
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

 

 

 

 
 

KRITERIA 4 : SUMBER DAYA MANUSIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI 

JAKARTA 

 2021 



KRITERIA 4 : SUMBER DAYA MANUSIA 

P (PENETAPAN) 

1. Rencana Peningkatan Kompetensi Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EfbuheMBKPhCqRfs0c0neE4BHxm3QIvlokywJsZ6G8TRAg?e=cBjpd8 

Berisi Curriculum vitae dosen mulai 2018 sampai dengan 2021, memuat informasi 

mengenai biodata, riwayat pendidikan, jabatan, bukti kompetensi atau sertifikasi, serta 

keterangan kesesuaian kompetensi dosen dengan program studi dan mata kuliah yang diajar. 

 

2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

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

fe_unj_ac_id/Ejh_au2JutdMg52LVeH10LoB1tlQ_6mwaGsav5sVsbHHgg?e=i9A2oU 

Dokumen tersebut berisikan Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga 

Kependidikan, khususnya Tenaga Kependidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Haris & Conventions Bekasi pada tanggal 

14-15 Agustus 2018 yang dihadiri oleh seluruh Tenaga Kependidikan yang ada di 

lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan tersebut telah disahkan 

oleh dekan pada tanggal 20 Agustus 2018.  

 

3. Instrumen Kepuasan Dosen, Pustakawan, Laboran, Teknisi, dan Tenaga 

Administrasi, terhadap Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

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

fe_unj_ac_id/EpaNhRrUdnBNpvtflrdA4tIBsmpvwsyrjP79WTGU2iGSyA?e=exGQea 

Dokumen tersebut berisikan format penilaian terhadap standar Sistem Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta Tahun 2018-2021. Adapun masing-masing format penilaian memiliki 17 intrumen 

yang wajib diisi oleh responden, yang mencakup:  

a. perencanaan, 

b. rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen 

c. orientasi dan penempatan 



d. pengembangan karir 

e. remunerasi, penghargaan dan sanksi    

 

4. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

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

fe_unj_ac_id/EpaNhRrUdnBNpvtflrdA4tIBsmpvwsyrjP79WTGU2iGSyA?e=NLiss2 

Dokumen tersebut berisikan format penilaian terhadap standar Sistem Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta Tahun 2018-2021. Adapun masing-masing format penilaian memiliki 17 intrumen 

yang wajib diisi oleh responden, yang mencakup:  

a. perencanaan, 

b. rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen 

c. orientasi dan penempatan 

d. pengembangan karir 

e. remunerasi, penghargaan dan sanksi    

 

5. Rencana Perbaikan Instrumen Pengukuran Kepuasan Dosen, Pustakawan, 

Laboran, Teknisi, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Pendukung 

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

fe_unj_ac_id/EpaNhRrUdnBNpvtflrdA4tIBsmpvwsyrjP79WTGU2iGSyA?e=IR6nag 

Dokumen tersebut berisikan format penilaian terhadap standar Sistem Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta Tahun 2018-2021. Adapun masing-masing format penilaian memiliki 17 intrumen 

yang wajib diisi oleh responden, yang mencakup:  

a. perencanaan, 

b. rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen 

c. orientasi dan penempatan 

d. pengembangan karir 

e. remunerasi, penghargaan dan sanksi    

 

 



6. Kompetensi Dosen 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ehz3PDjTJqJHi0- 

sJePrD2cBqGJn6UJ2w_tA6-53P15ehA?e=NmXzXQ 

Dokumen tersebut berisikan daftar nama Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki sertifikat kompetensi. Pada dokumen 

tersebut menjelaskan jenis kompetensi apa saja yang dimiliki oleh Dosen dan Tenaga 

Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

 

7. Kelayakan Dosen untuk menyelenggarakan Pendidikan harus Sehat Jasmani dan 

Rohani  

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

fe_unj_ac_id/EsO7Klz_FtJEvKs9lpe3D2gB1AZAcSnKhZKqIL0hg-P-mg?e=qWLfXp 

Dokumen ini berisi keputusan rektor Universitas Negeri Jakarta tentang penetapan 

peserta yang lolos penilaian administrasi berkas dan portofolio seleksi mandiri penerimaan 

mahasiswa baru jalur prestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Keputusan ini 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 beserta di dalamnya tercantum lampiran 

terkait nama-nama peserta  yang lolos. 

 

8. Aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak 

layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau 

rohani  

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

fe_unj_ac_id/EsO7Klz_FtJEvKs9lpe3D2gB1AZAcSnKhZKqIL0hg-P-mg?e=Q4BpQP 

Bersikan tentang beberapa folder contohnya folder C4_ST5_2_A yaitu mengenai 

kompetensi yang dosen FE miliki, folder C4_ST5_2_B yaitu tentang surat pengumuman 

dengan nomor surat: 131557/A/A3/KP/2019 tentang seleksi penerimaan calon pegawai 

negeri sipil kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2019. 

 

 

 

 



9. Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan 

laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium 

A. Program Kerja 

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

fe_unj_ac_id/Eq8FUy5_3PJFr5Ws9mPevOoBbL5MTJR8YAwbgjQ27gNUDw?e=eavH 

uG 

Dokumen berisikan mengenai seluruh program kerja lab yang ada di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Mulai dari lab pasar modal, lab akuntansi dan perpajakan, 

lab bahasa, lab microteaching, lab multimedia, lab pengembangan karir, lab pusat 

belajar ekonomi, dan lab sekertaris. 

 

B. SOP 

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

fe_unj_ac_id/EuQxflFKCPJDhPPKcWPcCOMB5ST1AfgwSa0qHrdJfU6aCQ?e=QoAb

4 3 

Dokumen berisi SOP seluruh laboratorium yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Adapun laboratorium yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi yaitu 

laboratorium pasar modal, laboratorium akuntansi dan perpajakan, laboratorium bahasa, 

laboratorium microteaching, laboratorium multimedia, laboratorium pengembangan 

karir, dan laboratorium sekertaris. 

 

10. Dokumen Pedoman Penelitian dan P2M UNJ 

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

fe_unj_ac_id/EkC3eHAefuBOuFot36PLQmABoUacAQcTrmWe8sL7A5n2RQ?e=efKwpH 

Dokumen ini berisikan beberapa dokumen panduan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Panduan ini diharapkan untuk membantu para dosen 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta untuk melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

 

11. Dokumen RIP LPPM UNJ dan Fakultas 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EouYxz4Y- 



j9DlmmxBbSVPmUBybaeDoN3w7D-xxww6sVjgQ?e=IQNu5h 

Dokumen ini berisikan tentang buku panduan Rencana Induk Penelitian dari tahun 2016-

2020, 2020-2026 dan 2021-2025. Sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas 

penelitian Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta semakin baik lagi kedepannya. Hal 

ini dapat dicapai dengan menyusun kebijakan roadmap penelitian dalam delapan bidang 

tema. Rencana Induk Penelitian berdasarkan tema ini diharapkan menjadi pedoman dan 

acuan dalam menyusun program penelitian yang terpadu dan holistic, baik berbasis multi 

disiplin maupun yang inter disiplin. 

 

12. Dokumen roadmap program studi 

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

fe_unj_ac_id/Eu_53Gw3LnVDvy9alLU8Ml4BAxkKmHNJTVa7eyMMZDGQrw?e=ZNYp

u 8 

Dokumen ini berisikan mengenai data excel mengenai hasil penelitian dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2015-2022, bukan hanya itu didalam 

dokumen juga terdapat peta jalan penelitian mulai dari penusunan rencana sampai dengan 

skema dan integritas penelitian. 

 

13. Formulir peta kualifikasi dosen program profesi sesuai kebutuhan dalam memenuhi 

Capaian Pembelajaran Lulusan yang sesuai jenjang KKNI 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EgvAJh7D- 

ExPgsTEbPDR5ZsB1JZDuKSEOF0dl6WLFd6LeQ?e=bajghU 

Dokumen ini berisikan mengenai data Peta kualifikasi dosen dan peta kebutuhan dosen 

seluruh prodi yang ada di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Sehingga kita dapat 

menilai penempatan dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta sudah sesuai 

bidangnya. 

 

14. Formulir peta kualifikasi dosen program magister sesuai kebutuhan kelompok bidang 

ilmu di program studi dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan yang sesuai 

jenjang KKNI 

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



fe_unj_ac_id/ETtriOhvHlJItNmsglry6GoBI0bgX_fyhsLRmlDRKMfnOQ?e=y86hbi 

Dokumen ini berisikan mengenai data Peta kualifikasi dosen dan peta kebutuhan 

dosen Magister yang ada di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Bukan hanya 

itu saja tetapi ada juga system penjaminan mutu dan sertifikasi dosen magister. 

 

15. Aturan tentang Beban Kerja Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EhcnylXhp29Kh1A8t5BD58UBSHPsM-vf6YhfGyQ48ftVCw?e=4Az6rV 

Didalam dokumen terdapat surat keputusan direktur jendral pendidikan tinggi 

kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor 12/E/KPT/2021 tentang pedoman 

Operasional beban kerja dosen semester 114. Terdapat juga surat mengenai penetapan 

beban mengajar dosen pada semester ganjil 11. 

 

16. Aturan tentang Tugas Akhir 

A. BPA 2016/2017 

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

fe_unj_ac_id/EUMSM_qaN9RJly5iD6CN1nQBDYfudjfyhJ--tQ1zo2hp9A?e=EQtNKY 

Didalamnya terdapat dokumen Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta 2016/2017. Didalamnya menjelaskan mengenai informasi akademik, 

ketentuan administrasi akademik, standar akademik, deskripsi mata kuliah dan layanan 

universitas yang dapat digunakan. 

 

B. Pedoman Skripsi 

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

fe_unj_ac_id/Eb2C1neAeJpFjj3ImGMLrmMBgPJqiuX2HqaTyq6rE3fO3Q?e=GJDfeH 

Didalamnya terdapat buku panduan pedoman penulisan skripsi sarjana tahun 2012 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pedoman ini sebagai petunjuk para 

mahasiswa S1 untuk menyusun skripsi sesuai standar yang telah ditentukan oleh 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

 



C. Pedoman Karya Ilmiah 

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

fe_unj_ac_id/EbXhis2aljtCtfHZg1Z9_gQBiTiagTJUif1CyvQfg1ri0g?e=RflNw6 

Didalamnya terdapat buku panduan pedoman penulisan Karya ilmiah tahun 2008 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pedoman ini sebagai petunjuk para 

mahasiswa D3 untuk menyusun Karya ilmiah sesuai standar yang telah ditentukan oleh 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

D. Pedoman Sidang 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ear1Mm_a5YpKjb- 

El8UDpyIB0XQxOevx7M-CxIGHpFXVlA?e=xiAnhr 

Didalamnya berisikan surat edaran dengan nomor: 325/UN39. S.FE/SE 12020 tentang 

Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa, Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian, dan 

Sidang Tugas Akhir. Didalamnya menjelaskan tata cara bimbingan tugas akhir, seminar 

tetapi masih dalam keadaan Covid-19. 

 

17. Dokumen Formulir Ceklist beban SKS 

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

l2BNrMzFPgDj9fWPQR3oBq6sDKdTDKl4PGnvOkG_3jA?e=IJVIVT 

Didalamnya terdapat dokumen Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta 2016 dan 2020. Didalamnya menjelaskan mengenai informasi akademik, ketentuan 

administrasi akademik, standar akademik, deskripsi mata kuliah dan layanan universitas 

yang dapat digunakan. 

 

18. Data Pendidikan dosen di setiap program studi 

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

fe_unj_ac_id/EZLH5YBkpx1BsBhfqH_0aIkBRJwv7fs_skvyvq9bif4Cfg?e=3bDYoa 

Dokumen tersebut berisikan hasil tangkapan layar (screenshoot) tentang pendidikan terakhir 

dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021 yang dapat diakses melalui 

website Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada laman berikut: 

https://fe.unj.ac.id/?page_id=11223  

https://fe.unj.ac.id/?page_id=11223


 

19. Rencana peningkatatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar 

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

fe_unj_ac_id/EfbuheMBKPhCqRfs0c0neE4BHxm3QIvlokywJsZ6G8TRAg?e=exjCVT  

Dokumen tersebut berisikan ringkasan biodata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta Tahun 2018-2021. Adapun ringkasan biodata tersebut berisikan: 

a. Nama; 

b. NIP; 

c. Pangkat; 

d. Jabatan; 

e. Program Studi; 

f. Pendidikan:  

- S1 

- S2 

- S3 

g. Mata Kuliah yang diampu; 

h. Sertifikasi; dan 

i. Kesesuaian Kompetensi. 

 

20. (RKAKLR) untuk alokasi dana tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun (WD 

2)  (datanya berupa kontrak perjanjian tubel) 

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

fe_unj_ac_id/Ei2migsNsLtGqXxLjZpIUggBgsApy5J6fz8DfNJyIMuesw?e=Bn11GU  

Dokumen tersebut berisikan rencana opersional program studi tahun 2019 dalam bentuk Power 

Point. Power Point tersebut menjelaskan rencana kerja program studi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta, sepeti Pendidikan Bisnis, Pendidikan Ekonomi, Magister Manajemen, Diploma 

Administrasi Perkantoran, Diploma Akuntansi, Diploma Manajemen Pemasaran, Akuntansi.  

 

21. Dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EdGeLS2I-VJKjXV- 

AuLpyX0BeZ8mG2Dfwnn3mZ2h3mbQng?e=qllJ5u 

Didalam dokumen tersebut terdapat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan 



Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Yang menyatakan beban kerja dosen dapat didasarkan pada 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

22. Aturan tentang Beban Kerja Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EZCZqnHLAoRDsZlVD214T3wBL_0wKNoq_Pey-me-

V6ODCw?e=WzySmI 

Didalam dokumen terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Didalamnya 

mengatur standar standar perguruan tinggi mengenai bidang penelitian maupun pengabdian 

masyarakat yang harus dosen fakultas ekonomi laksanakan 

 

23. Dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan 

penunjang 

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

fe_unj_ac_id/EVDdE7AlA2hEle2YU5lmfcoBNF2taC11XVgHaFUbZfTUtA?e=Yliqed 

Didalam dokumen terdapat surat keputusan direktur jendral pendidikan tinggi 

kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor 12/E/KPT/2021 tentang pedoman 

Operasional beban kerja dosen semester 114. Yang menyatakan beban kerja dosen dapat 

didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

24. Dokumen aturan Pembimbing tugas akhri di UNJ untuk semua jenjang program 

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

fe_unj_ac_id/EoYdgcogrcBKm0_hV9vIZqEBTvBYNmfLum11Ss4hnowjNA?e=rQfDHl 

Didalam dokumen terdapat surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta Nomor: 243/UN 39.5.FE/TD.06/2020 Tetntang dosen pembimbing skripsi 



semester ganjil (111) tahun akademik 2019/2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Yang menyatakan pembagian pembimbing skripsi. 

 

25. Dokumen kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan 

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

fe_unj_ac_id/EWhU1AmDI9JHmlauln47grsBqjKGkVXkar54bEP_S51FIA?e=INPpxb 

Didalamnya terdapat dokumen Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta 2016/2017. Didalamnya menjelaskan mengenai informasi akademik, 

ketentuan administrasi akademik, standar akademik, deskripsi mata kuliah dan layanan 

universitas yang dapat digunakan. 

 

26. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengacu kepada 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

http://lldikti12.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Standar-Nasional- 

Pendidikan-Tinggi-SN-Dikti.pdf 

Didalam dokumen terdapat PPT Mengenai Peraturan Mentri Riset, Teknlogi dan Pendidikan 

Tinggi Repubik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Yang menyatakan beban kerja dosen dapat didasarkan pada perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dan pengabdian kepada masyarakat adalah hal yang harus diperhatikan oleh seluruh dosen 

fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

27. Ruang lingkup bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana 

Strategis Pengabdian Masyarakat untuk KKN 

http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Renstra-PPM-UNJ-2020-2024-OK.pdf 

Didalam dokumen terdapat buku panduan mengenai rencana strategi Pengabdian 

Masyarakat tahun 2020-2024 didalamnya mengatur mengenai landasan pengembangan 

pengabdian masyarakat, garis besar renstra pengabdian kepada masyarakat, sasaran 

program pengabdian masyarakat dan pola pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

diseminisasi program pengabdian                    masyarakat. 

http://lldikti12.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Standar-Nasional-Pendidikan-Tinggi-SN-Dikti.pdf
http://lldikti12.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Standar-Nasional-Pendidikan-Tinggi-SN-Dikti.pdf
http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Renstra-PPM-UNJ-2020-2024-OK.pdf


Pengelolaan SDM mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, 

pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM. Perencanaan kebutuhansumber daya manusia 

di UNJ disusun berdasarkan pada analisis kebutuhan dosen dan administrasi. Analisis 

tersebut dilakukan oleh unit terkecil yang ada di lingkungan UNJ seperti fakultas atau 

program studi dan biro, lembaga serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Mekanisme 

selanjutnya unit tersebut mengajukan usulan penambahan sumber daya manusia kepada 

Rektor melalui Wakil Rektor bidang administrasi dan Umum. UNJ kemudian mengajukan 

usulan kebutuhan sumber dayake Kemristekdikti. Perencanaan kebutuhan sumber daya 

manusia non-PNS yaitu tenaga honorer dan dosen tidak tetap dilakukan berdasarkan 

analisis kebutuhan unitdengan tetap mengacu peraturan yang berlaku. 

Rekruitmen pegawai UNJ dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penghitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah. Peraturan tersebut 

secara implementatif sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Untuk selanjutnya 

UNJ membuat peraturan rektor dan pedoman tentang Penerimaan Dosen dan Pegawai. 

Mengacu pada pedoman tersebut, setelahUNJ menerima informasi mengenai formasi dosen 

dan pegawai dari pemerintah, UNJ mengumumkan penerimaan calon dosen dan pegawai 

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan melalui laman: www.unj.ac.id dan media 

cetak/koran dengan batasan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya pelamar mendaftar melalui 

daring dan mengirimkan berkas lamarannya ke Po Box 3939. 

Sistem seleksi yang dilakukan UNJ, yaitu dengan terlebih dahulu menyeleksi kesesuaian 

berkas dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hasil seleksi dikonsultasikanke dekan/fakultas 

yang relevan. Setelah mendapat persetujuan dekan, calon dosen diperkenankan mengikuti 

Tes Kemampuan Dasar (TKD) secara daring. Kelulusan hasil TKD diumumkan oleh 

Menpan. Untuk selanjutnya peserta yang telah dinyatakan lulus TKD, mengikuti Tes 

Kemampuan Bidang (TKB) di UNJ dan fakultasmaing-masing khususnya untuk calon 

dosen. TKB terdiri dari ujian tulis dan wawancara, bahkan untuk calon dosen ada tes 

kemampuan teknis (mengajar) di pogram studi relevan yang membutuhkan. 

Orientasi penempatan pegawai (PNS) UNJ mengikuti peraturan dan kebijakan pemerintah 

http://www.unj.ac.id/


tentang pegawai negeri yaitu pelatihan prajabatan. Prajabatan CPNS UNJ dalam beberapa 

tahun ini digabung dengan berbagai institusi/kementerian lain. Akibatnya materi khusus 

tentang Ke- UNJ-an tidak dapat diberikan. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi 

masalah ini adalah diadakannya orientasi khusus untuk pegawai baru. 

Untuk kelompok pendidik (dosen), materi orientasi untuk pegawai baru meliputi materi tri 

dharma perguruan tinggi seperti untuk bidang pendidikan; sistem pembelajaran, sistem 

penilaian dan evaluasi pembelajaran, metode pembelajaran dan manajemen universitas, 

yang diberikan melalui Pelatihan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), 

Applied Approach (AA), Multi Channel Learning (MCL) serta Penilaian dan Evaluasi di 

Perguruan Tinggi. 

Pengembangan karier dosen dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk studi 

lanjut. Tahun 2020-2024 UNJ telah mengalokasikan anggaran dari hibah SFD untuk 20 

orang studi ke luar negeri dan 40 orang ke universitas-universitas dalam negeri. Selain studi 

lanjut juga mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar/workshop, lokakarya dan yang 

sejenisnya. UNJ juga menyiapkan bantuan dana untuk dosen yang mempublikasikan 

karya ilmiahnya pada jurnal internasional terindex scopus dan bantuan dana untuk dosen 

yang mau mengurus HAKI. 

Pengembangan karier pegawai/tenaga kependidikan dimulai dengan cara menganalisis 

kemampuan dan kinerja pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokoknya. 

Berdasarkan analisis kemampuan dan kinerja tersebut, universitas menyusun perencanaan 

pengembangan pegawai. Pengembangan karier pegawai tenaga kependidikan yang selama 

ini sudah dilaksanakan adalah pelatihan-pelatihan baik yang bersifat umum maupun khusus. 

Pelatihan umum dikaitkan dengan pengembangan jabatan setiap pegawai seperti SEPAMA, 

SEPAMEN, ADUM; sedangkan pelatihan khusus merupakan pelatihan yang ditujukan 

untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme pegawai dalam bidang kerjanya: pelatihan 

tersebut antara lain pelatihan TI, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan sistem pengelolaan 

keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan surat menyurat/arsiparis. 

Retensi yang dilakukan UNJ guna mempertahankan SDM terbaik yang dimilikinya. 

Oleh karena itu, pimpinan selektif dalam memberikan izin kepada dosen maupun tendik 

yang akan berpindah tempat kerja. Untuk merealisasikan upaya tersebut pimpinan UNJ terus 

meningkatkan rasa nyaman bekerja misalnya dengan memberikan penghargaan yang layak 



dalam jenjang karier. Sebaliknya dosen atau karyawan yang melanggar aturan diberikan 

sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya dengan memberlakukan aturan kepegawaian 

dan/atau kode etik baik dosen maupun tenaga kependidikan sesuai dengan Peraturan Rektor 

Nomor 9 tahun 2019. Namun, apabila kesalahannya berat maka akan diproses bahkan bisa 

saja diberhentikan. 

Pemberhentian dosen dan tendik dilakukan jika telah melanggar peraturan dan tidak 

sesuai dengan etika sebagai dosen dan pegawai. Pemberhentian itu dilakukan melalui tahapan-

tahapan yaitu dari memberikan teguran lisan, teguran tertulis/ surat peringatan (SP1, SP2, 

SP3). Jika sampai batas teguran itu tidak diindahkan maka yang bersangkutan dilaporkan 

pada rektor melalui Wakil Dekan II, Bagian Kepegawaian dan Wakil Rektor II untuk 

ditindaklanjuti. 

Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja dan berprestasi baik, akan 

berpeluang memperoleh remunerasi sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki. Selain itu, 

UNJ juga memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dan punishment kepada para 

pegawai yang melanggar kode etik. Dengan demikian, pemberian remunerasi, reward, dan 

punishment merupakan konsekuensi logis dari penegakan aturan yang berlaku di UNJ. 

Pemberian penghargaan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Rektor UNJ Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai UNJ Non-PNS. 

Dosen pensiun setelah berusia 65 tahun atau 70 tahun untuk guru besar dan karyawan/ 

tenaga kependidikan setelah berusia 58 tahun. Dengan adanya dosen yang pensiun, tentu saja 

UNJ harus mengusulkan pengganti agar pelaksanaantridharma perguruan tinggi tetap 

berjalan dengan baik. 

 

1) Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Rekam Jejak Kinerja SDM 

Monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikandi UNJ 

sampai saat ini dilakukan dengan sangat baik dan terdokumentasi setiap akhir semester. 

Dokumentasi berupa lembar laporan SKP yang disahkan oleh Dekan atau Ketua Program 

Studi. Mekanisme pelaporan dan pendokumentasian dilakukan melalui pengiriman 

laporan dari masing-masing fakultas ke universitas/bagian pengarsipan. 

Data didokumentasikan/disimpan dalam komputer (soft copy) dan salinan cetak (hard 



copy). Hasil penilaian kinerja dibahas pada pertemuan rutin antarapimpinan fakultas pada 

waktu yang sudah ditentukan oleh setiap fakultas. Untuk dosen dan tenaga kependidikan 

yang tidak memenuhi persyaratan, diberikan punishment yang ditetapkan oleh pimpinan. 

Tahap pemberian punishment sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (tercantum 

pada sistem penilaian kinerja). 

Semua pedoman dan rekaman kinerja tenaga dosen dan kependidikanterdokumentasi 

dengan sangat. 

Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar Mekanisme 

penetapan standar SDM UNJ melalui tahapan sebagai berikut: 

➢ Membentuk tim pembuat dokumen standar SPMI, yang terdiri atas timpenjaminan 

mutu dan biro kepegawaian; 

➢ Mempersiapkan instrumen, yang diawali dengan beberapan kali FGD dan 

workshop; 

➢ Revisi draft dokumen, pengecekan dan pengesahan dokumen oleh senat UNJ; 

➢ Pengesahan oleh Rektor yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor: 

932.a/SP/2018 tentang Dokumen Standar dalam SPMI (32 standar); 

➢ Sosialisasi ke fakultas dan program studi di lingkungan UNJ. 

 

Untuk menjalankan siklus PPEPP, dilakukan audit SPMI pada unit terkait. Standar 

SDM UNJ tertuang dalam standar 5 tentang Standar dosen dan tendik; standar 13 tentang 

Peneliti; standar 21 tentang pelaksana PkM; dan standar 28 tentang yaitu Standar Sumber 

Daya Manusia UNJ. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk menyusun standar-standar 

di atas adalah: 

➢ SK Rektor Nomor: 1591.a/SP/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen 

Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Standar dalam SPMI; 

➢ SK Rektor Nomor: 932.a/SP/2018 tentang Dokumen Standar dalam SPMI (32 

standar); dan 

➢ Peraturan Rektor Nomor: 1/UN39/JM.00/2019 tentang Dokumen SPMI UNJ 

(Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir SPMI). 

 

Adapun strategi pencapaian standar SDM itu tertuang pula dalam Dokumen 



Standar SPMI tentang SDM, yaitu: 

➢ Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui programbeasiswa 

dalam dan luar universitas bahkan luar negeri; 

➢ Membuat peta jalan pembinaan karier dosen; 

➢ Menyelenggarakan pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas dosen dan 

tenaga kependidikan secara berkala; 

➢ Membuat pedoman, deskripsi kerja, dan penilaian kinerja untuk dosen dantenaga 

kependidikan; dan 

➢ Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun. 

 

 

  



P (PELAKSANAAN) 

1. Daftar pustakawan dan latar belakang pendidikannya 

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

fe_unj_ac_id/Ejh_au2JutdMg52LVeH10LoB1tlQ_6mwaGsav5sVsbHHgg?e=5bnica 

Dokumen berisi bukti kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Untuk melaksanakan tugasnya seperti yang tertera pada UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan dituntut 

menjalankan Tupoksi dengan profesional, untuk itu diadakan pengembangan kompetensi 

tendik, diantaranya adalah sertifikasi Digital Filling System dan Sertifikat Service Excelent. 

 

2. Daftar dosen dengan gelar doktor/Sp-2 

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

fe_unj_ac_id/ETd51bUlczpNk2gehOhc3FIBcJ2ENrhsse9CME1-liEitw?e=sfItwd 

Dokumen berisi informasi mengenai identitas tenaga kependidikan dan dosen dosen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, seperti NIP, jabatan, program studi yang 

diajarkan dan riwayat pendidikan. 

 

3. Daftar tenaga kependidikan dan sertifikat keterampilan yang dimiliki  

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

fe_unj_ac_id/Ejh_au2JutdMg52LVeH10LoB1tlQ_6mwaGsav5sVsbHHgg?e=YRWDir 

Folder berisi daftar tenaga kependidikan FE UNJ beserta kualifikasi keterampilannya. 

Untuk melaksanakan tugasnya seperti yang tertera pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan dituntut menjalankan Tupoksi dengan 

profesional,  untuk itu diadakan pengembangan kompetensi tendik. 

 

4. Peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (sesuai kebutuhan untuk memenuhi 

Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi) 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ehz3PDjTJqJHi0- 

sJePrD2cBqGJn6UJ2w_tA6-53P15ehA?e=gpRkP0 

Dokumen tersebut berisikan daftar nama Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki sertifikat kompetensi. Selain itu, 



terdapat folder yang berisikan bukti sertifikat yang dimiliki oleh seluruh Dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

5. Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi 

pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi 

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

fe_unj_ac_id/EsO7Klz_FtJEvKs9lpe3D2gB1AZAcSnKhZKqIL0hg-P-mg?e=q5aQp6  

Dokumen tersebut berisikan data riwayat pendidikan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2018-2021. Selain itu, terdapat penjelasan kesesuaian antara 

kompetensi yang dimiliki dengan program studi yang diajarkan pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

6. Kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi 

pendidik, jabatan akademik 

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

fe_unj_ac_id/EsO7Klz_FtJEvKs9lpe3D2gB1AZAcSnKhZKqIL0hg-P-mg?e=bXBwQe 

Dokumen ini berisi data riwayat pendidikan, kompetensi, dan jabatan akademik dosen 

FE UNJ tahun 2018-2021 dan memberi informasi mengenai kesesuaian antara riwayat 

pendidikan dosen dengan bidang studi yang diajarkan. 

 

7. Skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen 

berdasarkan kebutuhan program studinya 

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

fe_unj_ac_id/EsO7Klz_FtJEvKs9lpe3D2gB1AZAcSnKhZKqIL0hg-P-mg?e=a5vfZJ  

Dokumen tersebut berisikan ringkasan biodata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2018-2021. Adapun ringkasan biodata tersebut berisikan: 

a. Nama; 

b. NIP; 

c. Pangkat; 

d. Jabatan; 

e. Program Studi; 



f. Pendidikan:  

- S1 

- S2 

- S3 

g. Mata Kuliah yang diampu; 

h. Sertifikasi; dan 

i. Kesesuaian Kompetensi. 

 

8. Skala prioritas di tingkat UNJ dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut 

maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi 

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

fe_unj_ac_id/EsO7Klz_FtJEvKs9lpe3D2gB1AZAcSnKhZKqIL0hg-P-mg?e=YFDr2d 

Dokumen tersebut berisikan ringkasan biodata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2018-2021. Adapun ringkasan biodata tersebut berisikan: 

a. Nama; 

b. NIP; 

c. Pangkat; 

d. Jabatan; 

e. Program Studi; 

f. Pendidikan:  

- S1 

- S2 

- S3 

g. Mata Kuliah yang diampu; 

h. Sertifikasi; dan 

i. Kesesuaian Kompetensi. 

Dengan adanya data tersebut, akan mempermudah UNJ dalam meningkatkan jumlah dan 

kualitas setiap Dosen. 

 

9. Peta laboratorium yang dimiliki di FE UNJ 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EjzdOz2UDtREu4B7- 



qUmsQIBQfpGC8lHKwet9au6Z_1D5Q?e=fN3JnO 

Folder berisi peta laboratorium yang dimiliki Fakultas Ekonomi di lingkungan kampus, 

laboratorium merupakan sarana penunjang dalam kegiatan praktek mahasiswa FE UNJ. 

Adapun peta laboratorium yang dimaksud pada gedung M dan gedung L Universitas 

Negeri Jakarta.  

 

10. Kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium  

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

fe_unj_ac_id/Emvy9YQL1_BLhO4dIgvvYfwBsiTeIKkBTYHQW8l6YrjyPg?e=5cQwqa 

Folder berisi dokumen sertifikat kompetensi teknis dan laboran yang diperlukan di 

setiap laboratorium, secara spesifik memuat sertifikat yang dimiliki oleh kalab masing 

masing laboratorium. Mulai dari lab pasar modal, lab akuntansi dan perpajakan, lab 

bahasa, lab microteaching, lab multimedia, lab pengembangan karir, dan lab sekertaris. 

 

11. Dokumen luaran penelitian dosen 

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

fe_unj_ac_id/EioqlHctcJtDhF0KQAvq6UMBBsdAvNEs8I54xveR2m5bkQ?e=ZYLjOM 

Folder berisi daftar penelitian yang dilakukan oleh dosen FE UNJ dari seluruh strata 

prodi dari tahun 2019-2021. Luaran berupa satu buah artikel yang diterbitkan pada jurnal 

nasional terakreditasi Sinta atau jurnal/prosiding terindeks Scopus yang tidak termasuk 

dalam daftar jurnal predator, satu buah HKI dan satu buah materi ajar. 

 

12. Formulir biodata peneliti 

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

fe_unj_ac_id/EjV36vxADiZAkm1aJpzsYPIBNYbSf_4vcrmIE9NFlr7nNQ?e=1p8st1 

Folder berisi format formulir biodata peneliti tahun 2018-2021, selain biodata peneliti, 

formulir juga meminta informasi mengenai pengalaman penelitian dosen yang akan 

mengajukan proposal penelitian. 

 

13. Formulir daftar dosen pemegang HKI 

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



fe_unj_ac_id/EQo5P7QDOaJCkF_DtdHS_QUBwb5TLaGgLuP-xP6HzIQuMg?e=lIBIj1 

Dokumen berisi formulir biodata dosen pemegang HKI, selain biodata peneliti, formulir 

juga meminta informasi mengenai pengalaman penelitian dosen yang akan mengajukan 

PKM fakultas. Formulir tersebut berisikan identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman 

penelitian 5 tahun terakhir, pengalaman pengabdian masyarakat 5 tahun terakhir, 

pengalaman penulisan artikel dalam jurnal 5 tahun terakhir, pemakalah seminar ilmiah 5 

tahun terakhir, dan karya buku 5 tahun terakhir. 

 

14. Formulir bimbingan tugas akhir di setiap jenjang (strata) program studi 

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

fe_unj_ac_id/Ev_3pBhOk7VGgCXz_zWdregBY3L6NVBFQI7uJNBJhm4PAA?e=mHSS1

y  

Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk membuat tugas akhir/skripsi/tesis sesuai dengan jenjang 

pendidikannya. Selama melakukan penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis tersebut, mahasiswa harus 

melakukan bimbingan/konsultasi dengan Dosen Pembimbing yang sudah ditetapkan. Selama 

melakuakn konsultasi tersebut, mahasiswa akan mencatat masukan dari Dosen Pembimbing dalam 

formulir Saran dan Kartu Konsultasi Skaripsi/Tesis. Setelah melakukan bimbingan, mahasiswa 

akan meminta tandatangan dosen pembimbingnya. 

 

15. Pedoman Penulisan Skripsi 

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

fe_unj_ac_id/ETKsarEfDs5LvBZTWr1lIPIBjMMqLtVg-16eD9nS3CMlyA?e=Dh5gfb 

Panduan penulisan tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk 

memberikan kemudahan kepada mahasiswa jenjang sarjana dalam menuliskan skripsi 

mereka. Panduan ini bermaksud menciptakan penetapan standar minimum penulisan 

skripsi. 

 

16. Artikel dosen selama 3 tahun terakhir 

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

fe_unj_ac_id/Etw5IMRcwN1FnIlR0nm7L4sB6XZK2Jjpfl2VbXS4YakjuA?e=9oUTyl 

Folder berisi daftar artikel yang ditulis dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta selama tahun 2018-2020, tercatat terdapat 39 dosen berkontribusi dalam pembuatan 



artikel dan terdapat 181 dosen membuat artikel. 

 

17. Formulir isian surat izin orangtua 

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

rEu9K5LsRHRtAeB5mcBfXKvvu1U61t9AgKz4wjK5g?e=fsDrt0 

Dokumen tersebut berisikan formulir surat izin orang tua untuk mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Mahasyarakat di lingkungan Universitas Negeri 

Jakarta. Formulit tersebut akan di tandatangani secara langsung oleh orang tua mahasiswa. 

 

18. Peta kepangkatan dosen di setiap program studi 

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

fe_unj_ac_id/EZxXZWeBHs9HvSy3clvhU7cBNQVRidazgpJMY84cAnQePA?e=gDXpHq 

Dokumen berisi daftar identitas dan informasi mengenai jabatan dosen di setiap program 

studi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, serta keterangan bisa atau tidak untuk 

mengajukan kenaikan pangkat. 

 

19. Peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen 

yang masih berpendidikan magister 

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

fe_unj_ac_id/Edg3T0tdEMVPoDNBJpXaYisBpKeJQ9V2FkBB9mN9LrV3Uw?e=f5hEFn 

Dokumen berisi peta pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dubutuhkan program 

studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

20. Formulir Peta Kepangkatan Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EXyNO7Sb8NxNqJqrS2JvOaEBxsiu8gk5sk97GGW8xq_AIw?e=1WCGQ3 

Dokumen berisi formulir yang akan diisi oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta mengenai informasi jabatan saat ini dan rencana masa depan untuk mengajukan ke 

pangkat selanjutnya. Formulir tersebut berisikan: 

a. Nama 



b. Program studi 

c. Kepangkatan saat ini 

d. Tahun capaian 

e. Sudah berapa lama menjabat pada pangkat saat ini 

f. Selanjutnya akan mengajukan ke pangkat 

g. Kisaran tahunakan mengajukan ke pangkat selanjutnya dalam waktu  

- 1 tahun ke depan 

- 2 tahun ke depan 

- 3 tahun ke depan  

- 4 tahun ke depan  

- Lebih dari 4 tahun 

 

21. Daftar dosen tugas/izin belajar 

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

fe_unj_ac_id/ETd51bUlczpNk2gehOhc3FIBcJ2ENrhsse9CME1-liEitw?e=bTLX6h  

Dokumen tersebut berisikan daftar nama Dosen aktif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta yang berisikan informasi mengenai keterangan izin belajar/tugas belajar. Serta 

terdapat nama perguruan tinggi dan tahun dalam pelaksanaan izin belajar/tugas belajar 

tersebut, 

 

22. Daftar dosen dengan gelar doktor/Sp-2 

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

fe_unj_ac_id/ETd51bUlczpNk2gehOhc3FIBcJ2ENrhsse9CME1-liEitw?e=aVdGKp  

Dokumen tersebut berisikan daftar nama Dosen aktif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta yang berisikan informasi mengenai Pangkat/Golongan dan Jabatan Dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, terdapat informasi lain seperti NIP, 

Program Studi, dan Riwayat Pendidikan.  

 

23. Peta Kepangkatan Dosen (hasil google form) 

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

fe_unj_ac_id/EQWzDOi5u1BEt8cjDCPD3NwBhxnJ5o9aTsXXW6AvsV8BOQ?e=CmV4

B Z 



Dokumen memuat hasil rekapan dari Formulir Peta Kepangkatan Dosen, hasil ini memuat 

informasi mengenai jabatan dosen saat ini dan rencana masa depan untuk mengajukan ke 

pangkat selanjutnya. 

 

24. Laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya 

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

fe_unj_ac_id/Es1w7rSspElGgwBJV3TTZV4BhaDGvwNDhEi6Midh7yHNJQ?e=y2cJ3o 

Dokumen berisi aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran tahun 2018-

2021 dan aturan yang mendasarinya. Beban kerja dosen adalah laporan kinerja dosen yang 

mencakup komponen melaksanakan pendidikan melaksanakan penelitian dan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang kegiatan Tridharma dan atau 

tambahan dalam kurun waktu tertentu. 

 

25. Data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di FE 

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

fe_unj_ac_id/EsQDGTFtugVDlkobcsGIGYwBjHJ3T-jiCQ8zKTP5-KWkow?e=ZgQhRi 

Dokumen berisi data pendidikan dan pendidikan lanjutan dosen di setiap program studi 

yang terdapat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2018-2021. 

 

26. Peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen 

yang masih berpendidikan magister. 

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

fe_unj_ac_id/EsQDGTFtugVDlkobcsGIGYwBjHJ3T-jiCQ8zKTP5-KWkow?e=TATrby 

Dokumen berisi data pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sesuai kompetensi yang dibutuhkan program 

studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister. 

 

27. Peta kepangkatan dosen di setiap program studi 

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

fe_unj_ac_id/EnbMInEe2VZPuQ4M6XewESEBWcMXigwSPXD0x09xxCYOEg?e=eFzyj

e  



Dokumen berisi formulir monitoring kepangkatan tendik dan dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta serta hasil rekapan yang mencakup informasi jabatan saat ini 

dan rencana masa depan untuk mengajukan ke pangkat selanjutnya. 

 

28. Peta lokasi KKN desa binaan 2020 

https://drive.google.com/file/d/1PVeiAH7uv3dBlVhbHNW1XKvVJKg_iRMu/view?usp=sh 

aring 

Dokumen berisi peta lokasi KKN untuk skema PKM 2020, jenis kegiatan PKM untuk desa 

binaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran yang dikunjungi oleh dosen tetap 

FE. Desa Binaan untuk PKM FE 2020 diselenggarakan di Kecamatan Jampang, Kabupaten 

Bogor. 

 

29. Formulir pemetaan kelompok PKM  

2018: 

https://drive.google.com/file/d/1dcjxYvRTl-hy791GEZVbfmz5BMVsbu- 

F/view?usp=sharing 

2019: 

https://drive.google.com/file/d/187RoRtiP8LUxjjvPvRNnv4mjCtH2dgV8/view?usp=sharin 

g 

2020: 

https://drive.google.com/file/d/1dxn2o7L1HzDQktsTQ_2O72JF_EgBbi2P/view?usp=sharin 

g 

2021: 

https://drive.google.com/file/d/1Jh2zCU6M6HRc0c-fCPx- 

0S4jRdCzHdkH/view?usp=sharing 

Dokumen berisi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2018-

2021. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang- 

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan 

dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

https://drive.google.com/file/d/1PVeiAH7uv3dBlVhbHNW1XKvVJKg_iRMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVeiAH7uv3dBlVhbHNW1XKvVJKg_iRMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcjxYvRTl-hy791GEZVbfmz5BMVsbu-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcjxYvRTl-hy791GEZVbfmz5BMVsbu-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187RoRtiP8LUxjjvPvRNnv4mjCtH2dgV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187RoRtiP8LUxjjvPvRNnv4mjCtH2dgV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxn2o7L1HzDQktsTQ_2O72JF_EgBbi2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxn2o7L1HzDQktsTQ_2O72JF_EgBbi2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jh2zCU6M6HRc0c-fCPx-0S4jRdCzHdkH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jh2zCU6M6HRc0c-fCPx-0S4jRdCzHdkH/view?usp=sharing


mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

 

30. Formulir kegiatan pelatihan PKM 2018 

2018: 

https://drive.google.com/file/d/1dcjxYvRTl-hy791GEZVbfmz5BMVsbu- 

F/view?usp=sharing 

2019: 

https://drive.google.com/file/d/187RoRtiP8LUxjjvPvRNnv4mjCtH2dgV8/view?usp=sharin 

g 

2020: 

https://drive.google.com/file/d/1dxn2o7L1HzDQktsTQ_2O72JF_EgBbi2P/view?usp=sharin 

g 

2021: 

https://drive.google.com/file/d/1Jh2zCU6M6HRc0c-fCPx- 

0S4jRdCzHdkH/view?usp=sharing 

Dokumen berisi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2018-

2021. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. 

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

 

31. Formulir cacatan atau koreksi kinerja bagi peneliti oleh reviwer 

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

fe_unj_ac_id/EaXvm7n9ENFEiOSQQ7kf2mQBSeydGMVUOZ5_1SDyp04aog?e=fps1tg  

Dokumen yang berisikan formulit catatan atau koreksi kinerja bagi peniliti oleh reviewer, 

format dokumen adalah saran perbaikan, bentuk perbaikan, dan tandatangan reviewer. 

Formulir tersebut diisi oleh reviewer 1, 2, dan 3. 

https://drive.google.com/file/d/1dcjxYvRTl-hy791GEZVbfmz5BMVsbu-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcjxYvRTl-hy791GEZVbfmz5BMVsbu-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187RoRtiP8LUxjjvPvRNnv4mjCtH2dgV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187RoRtiP8LUxjjvPvRNnv4mjCtH2dgV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxn2o7L1HzDQktsTQ_2O72JF_EgBbi2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxn2o7L1HzDQktsTQ_2O72JF_EgBbi2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jh2zCU6M6HRc0c-fCPx-0S4jRdCzHdkH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jh2zCU6M6HRc0c-fCPx-0S4jRdCzHdkH/view?usp=sharing


 

32. HaKI Dosen FE UNJ 

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

fe_unj_ac_id/ESBF7ikUYZJFrri_9P8hdj0B06uxnTmWYflrjMswScaRDA?e=LONbKr  

Dokumen tersebut berisikan daftar HaKI paten dosen aktif Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta untuk memberdayakan masyarakat. Dokumen tersebut memuat daftar nama 

dosen, jenis ciptaan, serta judul karya yang dibuat oleh dosen FE UNJ.  

 

33. Dokumen mengenai Formulir pernyataan susunan keanggotaan  

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

7T_5xPr5DuWkWPuPMBNwUXwregACL83RTWc1DEHQ?e=WmpHhu 

Dokumen berisikan formulir pemetaan kelompok pengabdian kepada masyarakat, yang 

berisikan informasi nama pengusul, jduul PkM, kesesuaian kajian, kesiapan saran/pra-

sarana, kesiapan masyarakat, kebermanfaatan program. Selain itu terdapat formulit lembar 

pengamatan survey pengabdian kepada masyarakat, yang berisikan informasi nama judul 

PkM, nama anggota, tempat kegiatan PkM, kesesuaian dengan bidang keahlian, dan bidang 

keahlian. 

 

34. Dokumen mengenai: formulir keikutsertaan pihak lain dalam PKM 

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

fe_unj_ac_id/EonSI0mP0bJJtpnund0Fbm4B4M1wLN0DIsgQuhrpIlGozA?e=KQmw5P  

Dokumen tersebut berisikan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Thun 

2019-2021. Selain itu terdapat dokumen lembar pengesahan PkM yang dilakukan oleh 

Susan Febriantina, S.Pd., M.Pd. yang dilakukan pada tahun 2018-2019.  

 

35. Formulir monitoring proses pembimbingan tugas akhir untuk setiap jenjang program 

studi yang ada di UNJ 

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

fe_unj_ac_id/Ev_3pBhOk7VGgCXz_zWdregBY3L6NVBFQI7uJNBJhm4PAA?e=NsKsCy  

Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk membuat tugas akhir/skripsi/tesis sesuai dengan 

jenjang pendidikannya. Selama melakukan penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis tersebut, 



mahasiswa harus melakukan bimbingan/konsultasi dengan Dosen Pembimbing yang sudah 

ditetapkan. Selama melakuakn konsultasi tersebut, mahasiswa akan mencatat masukan dari 

Dosen Pembimbing dalam formulir Saran dan Kartu Konsultasi Skaripsi/Tesis. Setelah 

melakukan bimbingan, mahasiswa akan meminta tandatangan dosen pembimbingnya. 

 

36. Formulir evaluasi dosen dalam proses bimbingan tugas akhir 

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

fe_unj_ac_id/Ev_3pBhOk7VGgCXz_zWdregBY3L6NVBFQI7uJNBJhm4PAA?e=1PQ5px  

Dokumen berisi formulir kartu konsultasi tugas akhir yang diisi oleh mahasiswa pada saat 

melakukan bimbingan tugas akhir dengan dosen pembimbing di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta.  

 

37. Formulir Monitoring Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

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

fe_unj_ac_id/EQNBnZIdjptFrL5o2aa5SV8BDNV3y8tenobWEqv2JYTlzQ?e=ch4dvK  

Dokumen tersebut berisikan formulir monitoring kenaikan pangkat Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Adapun isi dari 

formulir tersebut yaitu: 

1. Nama 

2. Jenis Kepegawaian: 

- Honorer 

- PPPK 

- PNS 

3. Bagian 

- Layanan Administrasi Umum 

- Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

- Bagian Keuangan & Akuntansi 

- Bagian Umum, Kepegawaian & Barang Milik Negara 

- Bagian Pengajaran 

- Bagian Hasil Studi 

- Bagian Karya Akhir 



- Bagian Pusat Belajar Ekonomi (PBE) 

4. Kepangkatan saatini 

- Koordinator 

- Staff 

5. Tahun Capaian 

6. Sudah berapa lama menjabat pada pangkat saat ini 

7. Selanjutnya akan mengajukan ke pangkat 

8. Kisaran tahun akan mengajukan ke pangkat selanjutnya dalam waktu 

- 1 tahun ke depan 

- 2 tahun ke depan 

- 3 tahun ke depan 

- 4 tahun ke depan 

- Lebih dari 4 tahun 

 

 

  



E (Evaluasi) 

 

1. Laporan pelatihan/penyegaran / pengembangan kompetensi tenaga kependidikan 

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

fe_unj_ac_id/Ejh_au2JutdMg52LVeH10LoB1tlQ_6mwaGsav5sVsbHHgg?e=rq5G6v 

Dokumen tersebut berisikan bukti kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, hasil 

analisis kualifikasi dan laporan kegiatan pengembgangan kompetensi Tenaga Kependidikan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

 

2. Analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga 

administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya 

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

fe_unj_ac_id/EpaNhRrUdnBNpvtflrdA4tIBsmpvwsyrjP79WTGU2iGSyA?e=3wygXL 

Dokumen berisi laporan hasil analisis kepuasan dosen dan tendik tahun 2018-2021. 

Dalam proses evaluasi sistem pendidikan perguruan tinggi dalam cakupan fakultas 

secara umum ada beberapa survei yang dapat di lakukan salah satunya adalah survei 

kepuasan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. Survei kepuasan, yaitu dalam 

hal ini adalah dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi. Survei yang 

dilakukan untuk pengguna layanan bertujuan untuk mengetahui kualitas system pengelolaan 

sumber daya manusiayang di berikan oleh fakultas ekonomi terhadap pengguna apakah baik 

atau tidak. 

 

3. Hasil analisis kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 

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

fe_unj_ac_id/Ejh_au2JutdMg52LVeH10LoB1tlQ_6mwaGsav5sVsbHHgg?e=CaiMTz  

Dokumen tersebut berisikan bukti kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, hasil 

analisis kualifikasi dan laporan kegiatan pengembgangan kompetensi Tenaga Kependidikan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

 

 

 



 

4. Monev bimbingan tugas akhir oleh dosen 

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

fe_unj_ac_id/EZi23UxTwbVPumSdZcVrtFgBXkE9anKAxuWpfznNr3VnHw?e=HTmAL

S  

Dokumen berisi form monev bimbingan karya akhir oleh dosen dalam bentuk 

spreadsheet, berisi informasi identitas mahasiswa yang menjalani bimbingan serta 

kendala dalam          bimbingan. 

 

5. Monev bimbingan tugas akhir oleh mahasiswa 

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

fe_unj_ac_id/ETiSPEAeWGlAtY3FgAMhkjIBZJAUHIIY0sF1BxGMdjzY-Q?e=2hxUvM 

Dokumen berisi form monev bimbingan karya akhir oleh mahasiswa dalam bentuk 

spreadsheet, berisi informasi identitas dosen dan mahasiswa yang menjalani bimbingan, 

judul  karya akhir serta kendala dalam bimbingan. 

 

6. Monitoring proses pembimbingan tugas akhir 

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

FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=ahggfO 

Dokumen memuat formulir monitoring proses pembimbingan tugas akhir, formulir 

memberi informasi mengenai identitas mahasiswa yang bersangkutan, nama dosen 

pembimbing, dan catatan perkembangan tugas akhir. 

 

7. Monitoring Tugas Akhir 

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

fe_unj_ac_id/EtZW8JM_xddHvs4rVhN3RtkBVuQrjZj73lHAlvi4jw8vZQ?e=ZXIhqo 

Dokumen berisi form monev bimbingan karya akhir oleh mahasiswa dan dosen dalam 

bentuk spreadsheet, berisi informasi mengenai identitas mahasiswa yang bersangkutan, 

nama dosen                 pembimbing, catatan perkembangan tugas akhir dan kendala saat bimbingan. 

 

 



8. Laporan Kinerja Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EuNiMD4e5vFGkVYmzZWApgEB05Dx3NCZfwPhKChOa3AxmA?e=ny1m 

bZ 

Dokumen tersebut berisikan laporan kinerja dosen selama 6 bulan dalam 1 tahun pekerjaan 

yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Formulir tersebut 

mencakup penilaian untuk mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan tugas lain.   

 

9. Monitoring kesesuaian kompetensi dosen dengan kompetensi yang dibutuhkan (untuk 

memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi) 

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

fe_unj_ac_id/Ebj5CkiCz5VCregc26Mj2fsBW65tTm1lVeo3Q92Wb-DRcA?e=QQzPo1  

Dokumen tersebut berisikan kesesuaian kompetensi dosen dengan kompetensi yang 

dibutuhkan program studi yang diajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Dokumen tersebut berisikan data dari tahun 2019-2021. Adapun biodata yang disimpan 

adalah nama dosen, latar belakang pendidikan, penempatan program studi, mata kuliah 

yang diampu dan kesesuain kompetensi dengan mata kuliah yang diampu. 

 

10. Monitoring Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (hasil 

google form) 

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

fe_unj_ac_id/Ee01cjixLSxGneFY7dd7nm4BwR6eDOwpAy-_sG1vYZxnWA?e=JkhFFN  

Dokumen tersebut berisikan hasil dari monitoring kenaikan pangkat tengaa pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Adapun instrumen 

dari monitoring tersebut yaitu: 

1. Nama 

2. Jenis Kepegawaian: 

- Honorer 

- PPPK 

- PNS 

3. Bagian 



- Layanan Administrasi Umum 

- Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

- Bagian Keuangan & Akuntansi 

- Bagian Umum, Kepegawaian & Barang Milik Negara 

- Bagian Pengajaran 

- Bagian Hasil Studi 

- Bagian Karya Akhir 

- Bagian Pusat Belajar Ekonomi (PBE) 

4. Kepangkatan saatini 

- Koordinator 

- Staff 

5. Tahun Capaian 

6. Sudah berapa lama menjabat pada pangkat saat ini 

7. Selanjutnya akan mengajukan ke pangkat 

8. Kisaran tahun akan mengajukan ke pangkat selanjutnya dalam waktu 

- 1 tahun ke depan 

- 2 tahun ke depan 

- 3 tahun ke depan 

- 4 tahun ke depan 

- Lebih dari 4 tahun 

 

11. Monitoring proses pembimbingan tugas akhir 

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

FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=ELDVbV 

Dokumen memuat formulir monitoring proses pembimbingan tugas akhir, formulir ini 

meminta data mengenai identitas mahasiswa, nama dosen pembimbing, serta 

perkembangan pembimbingan tugas akhir pada setiap bab. 

 

12. Laporan Audit Mutu Internal 2018-2020 

 2018: 

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



fe_unj_ac_id/EZXvYT1aVYBIgp0DCjDX2G0BVvVByzc5XkxWRLqL34KFkQ?e=ZwRV

j C 

2019: 

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

fe_unj_ac_id/ETglJue3hStIpabtlv7xb2kBWzaXNsHt8MkXuyL_1uUZug?e=2g6o7q 

2020: 

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

fe_unj_ac_id/EVCHqJ_ZvvpJmcPo3gKH_wsBI4HkGwbTnqX7Dg4uPr1K0w?e=dIxwGP 

Dokumen Laporan Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu 

internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan 

tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan 

implementasi dari salah satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi. 

 

13. Sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan 

penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau 

LPPM 

Link e-sertif research bootcamp tahun 2020: 

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

aEtNnIt06yc0ok4By_Y10oMlfeq5z4Q_4ua78Q?e=etjFAt 

Link e-sertif research bootcamp tahun 2021: 

https://unjac- 

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdcfe_unj_ac_id/EggcNLL4_ppPkQoS2fRm1d0B- 

r2DUdNdd78kukOGSdwxMQ?e=SUnrgg 

Dokumen berisi folder e-sertifikat peserta Research Bootcamp tahun 2020-2021. Research 

Bootcamp adalah pelatihan keterampilan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa 

FE UNJ sebelum mereka mengambil mata kuliah Seminar Proposal Penelitian dan/atau 

Skripsi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. 

 

a. Evaluasi Capaian Kinerja 

Evaluasi capaian kinerja tentang SDM dilakukan setelah dilakukan audit SPMI, yang 



dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

i. Rasio Jumlah program studi dengan jumlah dosen belum ideal. Rasio program studi 

(9 program studi) dengan jumlah dosen 78, maka rasionya sebesar 1: 8,66. Sementara 

rasio ideal sebesar 1:12, artinya UNJ setidaknya masih membutuhkan tambahan 

dosen sebanyak 30. 

ii. Jabatan lektor kepala dan guru besar di FE UNJ masih di bawah 20%. Untuk itu perlu 

didorong dengan program percepatan kenaikan jabatan agar jumlah dosen yang 

dengan golongan lektor kepala dan guru besar lebih dari 30%. 

iii. Sebesar 70% dosen FE UNJ masih berlatar belakang pendidikan magister. Untuk itu, 

FE UNJ perlu mendorong dosen yang masih magister untuk mengambil studi lanjut 

jenjang doktor. 

iv. Tingkat produktivitas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FE UNJ 

sudah sangat baik. Akan tetapi, harus ada beberapa hal yang ditingkatkan, terutama 

sumber pembiayaan dari luar negeri. 

v. Rekognisi dosen sudah baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan, terutama 

kapasitas dan jejaring, agar kemampuan rekognisi dosen menjadi lebih meningkat. 

vi. Untuk sertifikasi dosen, tercatat 80% dosen FE UNJ sudah memiliki sertifikat 

pendidikan. Akan tetapi, perlu dilakukan program agar jumlah dosen yang 

tersertifikasi dapat bertambah dari jumlah yang ada saat ini. Bagi dosen yang telah 

memiliki sertifikat, perlu di dilakukan kemungkinan untuk mendapatkan sertifikat di 

luar pendidik. 

vii. Secara kualitatif, terdapat road map penelitian dosen dan program studi, serta road 

map pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan program studi. 

viii. Tiap fakultas di FE UNJ memiliki program Bina Desa yang nantinya dapat diikuti 

oleh semua dosen dan mahasiswa. 

Evaluasi capaian kinerja SDM dengan mengidentifikasi akar masalah pada standar 

terkait dilakukan juga untuk mendapatkan informasi faktor penghambat dan pendorong 

tercapainya kinerja SDM. Berdasarkan hal tersebut, faktor penghambat dan pendorong 

tercapainyan kinerja SDM dapat digambarkan pada bagan alur berikut. 



 

 

Gambar 1. Bagan Alur Faktor Penghambat dan Pendorong Tercapainya Kinerja 

SDM 

 

No Evaluasi Capaian 

Kinerja 
Area Penjelasan 

 

 

1 

 

 

Identifikasi akar 

masalah 

 

 

Pada Standar 28 (Standar 

SDM) 

Kebijakan Pemerintah Pusat yang 

sudah diturunkan ke dalam peraturan 

di tingkat UNK dan Buku Pedoman 

pengelolaan SDM yang belum 

tersosialisasikan dengan baik 

   Model SPMI baru mulai dilaksanakan 

pada tahun 2018 dan area yang akan 

diaudit belum rinci 

dan komprehensif 

   Secara kuantitatif kepangkatan, guru 

besar perlu ditambah 

   Perlu diberikan dukungan mengenai 

publikasi ilmiah pada jurnal 

internasional, untuk dosen yang akan 

naik pangkat ke lektor kepala. 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

Kinerja 
Ketercapaian 
Standar SDM 



   Perlu ada program perbaikan SDM 

yang melibatkan pimpinan dan star 

akademik 

  Pada Standar 5 (Dosen dan 

tenaga kependidikan pada 

Pembelajaran) 

Belum semua dosen terdapat meng- 

update RPS 

   Materi ajar belum mengintegrasikan 

materi dengan penelitian dan 

pengabdian masyarakat secara baik 

   Dalam penilaian mahasiswa terhadap 

dosen relatif baik; penilaian ini 

dilakukan dalam siakad 

  Pada standar 13 (Peneliti) Belum semua dosen terdata membuat 

road map penelitian 

   Belum semua program studi 

membuat road map penelitian secara 

komprehensif 

  Pada Standar 21 (Pelaksanaan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat) 

Belum semua dosen membuat road 

map PKM 

   Belum semua fasilitas merencanakan 

Desa Binaan 
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Faktor Pendukung 

Keberhasilan 

Dosen FE UNJ mendukung 

instruksi pimpinan, sehingga 

program yang dirancang 

berhasil 
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Faktor Penghambat 

Karena beberapa aturan 

belum mendukung secara 

maksimal, beberapa dosen 

 



ketercapaian 

standar 

relatif kurang antusias dalam 

menanggapi program yang 

ada 
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Feed back 

Siklus SPMI akan terus 

dilakukan secara berulang- 

ulang melalui program- 

programnya 

 

  Sistem reward dan 

punishment juga harus lebih 

jelas, sehingga awareness 

SDM menjadi lebih baik 

 

 

b. Kepuasan Pengguna 

Untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap pengelolaan dan hasil kinerja Sumber 

Daya Manusia UNJ dilakukan survei dengan memberikan instrumen yang dapat diisi secara 

online oleh pengguna dengan jumlah 78 responden yang berasal dari dosen pada S1 

Manajemen 10 Dosen, S1 Pendidikan Bisnis adalah 10 dosen, S1 Pendidikan Administrasi 

Perkantoran adalah 8 dosen, S1 Pendidikan Ekonomi adalah 10 dosen, S1 Akuntansi adalah 9 

dosen, S2 Manajemen adalah 9 dosen, D3 Akuntansi adalah 4 dosen, D3 Adminstrasi 

Perkantoran adalah 10 dosen, dan D3 Manajemen Pemasaran adalah 8 dosen. Hasil 

perhitungan kepuasan pengguna dapat dilihat dalam gambar berikut:  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kepuasan Dosen 



Sesuai gambar di atas dengan jumlah 78 responden dosen, ditemukan beberapa 

penjelasan yakni, rata-rata dosen berpendapat mengenai beberapa aspek terkait, yakni 

“Puas” dengan nilai rata-rata 0,50 dari 15 pernyataan terkait kepuasan atas pengelolaan 

SDM FE UNJ. Tertinggi dengan nilai 0,80 yakni pada dimensi Sistem Seleksi Terbuka, 

serta terendah dengan nilai 0,24 yakni pada dimensi Penempatan Dosen sesuai Bidang 

Ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kepuasan Tenaga Kependidikan 

Sesuai bagan di atas dengan jumlah 78 responden tenaga kependidikan, ditemukan 

beberapa penjelasan yakni rata-rata tenaga kependidikan berpendapat mengenai 

beberapa aspek terkait, yakni “Puas” dengan nilai rata-rata 0,60 dari 15 pernyataan 

terkait kepuasan atas pengelolaan SDM FE UNJ. Tertinggi dengan nilai 0,71 yakni pada 

dimensi Menyediakan Fasilitas Untuk Menyampaikan Aspirasi Dan Keluhan, serta 

terendah dengan nilai 0,48 yakni pada dimensi Rekrutmen Tenaga Kependidikan Secara 

Transparan dan Memenuhi Kebutuhan Sesuai Standar. 

Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan 

peningkatan  mutu secara berkala dan tersistematis dengan penjelasan sebagai berikut : 

➢ Dosen 

Berdasarkan 15 pernyataan itu yang mendapat respon “Cukup Puas” tertinggi 

terdapat pada bagian pernyataan (1) Kebutuhan Informasi Dosen dengan nilai 0,09 

dan (2) Penempatan Dosen sesuai Bidang Ilmu dengan nilai 0,08.  

Tingkat Kepuasa Tenaga Kependidikan 

80% 
70% 
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0% 

Cukup Puas Puas Sangat Puas 



Kedua hal tersebut merupakan temuan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain 

dengan (1) memberikan kebutuhan informasi dosen yang telah dinilai memuaskan 

(2) mengadakan perbaikan terkait penempatan dosen sesuai dengan bidang ilmu. 

➢ Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan 15 pernyataan itu yang mendapat respon “Cukup Puas” tertinggi 

terdapat pada bagian pernyataan (1) Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan 

Jangka Panjang Diinformasikan Secara Terbuka dengan (2) Informasi Layanan 

Jenjang Karir Secara Periodik (3) Pemberikan Sanksi Terhadap Kesalahan Yang 

Dilakukan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kode Etik, dengan nilai masing-

masing 0,14. Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti antara lain dengan (1) melakukan 

evaluasi mengenai penyebaran perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan jangka 

panjang yang diinformasikan secara terbuka; (2) mengevaluasi layanan informasi 

jejaring karir secara periodik; (3) meningkatkan kesadaran dan peraturan terkait 

pemberian sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan berdasarkan kode etik yang 

berlaku. Hasil monev kepuasan dipublikasikan sehingga mudha diakses oleh para 

pemangku kepentingan. Secara umum kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 

sangat baik. 

  



PP (PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN) 

 

1. Laporan analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya yang diunggah di web.’ 

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

fe_unj_ac_id/EpaNhRrUdnBNpvtflrdA4tIBsmpvwsyrjP79WTGU2iGSyA?e=0GH5Sq 

Dalam proses evaluasi sistem pendidikan perguruan tinggi, fakultas ekonomi UNJ 

melakukan survei kepuasan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. Survei 

kepuasan, yaitu dalam hal ini adalah dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga 

administrasi. Survei yang dilakukan untuk pengguna layanan bertujuan untuk mengetahui 

kualitas system pengelolaan sumber daya manusia yang di berikan oleh fakultas ekonomi 

terhadap pengguna apakah baik atau tidak. Survei ini dilakukan pada tahun 2018, 2019, dan 

2020. Tuntutan akan peningkatan kualitas kinerja sangat penting dalam lingkungan FE, 

maka perlu dilakukannya peningkatan dengan mengintegrasi proses pengisian survey secara 

berkala. 

 

2. Laporan Program Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM 

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

fe_unj_ac_id/EpBUylyZlLVIh7YRgiGqaBYBtevg4rlX7u7-gmGuhL3HKw?e=3Q8ZOF 

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta melakukan pelatihan tenaga kependidikan yang sistematis di 

setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan adanya dokumen laporan pelaksanaan program 

peningkatan kualitas SDM dimana dokumen ini berisikan mengenai data nama tenaga 

kependidikan yang melakukan program pelatihan dalam periode 2016-2021. Tentunya 

program ini akan dilakukan disetiap tahunnya guna pengendalian terhadap peningkatan 

kualitas SDM FE-UNJ. 



3. Laporan Lokakarya Untuk Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EunibsQCMZ9Kogm2R7a52N8B6_x6ZpUnz4iUdiddxcnyYg?e=Ak6UUv 

Dalam meningkatkan kualitas mutu para dosen atau tenaga pengajar mahasiswa, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melakukan program lokakarya atau biasa 

disebut workshop dimana para dosen melakukan pertemuan ilmiah dengan para ahli di 

bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidangnya. 

tujuan diadakannya lokakarya ini untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi, 

program lokakarya ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dalam peningkatan mutu para dosen. Hal ini didukung dengan 

adanya dokumen laporan lokakarya untuk dosen dimana dokumen ini berisikan materi, 

daftar hadir, serta laporan hasil survey dari beberapa program lokakarya yang dilakukan. 

program lokakarya yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

diantaranya yaitu pelatihan pembelajaran di kelas hybrid, pelatihan pengolahan data, 

pelatihan penulisan proposal penelitian bagi dosen muda, dan pelatihan penyusunan RPS 

blended learning. tentunya dari hasil dilakukannya program lokakarya ini, dapat 

meningkatkan kualitas mutu SDM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 2018-2020 

 2018: 

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

fe_unj_ac_id/EYYcsf_NYJRDkzCBepkEP20BbLIxD1p3HCWDGohiOr6zCQ?e=pqxdPL 

2019: 

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

ornWJnIRPhhJDD7W8OMYBmOm1pGtmiPRCzdc92WIm8w?e=BKOiMf  

2020: 

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

fe_unj_ac_id/EXcqaCYMZmdFoVh4WPyIuY0BUOM- 

8PxMnSFEWOvnKr9Raw?e=7MP7Xk 

Dalam meningkatkan layanan kepada stakeholder khususnya mahasiswa dan 

pelaku bisnis serta akreditasi program studi sebagai barometer kualitas di bidang 



pendidikan, maka dari itu diadakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas hal 

tersebut. Dari hasil laporan Rapat Tinjauan Manajemen yang telah dilakukan sebanyak 3 kali 

dalam rentang waktu 2018 sampai 2020, ditemukan rata-rata hasil audit mutu internal 

adalah katagori observasi. Sedangkan dari sisi penilaian kepuasan pelanggan masih dalam 

taraf perhitungan dan diperkirakan selesai sekitar bulan Maret. 

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

erbagai indikator dan kontrak kinerja antara Dekan Fakultas Ekonomi dan Rektor 

Universitas Negeri Jakarta. 

Adapun   masalah   yang   terkait   penerapan   sistem    manajemen    mutu   dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan belum berjalan optimal. Hal ini diakibatkan Fakultas 

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

unit penjamin mutu Fakultas Ekonomi melalui berbagai perangkat dan unit akan melakukan 

beberapa perbaikan khususnya terkait dengan jaringan layanan secara online. 

 

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

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

fe_unj_ac_id/EvfPM8bv3L1NiENkzxiW8hUBA3wNXbOrqVaXlpsxxc5_Zg?e=WZO0vk 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan No.440/KMK.05/2009 tanggal 18 November 2009. Kinerja 

Universitas Negeri Jakarta mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UNJ setiap periode nya 

yang disusun berdasarkan Renstra Kemristekdikti dan arah kebijakan Rektor UNJ. Fakultas 

Ekonomi sebagai bagian dari Universitas Negeri Jakarta juga memiliki fokus kinerja 

mengikuti arah Universitas. Salah satu yang menjadi fokus kinerja yaitu peningkatan mutu 

SDM yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 


