir daftar mahasiswa yang mengundurkan diri 

https://drive.google.com/file/d/1AqvSX2xgAa8JcMmMDWjWRTq4odQ0s_YG/view?usp=

sharing  

Untuk mahasiswa yang akan mengundurkan diri, maka diharuskan untuk melakukan prosedur 

pengunduran diri. Data yang harus diisi pada formulir permohonan pengunduran diri meliputi: 1) Nama, 

2) NIM, 3) Program Studi, 4) No. Telp/HP, 5) Semester pada saat mengajukan pengunduran diri, 6) Alasan 

mengajukan pengunduran diri, 7) Melampirkan dokumen yang diperlukan (Print Out pembayaran UKT 

dari SIAKAD dan tidak ada tunggakan, Surat bebas perpustakaan UNJ (Sudah mengembalikan semua 

buku yang dipinjam dari perpustakaan UNJ), Surat pernyataan pengunduran diri), 8) Menyertakan tanda 

tangan diri (disertai materai), Pembimbing Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua 

Program Studi. 

 

18. Formulir daftar lama studi lulusan lima tahun terakhir 

https://drive.google.com/file/d/1AdwgrpGssveqqurmvMOT30w7SJD_PlGZ/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1Acawjwuw4nfjGC84Wf_Q-WKdrh0jcGo8/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1AqrI1yNx3mOdneu03EZHL0vdSGt3fSmu/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1AiT_IuSM73NOGH1tNdzT9uPIXv60o4Ja/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1AQhXtESDEi6PgA0IcHwpiYB5sIwgcjAN/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1AmFQGho9EoZg3UWSAZRHU0kUa8Vms_Dh/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1AUqAtLz_w_hcVmEJyv9cS-wDZATVCSLO/view?usp=sharing  

Masa studi mahasiswa pada program sarjana adalah 8 semester atau 4 tahun, dan maksimal 

ada 14 semester atau 7 tahun, sedangkan pada program diploma masa studinya adalah 6 semester 

atau 3 tahun. Berikut ini data mahasiswa yang wisuda pada tahun 2018-2020: 

Tabel 5. Mahasiswa Wisuda FE UNJ Tahun 2018-2020 Program Sarjana 

PROGRAM STUDI 

ANGKATAN 
Grand 

Total 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

WISUDA TAHUN 2018 

Pendidikan Ekonomi 2 7 8 12    29 

S1 Manajemen  2 3 28 31 11 13  88 

https://drive.google.com/file/d/1AqvSX2xgAa8JcMmMDWjWRTq4odQ0s_YG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqvSX2xgAa8JcMmMDWjWRTq4odQ0s_YG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdwgrpGssveqqurmvMOT30w7SJD_PlGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Acawjwuw4nfjGC84Wf_Q-WKdrh0jcGo8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqrI1yNx3mOdneu03EZHL0vdSGt3fSmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AiT_IuSM73NOGH1tNdzT9uPIXv60o4Ja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQhXtESDEi6PgA0IcHwpiYB5sIwgcjAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AmFQGho9EoZg3UWSAZRHU0kUa8Vms_Dh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUqAtLz_w_hcVmEJyv9cS-wDZATVCSLO/view?usp=sharing


S1 Akuntasi  1 9 37 60 9 8  124 

S1 Pendidikan Bisnis   5 74    70 

S1 Pend. Ekonomi 13 8 17 194    232 

GRAND TOTAL 

TH.2018 
18 27 95 371 20 21 0 543 

TAHUN 2019 

Manajemen  7 2 12 56 2 10 89 

Pendidikan Ekonomi  9 7 12 165   193 

S1 Akuntansi  14 2 6 61 4 13 100 

S1 Pend. Bisnis    2 73   75 

GRAND TOTAL 

TH.2019 
 30 11 32 355 6 23 457 

TAHUN 2020 

Manajemen        99 

Akuntansi        59 

Pendidikan Ekonomi        103 

Pendidikan Bisnis        66 

GRAND TOTAL 

TH.2020 
       327 

 

Tabel 6. Mahasiswa Wisuda FE UNJ Tahun 2018-2020 Program Diploma III 

PROGRAM STUDI 

ANGKATAN 
Grand 

Total 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

201

7 

WISUDA TAHUN 2018 

Akuntasi    4 10 34   48 



Administrasi 

Perkantoran   1  23   24 

Manajemen Pemasaran   1  23   24 

GRAND TOTAL 

TH.2018   6 10 80 0 0 96 

TAHUN 2019 

Administrasi 

Perkantoran      48  48 

Akuntansi    2 5 37  44 

Manajemen Pemasaran     1 41  42 

GRAND TOTAL 

TH.2019    2 6 126 0 134 

TAHUN 2020 

Administrasi 

Perkantoran 
 

      
59 

Akuntansi        40 

Manajemen Pemasaran        38 

GRAND TOTAL 

TH.2020        137 

 

19. Dokumen keputusan kelulusan calon mahasiswa hasil seleksi 

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

fe_unj_ac_id/EkiwIK8vqCFApZAV5xTLZpQBHHmdN3uxi6doySsLULfOlQ?e=QwWvwt  

Surat Penetapan Kelulusan Verifikasi Akademik Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana 

Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

Universitas Negeri Jakarta berdasarkan keputusan Rektor meliputi: 1) Pertimbangan, 2) Pengingat 

(Peraturan Undang-Undang), 3) Hasil keputusan yang ditetapkan oleh Rektor. 

Surat Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Yang Diterima 

Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA Mandiri) Jalur Ujian Tulis Universitas 

Negeri Jakarta berdasarkan keputusan Rektor meliputi: 1) Pertimbangan, 2) Pengingat (Undang-

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EkiwIK8vqCFApZAV5xTLZpQBHHmdN3uxi6doySsLULfOlQ?e=QwWvwt
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EkiwIK8vqCFApZAV5xTLZpQBHHmdN3uxi6doySsLULfOlQ?e=QwWvwt


Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi, Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), 3) Hasil keputusan yang 

ditetapkan oleh Rektor. 

  



EVALUASI  

1. Dokumen intrumen tracer study dan laporan analisis hasil tracer study 

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

fe_unj_ac_id/Eiu3aZXxnxhMhCLRwo_tnsMB803G82beKyYjDUMyjOMkMQ?e=EKqg3n  

Tracer study adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan 

tinggi. Tracer study ini menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi 

dan selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  penyempurnaan serta penjaminan kualitas lembaga pen

didikan tinggi bersangkutan. Ini juga dapat menyediakan informasi berharga mengenai hubungan 

antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, 

informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi 

pendidikan tinggi.  

Hasil pengukuran ini didapatkan melaui cara wawancara atau interview langsung, surveyor 

dan penggunaan instrumen kuesioner.  

• Tahun 2018  

(232 responden)  

 

Gambar 8. Relevansi Pekerjaan dengan Pendidikan  

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.   

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eiu3aZXxnxhMhCLRwo_tnsMB803G82beKyYjDUMyjOMkMQ?e=EKqg3n
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eiu3aZXxnxhMhCLRwo_tnsMB803G82beKyYjDUMyjOMkMQ?e=EKqg3n


 

Gambar 9. Daya Saing Alumni  

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.  

  

• Tahun 2019  

(673 responden)  

Untuk tahun 2019 ini, berdasarkan data yang terdapat pada setiap program studi di 

Fakultas Ekonomi dapat disimpulkan:  

• Berdasarkan  relevansi  pendidikan  dengan  pekerjaan,  sebanyak  78  persen  para 

alumni  menyatakan  bahwa  pekerjaan  saat  ini  relevan dengan  pendidikan  yang 

didapat di perkuliahan.  

• Berdasarkan  kompetensi  dan  daya  saing,  sekitar  56  persen  mengatakan  sangat 

mampu   bersaing   dengan   lulusan   dari   universitas   lainnya   dan   17   persen 

menyatakan mampu dalam bersaing, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya 

kemampuan  lulusan  FE  UNJ  dalam  bersaing  di  dunia  kerja.  

  

• Tahun 2020  

(414 responden)  

Untuk tahun 2020, berdasarkan dari data yang terdapat pada setiap program studi di 

Fakultas Ekonomi dapat disimpulkan:  

• Berdasarkan  data alumni  FE  UNJ  2017-2019 jumlah  tertinggi program  studi 

dengan   kesesuaian bidang lulusan kerja tertinggi yaitu   S1   Pendidikan 

Administrasi  Perkantoran  sebesar  36,84% dan program studi paling  sedikit 



tingkat  kesesuaian  bidang  kerjanya,  yaitu  Program  Studi D3  Manajemen 

Pemasaran sebesar 5,00%.  

• Berdasarkan kompetensi pengetahuan dibidang alumniFEUNJ  pada  tahun 2017-

2019 terdapat 12% alumni memiliki tingkat pengetahuan di bidang  atau disiplin 

ilmu yang sangat tinggi, 31% memiliki tingkat pengetahuan dibidang yang 

cukup dan terdapat 61% alumni memiliki tingkat pengetahuan di bidang yang 

tinggi.   

• Berdasarkan kompetensi pengetahuan di luar bidang alumni FE UNJ pada tahun 

2017-2019 terdapat 11% alumni  memiliki  tingkat  pengetahuan diluar bidang atau 

disiplin ilmu yang sangat tinggi, 43% memiliki tingkat pengetahuan di luar bidang 

yang cukup. Terdapat 43% alumni memiliki tingkat pengetahuan di luar bidang yang 

tinggi, dan 3% memiliki tingkat pengetahuan di luar bidang yang rendah.  

  

2. Laporan alokasi dana untuk program prestasi mahasiswa (Tahun 2018-2021) 

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

fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=ZeO4Rl  

Dalam pengembangan prestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Jakarta 

berupaya dengan mengadakan berbagai macam program serta pelatihan yang difungsikan sebagai 

wadah dan sarana mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan (skill) yang mereka miliki. Tak 

hanya itu, Fakultas Ekonomi juga ikut memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan 

baik tingkat universitas, nasional bahkan internasional, yang diharapkan dapat memberikan 

prestasi bagi universitas. Pengalokasian dana tersebut diperuntukan untuk hal-hal yang telah 

disebutkan sebelumnya.  

Adapun berikut adalah data keuangan mengenai alokasi dana untuk Program Prestasi 

Mahasiswa untuk periode tahun 2016-2020:  

Tabel 7. Data Keuangan Alokasi Dana Untuk Program Prestasi Mahasiswa 

 Keterangan   
Tahun Anggaran   

2016  2017  2018  2019  2020  

Anggaran  Rp685.722.000  Rp 1.044.256.000  Rp 1.007.344.000  Rp1.029.000.000  Rp 96.100.000  

Realisasi  Rp685.622.960  Rp 1.044.222.122  Rp    997.640.403  Rp1.028.774.656  Rp 91.584.969  

Sisa  Rp         99.040  Rp             33.878  Rp        9.703.597  Rp          225.344  Rp   4.515.031  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=ZeO4Rl
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=ZeO4Rl


% 

dana terealisasi  
99,986%  99,997%  99,037%  99,978%  95,302%  

  

Berdasarkan data yang tersaji dapat disimpulkan, bahwa dana anggaran yang terealisasi untuk 

Program Prestasi Mahasiswa pada tahun 2017 memiliki persentase yang paling tinggi diantara 

tahun 2016-2020, ini berarti dana yang dianggarkan pada tahun tersebut hampir semuanya terpakai 

atau terealisasi untuk Program Presatasi Mahasiswa. Dapat terlihat pula di tabel, bahwa persentase 

realisasi yang paling kecil adalah pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 96.100.000 

dan terpakai sebanyak Rp.91.584.969, presentase realisasi anggarannya adalah 95,3%.  

  

3. Laporan Monitoring Evaluasi Siakad 

Pelaksanaan monev pembelajaran tetap dilaksanakan secara online, yaitu diintegrasikan ke 

dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) UNJ. Dalam hal ini, instrumen monev 

diintegrasikan ke dalam SIAKAD mahasiswa pada akhir semester untuk diisi oleh setiap 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan dosen tertentu. Instrumen yang digunakan pada 

kegiatan monev untuk setiap semester ini sama dengan instrumen yang diberikan pada semester 

sebelumnya. Dokumen laporan monitoring evaluasi siakad dapat diakses melalui laman: 

http://spm.unj.ac.id/?page_id=7655. 

 

4. Laporan Audit Mutu Internal 2018-2020 

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

fe_unj_ac_id/EZXvYT1aVYBIgp0DCjDX2G0BVvVByzc5XkxWRLqL34KFkQ?e=iXxhv7, 

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

fe_unj_ac_id/ETglJue3hStIpabtlv7xb2kBWzaXNsHt8MkXuyL_1uUZug?e=lR3tBx, 

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

fe_unj_ac_id/EVCHqJ_ZvvpJmcPo3gKH_wsBI4HkGwbTnqX7Dg4uPr1K0w?e=phCvLU   

Faktor pendukung tercapainya suasana akademik yang kondusif adalah proses penjaminan 

mutu yang terus ditingkatkan dan direncanakan secara sistematis. Mulai dari penetapan target 

universitas sesuai dengan kementerian, kemudian diturunkan menjadi kontrak capaian kinerja 

pimpinan fakultas dan lembaga. Selanjutnya kontrak capaian tersebut menjadi landasan dalam 

penentuan berbagai aktivitas tridarma pada level program studi. Implementasi dari perencanaan 

http://spm.unj.ac.id/?page_id=7655
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tersebut dimonitor dan dievaluasi melalui berbagai mekanisme. Pada bidang pendidikan, pusat 

pejaminan mutu melalui program audit, seperti program Evaluasi Mutu InternaI (EMI) dan Audit 

Mutu Internal (AMI) terus dilakukan secara konsisten. Audit mutu secara eksternal melalui 

akreditasi BAN-PT atau Lembaga internasional lainnya juga telah dilakukan. 

 

Gambar 10. Laporan AMI 

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 observasi. 

Ada beberapa alasan bagi tim auditor untuk menetapkan sebuah kegiatan, proses, atau pelaksanaan 

suatu prosedur dinyatakan tidak sesuai atau observasi. Berdasarkan gamber 6.5 dapat dilihat bahwa 

total temuan dari tahun 2018-2020 dari hasil audit di semua Program Studi di Fakultas ekonomi 

adalah sebanyak 142 temuan yang terdiri dari 3 ketidaksesuaian mayor, 53 ketidaksesuaian minor, 

dan 86 observasi. Dari data data ini dapat pula dinyatakan bahwa sebagian besar temuan yang 

dijumpai pada audit siklus ini adalah bersifat Observasi. 

 

5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelacakan dan Pemberdayaan Lulusan   

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

fe_unj_ac_id/EppF7ueZALVMtFlX0vnpO-4BCnSWHPGM09txLaDFQ5d9rg?e=HwKQes  

Monitoring pelaksanaan pelacakan dan pemberdayaan lulusan dilakukan secara kualitatif 

dengan menyebarkan kuesioner kepada para alumni angkatan yang lulus tahun 2018-2020 baik 

semester genap/ganjil.   
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• Tahun 2018  

  

Gambar 11. Lulusan yang langsung bekerja  

Berdasarkan penelusuran penelitian menggunakan kuesioner didapatlah hasil bahwa 

setelah lulus sebanyak 78.4% dari para lulusan langsung bekerja dan sisanya belum bekerja 

dengan berbagai hal, mulai dari sedang mencari, mengikuti CPNS, melanjutkan kuliah dan 

sebagainya.   

 

   

Gambar 12. Bidang usaha atau jenis usaha  

Selain itu, dari kuesioner tersebut juga didapatkan data yang menyatakan bahwa 

terdapat 37.9% para alumsi bekerja pada perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa. 

21.1% pada sektor lainnya, 15.5% di sekolah,  dan perusahaan swasta manufaktur 

menempati urutan keempat dengan presentase sebesar 13.8%.  

• Tahun 2019  

Berdasarkan dari survey yang telah dilakukan, berikut adalah data akumulasi 

mahasiswa yang bekerja dan tidak langsung bekerja setelah lulus, dikarenakan berbagai 



penyebab, mulai dari melanjutkan kuliah, mengikuti seleksi CPNS, masih mencari, 

menikah, dan sebagainya.  

 

Gambar 13. Lulusan yang langsung bekerja 

Pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi terdapat 65% alumni yang langsung 

bekerja dan 35% tidak. Pada prodi S1 Pendidikan Bisnis terdapat 54 orang alumni yang 

bekerja dan 24 orang tidak langsung bekerja, sedangkan pada S1 Manajemen 54 orang 

bekerja dan 42 orang tidak. Untuk prodi S1 Akuntansi berdasarkan data kumulatif dari 

responden menunjukkan bahwa 79% alumni langsung bekerja dan 21% lainnya tidak. Pada 

program studi D3 Manajemen 71% bekerja dan 29% tidak bekerja dan untuk D3 Adm. 

Perkantoran yang terdiri dari 18 responden semunya langsung bekerja.   

• Tahun 2020  

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan melalui pengisian kuesioner, berikut 

data mahasiswa beserta dengan pekerjaannya:  

Tabel 8. Jenis Pekerjaan Lulusan 

 



Di Fakutas Ekonomi alumni yang bekerja menjadi ASN/Karyawan BUMN berjumlah 

sebanyak 79 orang, yang bekerja sebagai NGO/LSM sebanyak 10 orang, alumni yang 

bekerja atau berprofesi sebagai guru sebanyak 67 orang yang sebagian besarnya berasal 

dari prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Sebanyak 61 orang alumni bekerja sebagai Wirausaha 

dan 39 orang alumni menjadi Wiraswasta. Lulusan atau alumni dari fakultas ekonomi 

paling banyak menjadi Karyawan Swasta di perusahaan dengan jumlah paling banyak yaitu 

255 orang.   

Tak hanya itu, lulusan atau alumni dari Fakultas Ekonomi juga ada yang tidak 

langsung bekerja dikarenakan mereka memilih untuk terus melanjutkan studinya kejenjang 

S2. Adapun, jumlah alumni yang melanjutkan studinya pada tahun 2020 berjumlah 

sebanyak 19 orang.   

  

6. Kepuasan Layanan Fakultas Ekonomi UNJ 

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

fe_unj_ac_id/EppF7ueZALVMtFlX0vnpO-4BCnSWHPGM09txLaDFQ5d9rg?e=HwKQes  

• Tahun 2018  

Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Fakultas Ekonomi 

UNJ yang terdiri dari, Layanan Akademik, Kemahasiswaan, Beasiswa serta Layanan 

Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dengan melakukan pengukuran melalui pengisian 

kuesioner, dan mendapatkan hasil berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 14. Layanan Fakultas Ekonomi 

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 pelaya

nan yang puas diatas 60  persen 30 persen  sudah menyatakan sudah sangat puas.  
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• Tahun 2019  

Untuk tahun 2019, metode pengukuran yang dilakukan sama dengan tahun 

sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari pengukuran tersebut disajikan secara terperinci 

dan dikelompokan sesuai dengan prodi yang ada di Fakultas Ekonomi. Berikut ringkasan 

survey kepuasan terhadap pelayanan Fakultas Ekonomi: 

 

Gambar 15. Layanan Akademik 

 

Gambar 16. Layanan Kemahasiswaan 

 

Gambar 17. Layanan Beasiswa 



 

Gambar 18. Layanan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) 

 

Berdasarkan data tersebut, 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.  

 

  



PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN 

 

1. Sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensi 

(Tahun 2018-2021) 

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

fe_unj_ac_id/EpBoZ5QV2TxEled2VfTMru8Bqlm98ZmkP5nvZl3KQrqAdg?e=W9yYYK  

Melalui Sibering (Sistem Infromasi Belajar Daring) Fakultas Ekonomi UNJ, dimana Fakultas 

Ekonomi dapat melakukan pelacakan mahasiswa secara daring. Dalam sistem tersebut antara 

mahasiswa dan dosen juga dapat melakukaan kegiatan e-learning. Akan tetapi dari sisi kemudahan 

penggunanan sepertinya masih belum efektif digunakan karena ditandai dengan belum 

diimplementasikannya kepada seluruh mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi UNJ. Untuk itu, 

perlu adanya peningkatan sistem ini (Sibering) dan peningkatan kemudahan dan manfaat antara 

dosen dan mahasiswa dalam menggunakannya agar data semua pelacakan mahasiswa secara 

daring untuk semua mata kuliah dapat terekam secara komprehensi dari tahun ke tahun. Akses 

LMS sobering ini dapat melalui link http://digilib.fe.unj.ac.id/bl/. 

 

2. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 2018-2020 

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

fe_unj_ac_id/EYYcsf_NYJRDkzCBepkEP20BbLIxD1p3HCWDGohiOr6zCQ?e=MrgsUP, 

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

ornWJnIRPhhJDD7W8OMYBmOm1pGtmiPRCzdc92WIm8w?e=TLoinh,  

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

fe_unj_ac_id/EXcqaCYMZmdFoVh4WPyIuY0BUOM-8PxMnSFEWOvnKr9Raw?e=7fRSEP    

Dari laporan rapat tinjauan manajemen tahun 2018-2020 yang dilakukan bertujuan untuk 

meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya guna memastikan 

kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan 

Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan hasil tinjauan yang tertera dalam laporan tersebut melalui 

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

dari sisi penilaian kepuasan pelanggan masih dalam taraf perhitungan dan perkiraan. 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. Adanya peninjauan 

tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang digunakan untuk melakukan peningkatan 
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terhadap layanan kepada stakeholder khususnya mahasiswa dan pelaku bisnis serta akreditas 

program studi sebagai barometer kualitas di bidang pendidikan kedepannya.  

 

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

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

fe_unj_ac_id/EvfPM8bv3L1NiENkzxiW8hUBA3wNXbOrqVaXlpsxxc5_Zg?e=tvFBIc  

Suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja UNJ sebagai PTN BLU kepada Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu dengan dibentuknya laporan ini (LAKIP). Laporan kinerja 

ini mencakup aspek keuangan dan aspek operasional pada tahun berjalan. Aspek-aspek yang 

dilaporkan tersebut merupakan bagian yang terkait erat dengan pencapaian sasaran strategis pada 

Rencana Strategi Bisnis Universitas Negeri Jakarta, khususnya tentang kualitas pembelajaran dan 

kemahasiswaan; kinerja dan akuntabilitas keuangan; serta peningkatan relevansi dan produktivitas 

penelitian, publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam laporan tersebut 

berisi capaian kinerja UNJ selama kurun waktu yang berjalan. Dari laporan tersebut juga 

berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan, lebih banyak target yang sudah tercapai, namun 

masih ada target yang belum tercapai. Dimana untuk kedepannya upaya pencapaian target perlu 

terus ditingkatkan melalui kerja keras dan kerjasama seluruh komponen agar mencapai semua 

target yang ditentukan dan sekaligus mencapai sasaran startegis UNJ. Selain itu, adanya laporan 

ini juga dapat diguanakan sebagai acuan bagi seluruh unit dan institusi dalam melakukan evaluasi 

kinerja untuk perbaikan kinerja unit dan institusi kedepan. 

 

4. Dokumen program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 

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

fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=lkgrTI   

Melalui program pengembangan kemahasiswaan, Universitas Negeri Jakarta dapat 

meningkatkan prestasi mahasiswa dengan tujuan mahasiswa dapat menjadi insan akademis yang 

cerdas, mandiri, peka terhadap masalah yang berkembang di masyarakat, kompetitif dan 

profesional dengan jejaring yang kuat. Untuk mencapai itu, mahasiswa hendaknya diberikan 

peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh dan 

bertanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni bakat minat dan 

bidang keorganisasian. Namun, pengembangan kemahasiswaan tersebut saat ini mencerminkan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvfPM8bv3L1NiENkzxiW8hUBA3wNXbOrqVaXlpsxxc5_Zg?e=tvFBIc
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvfPM8bv3L1NiENkzxiW8hUBA3wNXbOrqVaXlpsxxc5_Zg?e=tvFBIc
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=lkgrTI
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuTWoSUQ5lxApvOV6oXtIeEBOGhcVqxzr20f1G5gQh97RA?e=lkgrTI


keadaan yang relatif sama yaitu belum adanya keterpaduan antara kegiatan kurikuler dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Dilihat dari kondisinya, untuk organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri 

Jakarta belum memiliki pola yang seragam, baik dalam perekrutan, jenjang pengkaderan, pilihan 

kegiatan maupun berakhirnya masa kepengurusan. Selain itu, secara kuantitatif masih banyak 

sedikit mahasiswa yang berminat pada program pengembangan penalaran ilmiah, bakat, minat, 

dan keorganisasian serta pengembangan kepribadian. Minat yang rendah ini salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya berorganisasi. 

Dokumen ini merupakan bentuk usaha peningkatan prestasi mahasiswa Universitas Negeri 

Jakarta. Untuk itu, dalam meningkatkan prestasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta perlu 

adanya peningkatan melalui program-program yang dijalankan. 


