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KRITERIA 6 : PENDIDIKAN 

PENETAPAN 

1. Dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi 

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

fe_unj_ac_id/EgmegQCOXsZBi2umrIuGF6ABKpdwO8OB7xfl8FSa6CIE-w 

Berdasarkan Buku Pedoman Akademik bagian Fungsi dan Kompetensi Lulusan dijelaskan 

bahwa UNJ menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan dan non 

kependidikan, dengan capaian pembelajaran lulusan. Dimulai dari Program Diploma Tiga, 

Program Sarjana hingga Program Pasca Sarjana. Untuk program Diploma Tiga, mahasiswa 

diharapkan memiliki beberapa kompetensi diantaranya yang pertama mampu menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan seseuai dengan bidang keahliannya. Kompetensi 

kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan karakter unggul yang dilandari nilai nilai kejujuran, 

integritas, keterbukaan, kemampuan intra maupun interpersonal. Kompetensi ketiga yaitu 

diharapkan mampu mengemabangkan jiwa kewirausahaan yang unggul. Selanjutnya, untuk 

program Sarjana, memiliki kompetensi diantaranya yang pertama mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kompetensi kedua yaitu mampu melaksanakan peran kepeminpinan. Kompetensi 

keempat yaitu mempu mengembangkan jiwa kewirusahaan. Lebih lanjut unutk program 

Pascarsarjana memiliki kompetensi yaitu mampu melakukan validasi akademik atau kajian 

sesesuai dengan bidangnya. Kompetensi kedua untuk Pascasarjana yaitu mampu 

mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya. Kompetensi ketiga yaitu 

mampu menemukan atau mengembangkan teori/gagasan ilmiah baru yang dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru. Kompetensi ke empat untuk 

pascasarajana yaitu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, 

pembinaan semberdaya dan organisasi yang dibawah tanggungjawabnya. 

 

2. Dokumen Aturan tentang Beban Kerja Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EvcDhdQauxRPrMrTGIAHODoBA1TfUciGu-zhchMfLJCNTA  

 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvcDhdQauxRPrMrTGIAHODoBA1TfUciGu-zhchMfLJCNTA
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvcDhdQauxRPrMrTGIAHODoBA1TfUciGu-zhchMfLJCNTA


Berdasarkan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen tahun 2021 dinyatakan bahwa Beban 

Kerja Dosen adalah 12-16 sks per semester. Selanjutnya dibagi dengan standar yang pertama 

Dosen B+C minimal 9 sks + semua komponen tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per 

semester, terkecuali dosen dengan tugas belajar. Lebih lanjut untuk dosen dengan tugas 

tambahan B minimal 3 sks, C, D dan E boleh kosong, maks 16 sks per semester. Sedangkan 

untuk maksimum sub-unsur pelaksanaan pendidikan/pengajaran adalah 12 sks. Dosen 

melaporkan  kewajiban khusus. Kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang JFA. Undang-

undang yang mengatur tentang BKD yaitu UU No.14/2005 Pasal 72.  

 

3. Dokumen Aturan Pembimbing Utama 

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

fe_unj_ac_id/EvyiapatIlpJje9p1lCcc0IBfZWT1nlUtkZfAfO4jedvoQ  

Berdasarkan 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 

dijelaskan bahwa Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain 

yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen 

waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. Ekuivalen waktu mengajar penuh 

serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan 

Menteri.  

 

4. Dokumen Aturan Minimal Jabatan Lektor untuk Mengajar Program Magister 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoD8XDwCW-

NMl5w9mE6Qjp0BIdsrbmN7JttcsDHuk0-UuA  

Berdasarkan Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen 

dinyatakan bahwa ada beberapa aturan yang mengatur terkait dengan kualifikasi minimal jabatan 

lektor untuk mengajar magister. Diantaranya adalah Memiliki ijazah serendah-rendahnya 

magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya, Mampu mendidik 

secara professional, Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvyiapatIlpJje9p1lCcc0IBfZWT1nlUtkZfAfO4jedvoQ
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvyiapatIlpJje9p1lCcc0IBfZWT1nlUtkZfAfO4jedvoQ
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoD8XDwCW-NMl5w9mE6Qjp0BIdsrbmN7JttcsDHuk0-UuA
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoD8XDwCW-NMl5w9mE6Qjp0BIdsrbmN7JttcsDHuk0-UuA


bagi: 1 mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, 2 mahasiswa 

diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor, Mampu memahami teori 

bidang ilmu yang menjadi penugasannya, Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi 

penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Mampu 

menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional, Memiliki kinerja, 

integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus. 

 

5. Dokumen SK Beban Mengajar Dosen 

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

fe_unj_ac_id/Ej85x42AgHxBlHi6_pfUDzQBVdCkPppXpkCekojoLyiVQw?e=RL8sWY  

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor: 

1743/UN39.5.FE/PK/2019 tentang Beban Mengajar Dosen. Dengan ini dinyatakan mengangkat 

mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Beban Mengajar Dosen 

yang meliputi semester ganjil (111), genap (112), ganjil (113) dan genap (114).   

 

6. Aturan Pembimbing Tugas Akhir  

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

fe_unj_ac_id/Eh_qrGmWIG1Au77aGcI2XisBUp6nmAoKcfjfiXTE5DzZtQ?e=DkizIz  

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor: 

243/UN39.5.FE/TD.06/2020 tentang Dosen Pembimbing Skripsi bahwa demi kelancaran proses 

belajar mengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di pandang perlu 

menetapkan dosen pembimbing skripsi mengingat peraturan pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  

  

7. Rencana Darma Pendidikan: Rencana Strategis Bisnis UNJ 2015-2019 dan 2020-2024  

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

fe_unj_ac_id/EVsttWngbPZPj5qySKhL6KABoaqYtPKt_AajhT_EtHOLpw  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ES3_4luarIFEkCvYIbH-

xaYBnEY8_ltzReABH8Z6ZCim4w  

Berdasarkan Rencana  Strategis  Bisnis  (RSB) tahun 2015-2019 yang disusun melalui  

penyesuaian dengan  peraturan  Permenristekdikti  No.  50  Tahun  2017  tentang  Rencana  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ej85x42AgHxBlHi6_pfUDzQBVdCkPppXpkCekojoLyiVQw?e=RL8sWY
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ej85x42AgHxBlHi6_pfUDzQBVdCkPppXpkCekojoLyiVQw?e=RL8sWY
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eh_qrGmWIG1Au77aGcI2XisBUp6nmAoKcfjfiXTE5DzZtQ?e=DkizIz
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eh_qrGmWIG1Au77aGcI2XisBUp6nmAoKcfjfiXTE5DzZtQ?e=DkizIz
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVsttWngbPZPj5qySKhL6KABoaqYtPKt_AajhT_EtHOLpw
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVsttWngbPZPj5qySKhL6KABoaqYtPKt_AajhT_EtHOLpw
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ES3_4luarIFEkCvYIbH-xaYBnEY8_ltzReABH8Z6ZCim4w
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ES3_4luarIFEkCvYIbH-xaYBnEY8_ltzReABH8Z6ZCim4w


Strategis Kemristekdikti  Tahun  2015-2019. Rencana Strategis Bisnis yang disusun sebagai 

panduan penyelenggara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri  

Jakarta. Rencana  Strategis ini disusun dengan mengacu pada  pemetaan secara  makro terhadap    

kecenderungan pengembangan perguruan tinggi saat ini, dipadankan dengan kondisi nyata UNJ 

berdasarkan evaluasi  diri  tentang kelembagaan, sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, 

sistem informasi serta daya pendukung lainnya.  Dari hasil analisis tersebut ditetapkan visi, misi, 

tata nilai, arah dan fokus pengembangan, strategi pengembangan,program dan tahap-tahap 

pengembangan serta indikator keberhasilan.. Rencana  Strategis  Bisnis  ini  juga  merupakan 

roadmapbagi  setiap periode  kepemimpinan  UNJ  masa  sekarang  maupun  pada  yang  akan 

datang.  

Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020-2024 disusun sebagai amanah dari 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Statuta Universitas Negeri Jakarta, terutama pasal 29 butir b, rencana strategis pengembangan 

UNJ 5 tahunan merupakan bagian dari rencana jangka 25 tahun.   

Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang disusun sebagai panduan penyelenggaraan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta. RSB ini disusun dengan mengacu 

pada pemetaan secara makro terhadap kecenderungan pengembangan perguruan tinggi saat ini, 

dipadankan dengan kondisi nyata UNJ berdasarkan evaluasi diri yang  telah  dilaksanakan. 

Dengan  berubahnya  visi  UNJ menjadi  bereputasi  Asia,  RSB  ini  juga menyusun berbagai 

kebijakan, strategi dan  indikator kerja yang mengarah  kepada  visi  internasionalisasi.  Maka  

Rencana  Strategis Bisnis ini  merupakan  rambu-rambu  untuk  mengembangkan  kegiatan-

kegiatan  yang diimplementasikan dalam jangka pendek dan menengah di seluruh unit kerja. 

Rencana Strategis Bisnis ini juga merupakan roadmap bagi kepemimpinan UNJ masa  sekarang  

maupun  pada  yang  akan  datang.  

 

8. Rencana yang Memuat tentang Sarana dan Prasarana yang Memadai: Rencana 

Strategis Bisnis UNJ 2015-2019 

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

fe_unj_ac_id/EVsttWngbPZPj5qySKhL6KABoaqYtPKt_AajhT_EtHOLpw  

Berdasarkan rencana yang memuat tentang sarana dan prasarana yang memadai, terdapat pada 

rencana strategis bisnis unj tahun  2015- 2019 yang mengutamakan tentang prinsip efektif dan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVsttWngbPZPj5qySKhL6KABoaqYtPKt_AajhT_EtHOLpw
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EVsttWngbPZPj5qySKhL6KABoaqYtPKt_AajhT_EtHOLpw


efisien dan tetap dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi,mencangkup 

sistem inventarisasi yang lengkap di bawah kordinasi biro umum dan biro kepegawaian. 

Berdasarkan Rencana  Strategis  Bisnis  (RSB) tahun 2015-2019 yang disusun melalui  

penyesuaian dengan  peraturan  Permenristekdikti  No.  50  Tahun  2017  tentang  Rencana  

Strategis Kemristekdikti  Tahun  2015-2019.  

Rencana Strategis Bisnis yang disusun sebagai panduan penyelenggara Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta. Rencana  Strategis ini disusun dengan 

mengacu pada  pemetaan secara  makro terhadap    kecenderungan pengembangan perguruan 

tinggi saat ini, dipadankan dengan kondisi nyata UNJ berdasarkan evaluasi  diri  tentang 

kelembagaan, sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, sistem informasi serta daya 

pendukung lainnya.  Dari hasil analisis tersebut ditetapkan visi, misi, tata nilai, arah dan fokus 

pengembangan, strategi pengembangan,program dan tahap-tahap pengembangan serta indikator 

keberhasilan.. Rencana  Strategis  Bisnis  ini  juga  merupakan roadmapbagi  setiap periode  

kepemimpinan  UNJ  masa  sekarang  maupun  pada  yang  akan datang.  

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020-2024 disusun sebagai 

amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 

tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, terutama pasal 29 butir b, rencana strategis 

pengembangan UNJ 5 tahunan merupakan bagian dari rencana jangka 25 tahun.   

Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang disusun sebagai panduan penyelenggaraan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta. RSB ini disusun dengan mengacu 

pada pemetaan secara makro terhadap kecenderungan pengembangan perguruan tinggi saat ini, 

dipadankan dengan kondisi nyata UNJ berdasarkan evaluasi diri  yang  telah  dilaksanakan. 

Dengan  berubahnya  visi  UNJ menjadi  bereputasi  Asia,  RSB  ini  juga menyusun berbagai 

kebijakan, strategi dan  indikator kerja yang mengarah  kepada  visi  internasionalisasi.  Maka  

Rencana  Strategis Bisnis ini  merupakan  rambu-rambu  untuk  mengembangkan kegiatan-

kegiatan yang diimplementasikan dalam jangka pendek dan menengah di seluruh unit kerja. 

Rencana Strategis Bisnis ini juga merupakan roadmap bagi kepemimpinan UNJ  masa  sekarang  

maupun  pada  yang  akan  datang.  

Berdasarkan rencana yang memuat tentang sarana dan prasarana yang memadai, terdapat pada 

rencana strategis bisnis unj tahun  2015- 2019 yang mengutamakan tentang prinsip efektif dan 



efisien dan tetap dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi,mencangkup 

sistem inventarisasi yang lengkap di bawah kordinasi biro umum dan biro kepegawaian. 

 

9. Rencana yang Memuat tentang Sarana dan Prasarana yang Memadai, terdapat pada 

Rencana Strategis Bisnis UNJ 2020-2024 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ES3_4luarIFEkCvYIbH-

xaYBnEY8_ltzReABH8Z6ZCim4w  

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

XjEBfvJLre7lB232SAYBvN5SS2RS7iUhVLZMcwW6qA?e=BwewRX  

https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EX1NlHnlbnlDvFh23x2ce-

oBAFdkt4wYcmXcZR4U4OS0yg?e=VfnjZk  

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

fe_unj_ac_id/ERSn7sYVQ41JiEM4nDc03HgBuJhRfBNFU6lvr-qkiCwV7w?e=59etBS  

Berdasarkan rencana yang memuat tentang sarana dan prasarana yang memadai,terdapat pada 

rencana strategis bisnis unj tahun  2020- 2024. Berisi tentang mengutamakan prinsip efektif dan 

efisien dan tetap dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi,mencangkup 

sistem inventarisasi yang lengkap di bawah kordinasi biro umum dan biro kepegawaian. Selain 

itu didalam rencana strategis bisnis ini, di sertai dengan adanya formulir-formulir yang telah di 

sediakan, yaitu :  

a. Formulir Borang Sarana & Prasarana Pembelajaran Fakultas Ekonomi Th. 20xx  

b. Formulir Evaluasi Kualitas Sarana & Prasarana Pembelajaran Fakultas Ekonomi Th. 

20xx  

c. Formulir Monitoring Kelayakan Sarana & Prasarana Pembelajaran Fakultas Ekonomi Th. 

20xx  

 

10. Petunjuk Mata kuliah Terkait Penelitian Yang Memenuhi Standar proses dan 

pelaksanaan penelitian  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EYLY_vOpaN5Pu-

81QM6omgUBXeVUhdiH2uKLOop0Z0-pOw?e=PSxNJ4  

Berdasarkan Petunjuk Mata kuliah Terkait Penelitian Yang Memenuhi Standar proses dan 

pelaksanaan penelitian,  proposal skripsi merupakan rencana penelitian yang diusulkan oleh 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ES3_4luarIFEkCvYIbH-xaYBnEY8_ltzReABH8Z6ZCim4w
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ES3_4luarIFEkCvYIbH-xaYBnEY8_ltzReABH8Z6ZCim4w
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERF-XjEBfvJLre7lB232SAYBvN5SS2RS7iUhVLZMcwW6qA?e=BwewRX
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERF-XjEBfvJLre7lB232SAYBvN5SS2RS7iUhVLZMcwW6qA?e=BwewRX
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EX1NlHnlbnlDvFh23x2ce-oBAFdkt4wYcmXcZR4U4OS0yg?e=VfnjZk
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EX1NlHnlbnlDvFh23x2ce-oBAFdkt4wYcmXcZR4U4OS0yg?e=VfnjZk
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERSn7sYVQ41JiEM4nDc03HgBuJhRfBNFU6lvr-qkiCwV7w?e=59etBS
https://unjac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERSn7sYVQ41JiEM4nDc03HgBuJhRfBNFU6lvr-qkiCwV7w?e=59etBS
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EYLY_vOpaN5Pu-81QM6omgUBXeVUhdiH2uKLOop0Z0-pOw?e=PSxNJ4
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EYLY_vOpaN5Pu-81QM6omgUBXeVUhdiH2uKLOop0Z0-pOw?e=PSxNJ4


mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah 

penulisan karya ilmiah. Di dalam judul buku tersebut terdapat kriteria  penulisan 

skripsi,ketentuan umum penulisan,etika dan hak cipta, serta plagiarisme dan aturan-aturan lain 

dalam penulisan skripsi. 

 

11. Peraturan Akademik 

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

fe_unj_ac_id/ET6f1nslPgtLmGny5vTcEGcBjDeiwFqQwr_9GrsQc6g7Cw?e=e8hEAW  

Berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta menyatakan aturan-aturan 

akademik perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. Beberapa peraturan diantaranya mengenai 

Ketentuan Umum, Tujuan Pendidikan, Penerimaan Mahasiswa Baru, Mahasiswa Pindahan, 

Mahasiswa Pindahan dari Luar Negeri, Kalender Akademik, Registrasi, Registrasi Administrasi, 

Registrasi Akademik, Hak Kewajiban dan Etika Mahasiswa, dan berbagai kegiatan terkait 

dengan akademik.  

 

12. Dokumen Akademik Program Magister 

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

fe_unj_ac_id/EmkQiOAjzmhIo_Ur7XNXvYYBbEhDYeIPKpZgMYYH5D5VVQ?e=IRYahx  

Berdasarkan Dokumen Akademik Program Magister, yaitu Panduan Akademik Pascasarjana 

Universitas Negri Jakarta menyatakan panduan akademik pascasarjana UNJ mulai dari Visi, 

Misi, nilai-nilai akademik, serta standar pengelolaan pascasarjana UNJ, Landasan pengembangan 

dan muatan kurikulum pascasarjana, Kurikulum program studi pascasarjana UNJ, Penerimaan 

mahasiswa baru dan sistem perkuliahan, Sistem evaluasi, Sistem penjamin mutu perkuliahan, 

tesis, dan disertasi, Aturan dan etika akademik, dan Sistem pembelajaran pada pascasarjana UNJ. 

Kualifikasi yang diharapkan dari lulusan Pascasarjana UNJ adalah keterampilan dalam 

melakukan penelitian (program magister), dan kemampuan dalam mengelola dan memimpin 

penelitian (program  doktor) yang didasarkan pada analisis interdisiplin, multidisiplin dan/atau 

transdisiplin. Untuk mencapai kualifikasi lulusan tersebut, proses  pembelajaran pada 

Pascasarjana UNJ dilakukan berupa kuliah dalam bentuk tatap muka dan/atau blended learning, 

seminar, praktikum, responsi, penelitian, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. 
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13. Aturan Dosen Untuk CPNS 

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

fe_unj_ac_id/EiHlOqwPKAFNtHikXoz9jbMBDfCLAkJHVGs-MYMtI0ZV5A?e=24bSel  

Dalam Pengumuman Nomor 131557/A.A3/KP/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Formasi Perguruan Tinggi) 

a. Menjelaskan informasi umum terkait alokasi formasi pegawai negeri sipil yang berdasarkan 

pada keputusan Menteri pendayagunaan apartur negara dan reformasi birkorasi nomor 869 

tahun 2019.  

b. Menjelaskan kriteria persyaratan umum pelamar dari masing-masing formasi jabatan 

pegawai negeri sipil yang dibutuhkan. 

c. Menjelaskan secara rinci tata cara pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil dan untuk 

pendaftar lulusan luar negeri harus didukung oleh surat keputusan penyetaraan ijazah asli 

dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.   

d. Menetapkan rencana penjadwalan seleksi dan proses seleksi penerimaan calon pegawai 

negeri sipil yang sudah disahkan oleh pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan.  

e. Menetapkan penentuan kelulusan dan passinggrade dalam setiap alokasi formasi pegawai 

negeri sipil, pengumuman ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.  

14. Dokumen pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan kompetensi 

lulusannya serta pedoman akademik 

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

fe_unj_ac_id/EgZKAgfSZjRNmrB2ZUGLWaoBgjA-ZPznCruV0ltgb_djkw?e=gYzdYf  

http://fe.unj.ac.id/?page_id=1123   

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Presiden 

Republik Indonesia menimbang, mengingat, memerhatikan dan seterusnya, menetapkan bahwa  

a. Menetapkan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan 
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satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.  

b. Menetapkan tunjangan profesi yang diberikan kepada dosen dengan persayaratan melaksana

kan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua 

belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan 

kualifikasi akademiknya.  

c. Menetapkan bahwa Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan 

wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi 

akademik dosen dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus 

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

d. Menetapkan Pengangkatan dan penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah, 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan 

masyarakat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.  

e. Menetapkan sanksi Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, 

dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi 

oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.  

f. Menetapkan ketentuan peralihan Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini, dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik magister atau 

yang setara, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.  

Dalam Website Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Jakarta tercantum dokumen-dokumen 

akademik dan penentu kompetensi lulusan  

1. Tercantum Ketentuan Ujian Skripsi dan Ujian KI  

2. Tercantum Dokumen Buku Pedoman  

3. Tercantum Dokumen Reviewer Penelitian   

4. Tercantum Dokumen Terkait Kode Etik Dosen dan Mahasiswa  

5. Tercantum SK Rektor tentang Akademik  

 

 

 



15. Dokumen Aturan Pembimbingan Tugas Akhir 

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

fe_unj_ac_id/Egd8Mog6mA9Pp5rEWn0kwfgBb2INQGo8ar2IlUrjBd4JQQ?e=QgSd02  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pega

wai Negeri Sipil. Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, memerhatikan dan 

seterusnya, menetapkan bahwa : 

a. Menetapkan Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan 

sesuai dengan siklus anggaran dan harus mendukung pencapaian tujuan Instansi 

Pemerintah.  

b. Menetapkan Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan 

kebutuhan PNS Dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional.  

c. Menetapkan Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan 

berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifrkasi 

pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.  

d. Menetapkan Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan 

promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan 

prinsip Sistem Merit.  

e. Menetapkan Penilaian kine{a PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat 

individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan 

manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS, Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, 

terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.  

f. Menetapkan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.  

g. Menetapkan Jaminan Pensiun PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan 

jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan 

pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan 

penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.  

h. Menetapkan Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan 

jaminan kematian, bantuan hukum yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.  
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i. Menetapkan Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari 

kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti 

di luar tanggungan negara. 

 

16. SK Pendamping Ijazah 

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

__wmU97lNuJYhXly8xJ4BPW4zoHeeBzeCkGvHyH1Sfw?e=Kfon0F  

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 

tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di 

Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya 

disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan 

dalam suatu program Pendidikan Tinggi. Pada SK tersebut dijelaskan mengenai Pengertian 

SKPI, Data Pokok SKPI yang meliputi Identitas Pemegang SKPI, Identitas Penyelenggara 

Program Studi, Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai seperti Capaian Pembelajaran Program Studi, 

Prestasi, Penghargaan, dan Kegiatan. Data Pokok SKPI ini juga berisi Sistem Pendidikan Tinggi 

Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Pengesahan SKPI dan Catatan 

Resmi. Dalam SK tersebut dibahas pula mengenai Kredit Keaktifan Kelulusan serta adanya 

Prosedur Pengisian SKPI serta lampiran-lampiran SKPI.  

 

17. SK Kalender Akademik UNJ TA 2021-2022 

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

fe_unj_ac_id/EW1Csd5YdnNOk48W2PmMS1IBzTisOPobSXklJf-e_pvYNA?e=PAaHEs 

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta No. 13 

Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, Kalender Akademik yang 

digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik 

ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pada SK ini berisi kegiatan-kegiatan untuk semester gasal 

2021/2022 (semester 115) dan semester genap 2021/2022 (semester 116).  

 

 

 

 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EY-__wmU97lNuJYhXly8xJ4BPW4zoHeeBzeCkGvHyH1Sfw?e=Kfon0F
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EY-__wmU97lNuJYhXly8xJ4BPW4zoHeeBzeCkGvHyH1Sfw?e=Kfon0F
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EW1Csd5YdnNOk48W2PmMS1IBzTisOPobSXklJf-e_pvYNA?e=PAaHEs
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EW1Csd5YdnNOk48W2PmMS1IBzTisOPobSXklJf-e_pvYNA?e=PAaHEs


PELAKSANAAN 

1. Dokumen pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam BPA 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EnqrN3qs-

l9FtHBZvtHSfw4BBZn4tlh0cROLb8sgZkxu2Q?e=qc0o1D  

Penyelenggaraan Pendidikan di UNJ mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan 

untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) 

secara global (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), stakeholders 

(stakeholder needs), sesuai dengan SNPT, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan; 

serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama. 

UNJ bertujuan menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan dan non 

kependidikan, dengan capaian pembelajaran lulusan dari masing – masing tingkatan strata 

Pendidikan sebagai berikut: 

a. Program Diploma Tiga 

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang 

keahliannya dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk laporan tugas akhir; dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

2. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilainilai kejujuran, integritas, keterbukaan, 

kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam 

melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang 

3. keahliannya. 

4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja 

yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan 

pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional 
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b. Program Sarjana 

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang 

2. keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk skripsi; dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta 

mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

3. Melaksanakan peran kepemimpinan yang ditandai dengan kecakapan dalam mengambil 

keputusan strategis dan profesional dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, serta melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

4. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilainilai kejujuran, integritas, keterbukaan, 

kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam 

melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya. 

5. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja 

yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan 

pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. 

c. Program Pascasarjana 

1. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam 

menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan berdasarkan, pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau 

karya seni, melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; menyusun konsepsi 

ilmiah dan hasil kajiannya dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, 

dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan 

mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara. 

2. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan 

ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin untuk mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora berdasarkan kajian 

3. analisis atau eksperimental. 

4. Menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru yang dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi di bidang keahliannya, serta menghasilkan penyelesaian masalah, melalui 

penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif dengan menyusun peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang 

keilmuan, teknologi, seni dan inovasi dalam bentuk disertasi, serta 

mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepadamasyarakat dalam 

jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan internasional. 

5. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalampengelolaan, pengembangan, pembinaan 

sumberdaya dan organisasi yang berada di bawah tanggungjawabnya termasuk 

menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi 

hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya melalui pengelolaan yang 

efektif dan efisien, serta mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan 

kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan 

komunitas peneliti di luar lembaga. 

 

2. Dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi 

rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=Programme Learning Outcome) 

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

5mTnVImKZutBxF9sEBWGw7tRUXiwb3z070lBDU2w?e=FqWnSS  

Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menetapkan berbagai capaian 

pembelajaran lulusan (PLO) dari berbagai program studi yang ada di dalam lingkungan FE UNJ, 

yaitu: 

S-1 Akuntansi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

    A. Sikap 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
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2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

11. Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan 

    B. Penguasaan Pengetahuan 

1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan 

pelaporan audit. 

2. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : Kerangka dasar penyajian dan 

penyusunan laporan keuangan; Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi; Siklus 

Akuntansi; Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen 

laporan keuangan; Analisis laporan keuangan. 

3. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : Penghitungan dan 

pengendalian biaya produk dan jasa; Perencanaan dan penganggaran; Manajemen 

berbasis aktivitas; Pengukuran dan pengendalian kinerja. 

4. Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas 

5. Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi 

6. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: 

Keputusan keuangan; Nilai waktu uang; Penganggaran modal; Struktur modal, biaya 

modal, dan pembiayaan; Kebutuhan modal kerja; Analisis arus kas 



7. Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 

8. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk 

pengambilan keputusan 

9. Menguasai teknik, prinsip dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan 

teknologi informasi 

10. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 

11. Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 

12. Menguasai konsep dan prinsip tentang : Organisasi; Tata kelola; Manajemen risiko; 

Manajemen strategi; Pengendalian internal dan lingkungan bisnis. 

    C. Keterampilan Khusus 

1. Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan 

pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan 

standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas 

laporan keuangan 

2. Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas 

komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dalam audit atas laporan keuangan. 

3. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 

keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi 

 sesuai  dengan  standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan 

ETAP yang berlaku. 

4. Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 

keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas 

transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan 

ETAP yang berlaku. 

5. Mampu secara  mandiri  menyusun  laporan  hasil  analisis  atas  informasi 

 keuangan  dan  non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal 

untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode 

analisis akuntansi dan keuangan. 

6. Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang 

meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, 



laporan penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan 

dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi. 

7. Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, 

meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, 

pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung 

pengambilan  keputusan  dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-

teknik akuntansi manajemen. 

8. Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi 

akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk 

mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan 

menggunakan pendekatan siklus pengembangan system (System Development Life 

Cycle/SDLC) 

9. Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib 

pajak individu maupun     badan dengan cara menghitung dan melakukan 

rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 

10. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, 

pengauditan, dan penelitian 

    D. Keterampilan Umum 

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 



5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

10. mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk 

menyelesaikan penugasan kerja 

11. mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik 

secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan 

 

S-1 Manajemen 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat orang lain 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan 



g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

k. Menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian dan bertanggung jawab dalam 

berkomunikasi dan bernegosiasi di bidang ekonomi, bisnis dan lainnya 

2. Keterampilan Umum 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dan berintegritas 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sesuai dengan bidang manajemen 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan keahliannya 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang manajemen 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega dan 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu melakukan proses berkomunikasi dan bernegosiasi secara jujur, peduli dan 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang ekonomi, bisnis, dan lainnya 

3. Penguasaan Pengetahuan 

a. Menguasai konsep teoretis dasar metode dan analisis fungsi organisasi meliputi 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan evaluasi serta 

pengendalian pada organisasi bisnis dan non bisnis 



b. Menguasai konsep teoretis dan teknik menyusun rencana strategis dan 

menjabarkan dalam rencana operasional dan rencana aksi 

c. Menguasai konsep tentang metode penelitian kuantitatif secara kasus, survei atau 

ekeperimen secara eksploratif, deskriptif dan verifikatif 

d. Menguasai prinsip dan teknik komunikasi efektif dalam menjalankan peran 

sebagai manajer profesional 

e. Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan 

f. Menguasai prinsip kepemimpinan 

4. Keterampilan Khusus 

a. Mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen (perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, 

sumber daya manusia, operasi dan keuangan) dengan kaidah yang berlaku 

b. Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana stratejik ke dalam 

rencana operasional 

c. Mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen 

berdasarkan  metode ilmiah 

d. Mampu melakukan komunikasi, bernegosiasi dan mengambil keputusan 

manajerial yang tepat di bidang bisnis maupun non bisnis. 

 

S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Capaian Pembelajaran Program Studi(PLO) 

Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki Capaian Pembelajaran yang 

berbeda dengan program studi yang berdekatan secara keilmuan seperti Pendidikan Akuntansi, 

Pendidikan Ekonomi Koperasi dan Pendidikan Tata Niaga. Beberapa perbedaan diantaranya 

program studi adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Muatan Kompentensi Dasar Admistrasi perkantoran fokusnya adalah untuk 

penguasaan alatalat perkantoran dilingkungan perkantoran. 

2. Analisis Standar Kompetensi Lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar 

sehingga implementasi dalam berbagai strategi pembelajaran akan berbeda termasuk 

dalam menuangkan dalam pembuatan RPP. Pembekalan khusus terkait dengan 

kemampuan professional yang berbeda sesuai dengan karakteristik program studi. 



 

S-1 Pendidikan Bisnis 

 Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

Mampu Merencanakan, mengevalusi dan menciptakan konsep dan model Pembelajaran Bidang 

manajemen Bisnis, budaya entrepreneurship dan berwawasan Pancasila 

S-1 Pendidikan Ekonomi 

Capaian Pembelajaran Program Studi(PLO) 

Mampu merencanakan, mengevalusi dan menciptakan konsep dan model pembelajaran Bidang 

Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Akuntansi, dan Pendidikan Administrasi 

Perkantoran. Secara rinci capaian pembelajaran program studi adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki pengetahuan tentang karakteristik dan perkembangan peserta didik yang 

diterapkan dalam belajar dan pembelajaran pendidikan ekonomi koperasi, 

pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi yang mendidik; 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan ekonomi 

koperasi, pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi yang 

efektif; 

3. Menguasai perencanaan dan pengembangan kurikulum; 

4. Menguasai langkah-langkah pembelajaran pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan 

administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi yang efektif; 

5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilih, menggunakan dan 

mengembangkan asesmen dalam pembelajaran pendidikan ekonomi koperasi, 

pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi; 

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan internal dan eksternal; 

7. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim; 

8. Menguasai hakikat profesi pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan administrasi 

perkantoran, dan pendidikan akuntansi; 

9. Menguasai materi, struktur, konsep, metodologi, dan pola pikir keilmuan dasar 

mendukung pembelajaran pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan administrasi 

perkantoran, dan pendidikan akuntansi di SMA/SMK; 



10. Menguasai materi, struktur, konsep, metodologi, dan pendukung (tools) keilmuan 

yang mendukung pembelajaran pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan 

administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansiSMA/SMK; 

11. Mampu mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah 

pengembangan strategi pembelajaran; 

12. Bertanggungjawab dan memiliki komitmen sebagai pendidik; 

13. Berpikir terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mengemban tugasnya 

sebagai guru pendidikan ekonomi, pendidikan administrasi perkantoran, dan 

pendidikan akuntansi; 

14. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

D-3 Administrasi Perkantoran 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

      1. Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan 



k. Menginternalisasi etika profesi administratif profesional, sehingga dapat 

menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan 

profesinya untuk kepentingan di luar dari lingkup pekerjaannya. 

    2. Pengetahuan 

a. Konsep teoritis administrasi dan manajemen secara umum. 

b. Konsep, prinsip dan teknik kegiatan administrasi perkantoran meliputi: 

• Manajemen kearsipan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan pengendalian dokumen. 

• Korespondensi serta mampu memformulasikan penerapan secara prosedural didalam 

organisasi bisnis maupun pemerintahan. 

• Pelayanan prima dan public speaking 

c.  Prinsip dan teknik komunikasi yang baik dan efektif baik lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan minimal 1 Bahasa Internasional atau 

minimal 1 bahasa asing lainnya. 

d. Konsep dan teknik teknologi informasi termutakhir yang menunjang kegiatan 

administrasi perkantoran dan komunikasi. 

e. Konsep umum kepemimpinan, kehumasan, dasar-dasar manajemen dan manajemen 

sumberdaya manusia 

f. Pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas 

kerja dibidang administrasi perkantoran 

g. Prinsip dan pengetahuan operasional lengkap standar keselamatan dan kesehatan 

kerja (k3) di perkantoran; 

    3. Keterampilan Khusus 

a. Mampu membuat berbagai jenis surat bisnis atau dinas secara ringkas, tepat, 

lengkap, dan menggunakan bahasa yang santun sesuai dengan kebutuhan organisasi 

bisnis maupun pemerintahan; 

b. Mampu mengelola dokumen meliputi kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan, 

menyimpan, memelihara dan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat sesuai 

dengan standar operasional prosedur meliputi: 

• Arsip dalam bentuk hardcopy dan softcopy; 

• Surat elektronik dan surat konvensional; 



• Informasi bisnis lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber (media cetak, 

elektronik, internet) sesuai kebutuhan organisasi; 

c. Mampu mengelola kegiatan pimpinan, meliputi: 

• Perjalanan dinas pimpinan yang memuat informasi lengkap dan terkini meliputi 

perjalanan dinas domestik maupun luar negeri; 

• Jadwal kegiatan pimpinan yang memuat informasi lengkap dan terkini baik secara 

konvesional maupun dengan menanfaatkan teknologi secara efektif; 

d. Mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan menyediakan berbagai kebutuhan 

dalam penyelenggaraan rapat secara akurat dan terperinci sesuai dengan jenis 

rapat/pertemuan yang dilakukan; 

e. Mampu menerjemahkan instruksi pimpinan menjadi naskah surat, dokumen, dan 

bentuk informasi yang lengkap dan akurat; 

f. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam pekerjaan administrasi 

perkantoran dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan 

minimal satu bahasa internasional dengan kemampuan pada tingkat menengah; 

g. Mampu berbicara di depan publik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang diberikan untuk menciptakan citra dan reputasi yang baik di masyarakat; 

h. Mampu memberikan pelayanan terbaik (pelayanan prima) dengan sikap, perhatian, 

dan tindakan yang tepat dalam lingkup pekerjaan dan tanggungjawabnya sesuai 

dengan standar operasional Prosedur (SOP) 

i. Mampu mengelola dan membuat laporan kas kecil (Petty Cash) secara periodik sesuai 

dengan SOP organisasi; 

j. Mampu menyusun laporan kegiatan/proyek secara tepat atas permintaan pimpinan; 

k. Mampu mempersiapkan bahan presentasi dan menyajikannya secara menarik dan 

berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

l. Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan: 

• Sarana (telepon, faksimili, email, dan perangkat lunak komunikasi terkini); 

• Peralatan kantor sesuai jenis dan fungsinya untuk menjalankan tugas profesinya; 

• Program aplikasi berbasis teknologi informasi dengan: mengoperasikan program 

aplikasi komputer seperti perangkat lunak pemroses kata, pengolah angka, 



pengolah data, pengolah bahan presentasi, desktop publishing, dan pengolah arsip 

digital; 

m. Mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di perkantoran 

sesuai dengan standar operasional prosedur (sop). 

    4. Keterampilan Umum 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 

beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara 

mandiri; dan 

h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

D-3 Akuntansi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

      A. Sikap 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 



4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

    B. Keterampilan Umum 

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 

beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.; 

4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara 

mandiri; 

8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 

 



      C. Pengetahuan 

1. Menguasai konsep teoritis secara umum kerangka dasar penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan; 

2. Menguasai konsep teoritis secara umum pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan 

(elemen laporan keuangan yang dimaksud pada lampiran point 1); 

3. Menguasai konsep teoritis pencatatan akuntansi atas transaksi pada perusahaan 

manufaktur. 

4. Menguasai konsep teoritis secara umum pelaporan keuangan entitas tunggal dan 

entitas dengan satu anak perusahaan; 

5. Menguasai konsep teoritis secara umum siklus akuntansi dalam pelaporan keuangan; 

6. Menguasai konsep teoritis secara umum akuntansi biaya tradisional, meliputi job 

order costing system dan process costing system 

7. Menguasai konsep teoritis secara umum penganggaran entitas jasa, dagang dan 

manufaktur 

8. Menguasai konsep teoritis secara umum peraturan perpajakan yang relevan untuk 

wajib pajak pribadi dan badan non multinasional; 

9. Menguasai konsep teoritis secara umum audit laporan keuangan; 

10. Menguasai konsep teoritis secara umum sistem informasi akuntansi; 

11. Menguasai konsep teoritis secara umum aplikasi komputer dan perangkat lunak 

akuntansi; 

12. Menguasai prinsip dasar elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi 

keuangan. (elemen laporan keuangan yang dimaksud pada lampiran point 2); 

13. Menguasai prinsip dasar analisa laporan keuangan; 

14. Menguasai prinsip dasar akuntansi biaya alternatif, meliputi activity based 

costing dan target costing; 

15. Menguasai prinsip dasar biaya standar, biaya relevan dan harga transfer; 

16. Menguasai prinsip dasar informasi akuntansi manajerial sebagai dasar untuk 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan; 

17. Menguasai prinsip dasar pengendalian internal; 



18. Menguasai prinsip dasar manajemen keuangan meliputi jenis keputusan keuangan, 

konsep nilai waktu uang, penganggaran modal dan biaya modal; 

19. Menguasai konsep umum ruang lingkup akuntansi; 

20. Menguasai konsep umum lingkungan bisnis, ekonomi, manajemen, dan hukum 

komersial. 

21. Menguasai konsep dasar bisnis entitas perbankan dan lembaga keuangan baik 

konvensional maupun syariah. 

    D. Keterampilan Khusus 

1. Mampu secara mandiri mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan 

akuntansi atas transaksi entitas tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, 

Perseroan Terbatas) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan berdasarkan 

dokumen yang relevan. (transaksi pencatatan yang dimaksud pada lampiran point 3) 

2. Mampu dibawah supervisi mengidentifikasi, melaksanan pencatatan akuntansi atas 

transaksi dan Menyusun laporan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. 

3. Mampu secara mandiri memproses buku besar, menyusun neraca percobaan, 

membuat jurnal penyesuaian, dan mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan 

melakukan jurnal koreksi atas kesalahan tersebut, melakukan rekonsiliasi bank, dan 

penundaan pengakuan suatu akun entitas tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, 

CV, firma, dan Perseroan Terbatas) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak 

perusahaan; 

4. Mampu dibawah supervisi, menyusun laporan keuangan yang terdiri atas (a) laporan 

laba rugi dan laporan laba komprehensif (b) laporan perubahan ekuitas (c) laporan 

posisi keuangan (d) laporan arus kas (e) catatan atas laporan keuangan untuk entitas 

tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma dan Perseroan Terbatas) dan 

entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi atau manual sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 

5. Mampu mengevaluasi kesesuaian penyajian akun-akun dalam laporan keuangan 

yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 

6. Mampu menghitung rasio keuangan yang terdiri atas rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas; 



7. Mampu secara mandiri menghitung harga pokok dengan metode akuntansi biaya 

tradisional, meliputi system job order costing maupun process costing berdasarkan 

data yang tersedia sebagai dasar dalam penyusunan laporan harga pokok produksi; 

8. Mampu dibawah supervisi menghitung titik impas dalam rangka perencanaan; 

9. Mampu dibawah supervisi menghitung varians dalam rangka mendukung 

pengendalian; 

10. Mampu dibawah supervisi menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan; 

11. Mampu secara mandiri mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) sehubungan dengan kewajiban perpajakan; 

12. Mampu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi; 

13. Mampu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk perusahaan 

perseorangan, cv, firma, dan entitas dengan 1 (satu) anak perusahaan sesuai dengan 

perundangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan memanfaatkan 

teknologi informasi atau manual; 

14. Mampu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; 

15. Mampu membuat bukti potong atas PPh pasal 21,22,23,26, dan PPh final serta bukti 

pungut PPh Pasal 22 dan PPN sesuai dengan perundangan dan peraturan yang 

berlaku di Indonesia 

16. Mampu dibawah supervisi melaksanakan prosedur audit; 

17. Mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan dan memanfaatkan sistem informasi 

akuntansi; 

18. Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak (aplikasi pengolah angka, 

aplikasi pengolah data, aplikasi presentasi dan aplikasi akuntansi) dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan dan pengauditan; 

19. Mampu menerapan teknik manajemen keuangan dalam perhitungan nilai waktu uang 

dan penganggaran modal dengan data yang tersedia. 



20. Mampu secara mandiri mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan 

akuntansi atas transaksi pada entitas perbankan dan lembaga keuangan baik 

konvensional maupun syariah 

D-3 Manajemen Pemasaran 

Capaian Pembelajaran Program Studi 

1. Mempunyai kepribadian yang berakhlak baik, bermoral tinggi, dewasa, luwes, sabar 

sehingga dapat menangani permasalahan pemasaran yang dengan cepat. 

2. Mampu menguasai materi pendidikan pemasaran yang mengacu pada kurikulum 

formal dan pengembangan IPTEK. 

3. Mampu menguasai aplikasi komputer, pengolahan data dan analisa data, sehingga 

dapat mempresentasikan dengan kreatif dan inovatif. 

4. Mampu mengidentifikasikan, menganalisa dan memperkirakan permintaan pasar. 

5. Mampu melakukan hubungan sosial secara efektif dengan pelanggan, sesama 

pekerja bidang pemasaran, atasan dan pihak terkait lainnya. 

6. Mampu menyelenggarakan kegiatan/event pemasaran dengan terkoordinasi rapi, 

fokus pada detail, dan berorientasi pelanggan. 

7. Mampu berkomunikasi dengan jelas dan sistematis dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa inggris sehingga dapat melakukan presentasi di depan orang banyak. 

8. Memiliki pengetahuan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin (minimal mengenal 

huruf kanji dan percakapan sehari-hari). 

 

3. Dok. Publikasi Dosen 3 tahun terakhir dan dokumen kumpulan artikel ilmiah 

http://fe.unj.ac.id/jamu/index.php/olos/olos1 

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

fe_unj_ac_id/EphtYikQ1GhJrTkXCS7IG9IB1XJKMl3lxyPorLhqzySsmw?e=btiN6i  

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

VDl8aK36gBckgBzJu2PGJKExZe6CWvfd03Pg?e=1AgMmr  

Salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat terhadap 

proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahun, teknologi dan seni, sekaligus juga 

meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat adalah dengan melaksanakan penelitian. Penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat di FE-UNJ dilakukan oleh dosen secara kelompok maupun 

http://fe.unj.ac.id/jamu/index.php/olos/olos1
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EphtYikQ1GhJrTkXCS7IG9IB1XJKMl3lxyPorLhqzySsmw?e=btiN6i
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EphtYikQ1GhJrTkXCS7IG9IB1XJKMl3lxyPorLhqzySsmw?e=btiN6i
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EtEs_H_tw-VDl8aK36gBckgBzJu2PGJKExZe6CWvfd03Pg?e=1AgMmr
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EtEs_H_tw-VDl8aK36gBckgBzJu2PGJKExZe6CWvfd03Pg?e=1AgMmr


perseorangan. Untuk mendukung kinerja penelitian dosen di lingkungan FE UNJ, sekaligus 

publikasi karya ilmiah para dosen, maka diadakan dan sekaligus dilakukan peningkatan 

akreditasi jurnal-jurnal FE. 

Selama tahun 2019-2020 telah dilaksanakan pengajuan akreditasi jurnal ilmiah yang terdapat di 

jurusan-jurusan maupun fakultas. Dana pendamping bagi dosen yang menjadi pemakalah pada 

seminar ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional juga disediakan, selain itu juga 

fakultas menyelenggarakan seminar/lokakarya  yang terkait dengan metode penelitian dan 

sosialisai kebijakan yang terkait penelitian. Workshop penelitian yang bekerja sama antara FE 

UNJ dengan FE UNNES, yaitu “One Lecture One Scopus” (OLOS) yang diselenggarakan pada 

tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2019 juga dinilai efektif dalam meningkatkan publikasi 

dosen FE. Data yang diperoleh dari Monev OLOS diketahui bahwa publikasi dosen FE pada 

tahun 2018 adalah sebanyak 55 artikel, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu 

sebanyak 158 artikel.  

 

4. Dokumen Ijazah dan Transkrip Dosen 

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

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoD8XDwCW-

NMl5w9mE6Qjp0BIdsrbmN7JttcsDHuk0-UuA?e=VM7sIn  

Salah satu tujuan dari Fakultas Ekonomi adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

dan daya saing, untuk itu Fakultas Ekonomi terus meningkatkan pengembangan kapasitas dosen 

dengan mendorong dosen untuk melanjutkan studi lanjut. Tercatat sebanyak 32 orang telah 

menempuh Pendidikan S3, dan sebanyak 58 orang telah menempuh Pendidikan S2. Sementara 

itu sebanyak 19 orang dosen sedang menempuh studi lanjut S3, baik dengan biaya BPPS, LPDP, 

Saudi Fund Development (SFD) ataupun dengan biaya sendiri.  

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11223
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoD8XDwCW-NMl5w9mE6Qjp0BIdsrbmN7JttcsDHuk0-UuA?e=VM7sIn
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoD8XDwCW-NMl5w9mE6Qjp0BIdsrbmN7JttcsDHuk0-UuA?e=VM7sIn


DATA JENJANG PENDIDIKAN DOSEN FE UNJ-S1 Akuntansi

GB S3 S2

1 S1 Akuntansi 0 6 6 3

2 S1 Manajemen 0 1 8 2

3 S1 Pendidikan Ekonomi 2 7 13 4

4 S1 Pendidikan Bisnis 0 1 6 3

5 S1 Pendidikan Adm Perkantoran 1 1 5 2

6 S1 Bisnis Digital 0 1 4 2

7 D3 Akuntansi 0 1 6 1

8 D3 Manajemen Pemasaran 0 1 5 1

9 D3 Administrasi Perkantoran 1 2 5 1

10 S2 MM 2 6 0 0

11 S3 IM 3 5 0 0

9 32 58 19

NO. Prodi

Jumlah

JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR Studi Lanjut S3

 

5. Dokumen Sertifikasi Kompetensi Dosen 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11183  

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

fe_unj_ac_id/EuofPQBraC5PufpRctn5LN8BBu3nzyK-VtgEDvypd6Rvvw?e=Qtb1Qv  

Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas dosen juga berusaha ditingkatkan dengan 

mendorong dosen mengikuti sertifikasi kompetensi. Berikut merupakan data jumlah dosen di FE 

yang telah memiliki sertifikasi. Sebanyak 51 orang dosen FE atau 57% telah memiliki sertifikasi 

kompetensi teknis, dan sebanyak 7 orang atau 8% dari total keseluruhan dosen telah tersertifikasi 

asesor kompetensi BNSP. Dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik ada sejumlah 74 orang. 

 

 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11183
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuofPQBraC5PufpRctn5LN8BBu3nzyK-VtgEDvypd6Rvvw?e=Qtb1Qv
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EuofPQBraC5PufpRctn5LN8BBu3nzyK-VtgEDvypd6Rvvw?e=Qtb1Qv


6. Dokumen Form Saran dan Kartu Konsultasi Skripsi/Thesis 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=1123  

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

fe_unj_ac_id/Ev_3pBhOk7VGgCXz_zWdregBY3L6NVBFQI7uJNBJhm4PAA?e=lW0TYV  

Dosen Pembimbing skripsi memiliki tanggung jawab secara akademik dan professional 

membimbing mahasiswa, baik secara tatap muka atau secara daring dalam menyelesaikan 

skripsi. Dosen pembimbing menyediakan waktu untuk memberikan konsultasi secara rutin dan 

terjadwal minimal delapan kali dalam satu semester. Selain itu dosen pembimbing bertanggung 

jawab mengikuti perkembangan penulisan dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan 

penulisan skripsi serta mengarahkan mahasiswa bimbingannya sesuai dengan payung penelitian 

dosen bersangkutan. Semua tanggungjawab tersebut dijalankan dengan menggunakan Kartu 

konsultasi Skripsi/Tesis. Form saran digunakan sebagai sarana dosen penguji memberikan 

saran/masukan perbaikan skripsi/tesis yang telah di uji dalam sidang.  

 

7. Dokumen Sampel Program Percepatan Kepangkatan (Surat Himbauan Kenaikan 

Pangkat) 

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

fe_unj_ac_id/EgFGEaaKntNJg55rA2rVGYoBQW7g_0D-f06KZ_Eq8ef-1A?e=zvOrV3  

FE mengadakan sistem rekrutmen dosen, pegawai dan tenaga pendukung mengikuti standar 

nasional, dengan dasar hukum PP No. 98 tahun 2000 jo PP No. 11 tahun 2002 tentang pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Kepala BKN No. 35 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Seleksi, Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan 

Kepala BKN No. 37 TAhun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil, dan dan 

berdasarkan edaran Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Dosen dan Tenaga 

Pendukung Program Studi melalui Proyeksi Kebutuhan tenaga tersebut di Program Studi yang 

disesuaikan dengan formasi pegawai yang ada. FE juga mendorong kepangkatan dosen. Tercatat 

FE memiliki 9 orang guru besar, 21 orang dosen memiliki kepangkatan lektor kepala, 36 orang 

dosen memiliki kepangkatan lektor, 16 orang dosen memiliki kepangkatan asisten ahli, 8 orang 

memiliki kepangkatan tenaga pengajar, dan sebanyak 4 orang merupakan dosen DPK (dengan 

perjanjian kerja). Dosen yang telah melebihi dua tahun dalam pengurusan kepangkatannya akan 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=1123
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ev_3pBhOk7VGgCXz_zWdregBY3L6NVBFQI7uJNBJhm4PAA?e=lW0TYV
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ev_3pBhOk7VGgCXz_zWdregBY3L6NVBFQI7uJNBJhm4PAA?e=lW0TYV
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EgFGEaaKntNJg55rA2rVGYoBQW7g_0D-f06KZ_Eq8ef-1A?e=zvOrV3
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EgFGEaaKntNJg55rA2rVGYoBQW7g_0D-f06KZ_Eq8ef-1A?e=zvOrV3


mendapat surat dari dekanat untuk mengingatkan kepada dosen yang bersangkutan untuk segera 

mengurus kepangkatan ke bagian kepegawaian FE. 

 

 

 

 





 

 

8. Dokumen Bukti Perhitungan Insentif Dosen 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=2055  

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

fe_unj_ac_id/ElWMZAoVeedAtsyThkzsw6cBg5zD0szfe4fZa_eHUu-wLA?e=LtS0lR  

http://fe.unj.ac.id/?page_id=2055
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ElWMZAoVeedAtsyThkzsw6cBg5zD0szfe4fZa_eHUu-wLA?e=LtS0lR
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ElWMZAoVeedAtsyThkzsw6cBg5zD0szfe4fZa_eHUu-wLA?e=LtS0lR


Universitas Negeri Jakarta memiliki kebijakan dalam memberikan remunerasi bagi para dosen, 

hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada dosen atas performa dan 

output yang telah dihasilkan, sekaligus untuk meningkatkan kinerja dosen, yang nantinya akan 

berdampak pada peningkatan indikator kinerja Fakultas dan Universitas, dan tentunya 

tercapainya salah satu tujuan Universitas yaitu dihasilkannya lulusan yang memiliki kompetensi 

dan daya saing. Perhitungan remunerasi dilakukan berdasarkan Pertor Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Remunerasi, Pertor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kebijakan 

Remunerasi, serta Petunjuk Teknis Pertor Nomor 5 Tahun 2020. Sejumlah perubahan pada 

kebijakan perhitungan poin remunerasi diantaranya menyoal tentang jumlah SKS mengajar 

maksimal, jumlah judul maksimal kegiatan penelitian dan P2M, pengaktifan dosen tugas belajar, 

HAKI, SK Kepanitiaan, kegiatan PKL dan PKM, serta yang baru, adanya poin remunerasi bagi 

tendik dengan jabatan fungsional. Selain perubahan-perubahan pada Pertor, terdapat juga 

kebijakan yang ditetapkan oleh universitas, yaitu berkaitan dengan kehadiran, penyesuaian 

proporsi ketua dan anggota pada perhitungan poin HAKI dan buku ajar, dan beberapa kebijakan 

lainnya. 

 

9. Dokumen Laporan Tugas Akhir Mahasiswa 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=1123  

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

fe_unj_ac_id/Et1xNYDYY4xJrriL_Dbl84cBCm2kkXciqdGhaSdOIsbd4Q?e=80T2xg  

Penyusunan tugas akhir mahasiswa merupakan persyaratan untuk memeroleh gelar akademik. 

Tugas akhir diberbagai jenjang disusun berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir yang telah 

dibuat untuk masing-masing jenjang, antara lain, jenjang diploma, sarjana dan pasca sarjana. 

Pada link ini terdapat contoh tugas akhir mahasiswa yang ada di seluruh program studi yang ada 

di FE UNJ, yaitu : 

1. S2 Manajemen 

2. S1 Pendidikan Ekonomi 

3. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 

4. S1 Pendidikan Bisnis 

5. S1 Manajemen 

6. S1 Akuntansi 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=1123
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Et1xNYDYY4xJrriL_Dbl84cBCm2kkXciqdGhaSdOIsbd4Q?e=80T2xg
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Et1xNYDYY4xJrriL_Dbl84cBCm2kkXciqdGhaSdOIsbd4Q?e=80T2xg


7. S1 Bisnis Digital 

8. D3 Administrasi Perkantoran 

9. D3 Manajemen Pemasaran 

10. D3 Akuntansi 

Dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing, dan kemudian 

tugas akhir tersebut akan di uji melalui sidang. Penetapan dosen pembimbing dan dosen penguji 

diatur dalam pedoman tugas akhir pada masing-masing jenjang.   

 

10. Dokumen Borang Kompetensi Lulusan Program Studi 

http://fe.unj.ac.id/?paged=8  

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

fe_unj_ac_id/EpTRAjJnuDRIq6B_su5lRhsBBx1zJeANNtus-EheH0dI6Q?e=QfTp6g  

Salah satu tujuan dari Fakultas Ekonomi adalah menghasilkan sarjana pendidikan, sarjana 

ekonomi dan ahli madya yang memiliki kemampuan akademik dan profesionalitas yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya dalam pemenuhan 

kompetensi lulusan di masing-masing program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Dalam 

rangka memenuhi pencapaian kompetensi lulusan pada masing-masing prodi, berikut upaya-

upaya yang dilakukan oleh program studi yang ada di FE UNJ: 

1. Melakukan pengembangan dan perbaikan kurikulum secara berkala yang berorientasi pada 

kompetensi lulusan (KBK-KKNI) dan telah menghasilkan kurikulum baru. Pengembangan 

kurikulum dilakukan sebagai hasil dari kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) yang rutin 

dilakukan program studi. 

2. Kompetensi lulusan juga dapat ditingkatkan melalui ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung yang lengkap, adanya kerjasama dengan Lembaga lain, dan adanya upaya 

peningkatan sikap kewirausahaan mahasiswa seperti tersedianya koneksi koneksi internet, 

PBE dengan buku keluaran terbaru. 

3. Menetapkan batas nilai kelulusan minimal nilai B pada mata kuliah yang merupakan mata 

kuliah inti pada masing-masing program studi tersebut.  

4. Melakukan upaya kerjasama baik di bidang penelitian dengan sejumlah perguruan tinggi 

yang ada di Indonesia. Hasilnya adalah penemuan tahunan dalam Konferensi Ilmiah 

ataupun publikasi di jurnal internasional dan nasional yang bereputasi. Kerjasama juga 

http://fe.unj.ac.id/?paged=8
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EpTRAjJnuDRIq6B_su5lRhsBBx1zJeANNtus-EheH0dI6Q?e=QfTp6g
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dilakukan dengan cara kunjungan studi banding baik ke perusahaan maupun perguruan 

tinggi yang relevan, serta dengan sekolah-sekolah sebagai sarana mahasiswa melakukan 

kegiatan Praktik Kegiatan Mengajar (PKM).   

5. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dosen melalui program pengembangan 

profesional dan studi lanjut S3, dan berbagai sertifikasi keahlian. 

6. Secara rutin setiap tahun program studi mengadakan seminar dan guest lecture, bagi seluruh 

mahasiswa program studi dengan mendatangkan pembicara praktisi perusahaan maupun 

akademisi dari berbagai universitas dalam dan luar negeri 

7. Program studi mendorong dosen-dosen untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan 

lembaga keilmuan agar bisa menambah wawasan dan profesionalisme dosen. Keikutsertaan 

dosen program studi cukup banyak seperti dalam Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(AFEBI), Asosiasi pendidikan Ekonomi (APE-LPTK), Ikatan Akuntan Indonesia, (IAI), 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan 

Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP), JICA, 

IFMA, ASPAPI serta Forum Dosen di masing-masing prodi. 

8. Program studi mengadakan kerjasama untuk menyelenggarakan program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Bagi mahasiswa yang menempuh studi di program studi kependidikan 

akan melaksanakan Praktik Kegiatan Mengajar (PKM) ke sekolah. Kuliah Kerja Lapangan, 

dan company visit serta government visit. 

9. Program studi bekerja sama dengan lembaga AIESEC (Association Internationale des 

Étudiants En Sciences Économiques et Commerciales) yaitu sebuah lembaga internasional 

yang dikelola oleh para mahasiswa seluruh dunia, dan memiliki banyak kegiatan 

pembangunan kepemimpinan muda.  

10. Memberikan bantuan dana bagi mahasiswa dalam berbagai lomba baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

11. Melengkapi kemampuan softskill mahasiswa semester akhir dengan mewajibkan mahasiswa 

mengikuti seminar yang diadakan oleh CDC. Pelatihan Soft Skills terdiri dari presentation 

skills, communications skills, jurnalistik serta Pelatihan ”Super Keeper” seperti pembuatan 

surat lamaran, interview, psikotest dan adaptasi dalam dunia kerja. 



12. Mengintensifkan penggunaan bahasa Inggris dalam perkuliahan sebagai bahasa pengantar, 

penggunaan buku teks asli berbahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris dalam sidang 

Skripsi, presentasi, UTS dan UAS 

13. Menerbitkan Jurnal internal yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi yang berjudul Jurnal 

Wahana Akuntansi yang berdiri sejak 2010 dalam bentuk cetak dan pada tahun 2013 sudah 

berbentuk online jurnal. Penerbitan jurnal ini sangat strategis dalam menunjang 

profesionalisme dosen dalam penelitian sehingga berdampak positif bagi transfer keilmuan 

penelitian kepada seluruh mahasiswa Akuntansi. 

14. Melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan misalnya penelitian dosen, pengabdian 

pada masyarakat, seminar-seminar, dan berbagai aktifitas kemahasiswaan lainnya meliputi 

olahraga, seni, dan budaya. 

15. Melakukan Tracer Study secara berkala dan berkoordinasi dengan unit Career Development 

Center FE UNJ untuk membina softskills mahasiswa program studi, serta 

menyelenggarakan Job Fair setiap tahun. 

16. Mengundang alumni untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lulusan dalam dunia kerja 

dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan alumni maupun BEM. 

 

Dibawah ini merupakan beberapa kegiatan yang diadakan oleh FE UNJ yang bertujuan untuk 

dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing, serta sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini. 

 



 

 

 

 

 

 



11. Dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan CPL 

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

fe_unj_ac_id/ErcEbGKC1d1FoBRvAHH4R2EBfNK3jnmPKoVF8yNi-z_spw?e=5xKInq  

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

BoultrW1OoRCGzw0Yw5sBqp1tRNXuZ6r5IBH2bn2HoQ?e=eyUEx3  

UNJ menyelenggarakan Pendidikan yang mengacu pada kurikulum yang disusun dan 

dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu dan 

Teknologi (IPTEK) secara global (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), 

pemangku kepentingan, sesuai dengan SNPT, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku 

kepentingan; serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama. Agar dapat 

menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan dan non kependidikan, 

dengan capaian pembelajaran lulusan dari masing – masing tingkatan strata Pendidikan di 

masing-masing dirumuskan sejumlah CPL. 

 

Link CPL Prodi di FE UNJ: 

1. S2 Manajemen: http://fe.unj.ac.id/?page_id=332 

2. S1 Pendidikan Ekonomi: http://fe.unj.ac.id/?page_id=71 

3. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran: http://fe.unj.ac.id/?page_id=3077 

4. S1 Pendidikan Bisnis: http://fe.unj.ac.id/?page_id=124 

5. S1 Manajemen: http://fe.unj.ac.id/?page_id=132 

6. S1 Akuntansi: http://fe.unj.ac.id/?page_id=126 

7. S1 Bisnis Digital: http://fe.unj.ac.id/?page_id=10954 

8. D3 Administrasi Perkantoran: http://fe.unj.ac.id/?page_id=128 

9. D3 Manajemen Pemasaran: http://fe.unj.ac.id/?page_id=330 

10. D3 Akuntansi: http://fe.unj.ac.id/?page_id=130 
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12. Laporan Kegiatan Seminar/Workshop 

http://fe.unj.ac.id/?paged=5  

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

BoultrW1OoRCGzw0Yw5sBqp1tRNXuZ6r5IBH2bn2HoQ?e=QHYreg  

Berbagai seminar maupun workshop diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi sebagai sarana 

untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kompetensi dosen di lingkungan FE UNJ. 

Seminar maupun workshop diadakan dengan mengundang pembicara/instruktur yang 

berkompeten baik dari dalam maupun luar negeri. Diselenggarakannya berbagai seminar maupun 

pelatihan bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dosen sehingga hal ini kemudian akan 

berdampak pada proses pembelajaran yang diberikan kepada para mahasiswa di FE UNJ, 

sehingga CPL yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berikut beberapa cuplikan kegiatan 

seminar/workshop yang diselenggarakan FE yang diperoleh dari website FE UNJ: 
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13. Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembelajaran 

http://fe.unj.ac.id/jamu/  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Ei_u-LR8sIpFvANZeJE-yUgByc5ex-

ZUbozL4EikZ3QZ8A?e=V21pHx  

Fakultas Ekonomi (FE) UNJ, melalui Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) FE UNJ secara bekala, 

melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan FE-UNJ, yaitu 

pada awal, tengah dan akhir semester. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengajaran. Adapun salah satu bentuk kegiatan monitoring yang 

dilakukan adalah monitoring kehadiran dosen baik di awal perkuliahan, tengah maupun akhir perkuliahan. 

Kegiatan monev perkuliahan ini dianggap penting untuk dilakukan karena terkait erat dengan ketuntasan 

penyampaian materi ajar oleh dosen, serta memastikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

dosen telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar atau target yang telah 

ditetapkan. Selain itu Monev dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran yang dilakukan telah 

sesuai dengan konsep pembelajaran yang telah ditetapkan di lingkungan FE UNJ, yaitu mengutamakan 

mahasiswa sebagai subyek yang belajar (metode Student Center Learning).  

Maka dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas pelaksanaan kegiatan monev pembelajaran 

sebagaimana telah diuraikan, maka disusun laporan tertulis. Laporan monev tengah semester 

tertulis ini mendiskripsikan beberapa aspek penting, di antaranya: (1) tujuan dan manfaat 

http://fe.unj.ac.id/jamu/
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laporan; (2) waktu pelaksanaan; (3) anggota tim pelaksana; (4) pelaksanaan kegiatan, dan (5) 

rekomendasi terkait dengan temuan yang dialami pada saat pelaksanaan. Dengan adanya 

kegiatan monev ini dapat diketahui hasil dosen UNJ dalam melaksanakan pembelajaran, 

selanjutnya dapat pula diidentifikasi alternatif pemecahan masalahnya.  

Pelaksanaan monev pembelajaran dilaksanakan secara online, yaitu diintegrasikan ke dalam 

google form Satuan Penjaminan Mutu di dalam UNJ. Untuk dapat mengisi monev ini, masuk 

kedalam gform SPM. Untuk dapat mengisi monev ini, mahasiswa masuk kedalam gform SPM. 

Setelah itu mahasiswa mengisi format monev yang sudah di berikan untuk memberikan 

tanggapan kepada dosen. Untuk pelaksanaan pembelajaran pada semester 113 karena telah 

memasuki masa pandemi Covid-19 maka selain pertanyaan yang berhubungan dengan RPS, dan 

performa dosen, diadakan pula pertanyaan mengenai penggunaan platform Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJ)J yang digunakan oleh dosen. 

 

14. Dokumen mengenai UKT 

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

fe_unj_ac_id/EnbdkfopPaFNoeVFOFF_N28B7R8NkqcyKzenMd3YeNDFAA?e=6svTv0  

Kinerja keuangan dilihat dari dua sumber dana yaitu: APBN dan PNBP. APBN disediakan oleh 

kemristekdikti sedangkan dana PNBP diperoleh dari berbagai sumber income generating BLU 

UNJ yang terdiri atas pendapatan jasa pelayanan pendidikan (SPP/UKT, DPP/TPP, uang 

pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPTN & PENMABA, pendapatan jasa 

penyediaan barang dan jasa lainnya (legalisir ijazah, uang sewa dari pemanfaatan aset, layanan 

klinik kesehatan, training/kursus, TOEFL), kerjasama dengan lembaga/dunia usaha dan pemda, 

serta jasa giro bank.  

UKT telah diterapkan oleh UNJ mulai tahun 2013 dengan tujuan untuk memberi kesempatan 

yang lebih luas lagi kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan. UKT ini memberi 

pengaruh yang signifikan kepada pendapatan BLU UNJ. Pemerintah melalui DIKTI sudah 

mengantisipasi keadaan ini dengan cara memberi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 

(BOPTN). Tarif UKT yang diberlakukan pada tahun 2018 adalah berdasarkan: 

a. Permenristekdikti Nomor 39 tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah 

Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti; 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EnbdkfopPaFNoeVFOFF_N28B7R8NkqcyKzenMd3YeNDFAA?e=6svTv0
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b. Kepmenristekdikti Nomor 212/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang 

Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 

Angkatan 2013; 

c. Kepmenristekdikti Nomor 213/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang 

Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 

Angkatan 2014; 

d. Kepmenristekdikti Nomor 214/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang 

Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 

Angkatan 2015; 

e. Kepmenristekdikti Nomor 215/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang 

Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 

Angkatan 2016; 

f. Kepmenristekdikti Nomor 216/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang 

Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun 

Angkatan 2017; 

g. Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tanggal 27 Juli 2015 Tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Pendataan Kepangkatan Dosen: Dokumen Data Dosen 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11208  

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

fe_unj_ac_id/Eftr4SD37MtFiGUn0oWWU4AByPa9qMfqo-3fkMRksQlFCA?e=r9tbf6  

Sistem retensi dosen dilakukan dengan cara menetapkan kejelasan jenjang kepangkatan dan 

jabatan fungsional serta kesejahteraan dosen. Kesejahteraan dosen mengacu pada Peraturan 

Pemerintah tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta 

tunjangan kehormatan professor, yang terdapat pada PERMENPAN RB No. 17/2013 Jo. No. 

46/2013. Dosen yang telah memenuhi KUM dapat melakukan pengajuan kenaikan pangkat dan 

jabatan. Fakultas Ekonomi menyadari bahwa dosen sebagai sumber daya yang penting bagi 

Universitas harus diperhatikan kesejahteraan sekaligus perkembangan karirnya. Maka Fakultas 

Ekonomi memberlakukan berbagai kebijakan terkait kepangkatan dosen, sekaligus pendataan 

kepangkatan dosen yang ada diseluruh program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. 

 

16. Pendataan Kepangkatan Tenaga Kependidikan: Dokumen Data Tenaga Kependidikan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EWstjRo8IC9KuWT-

4u96iYAB6k_P7jTe_cruD2MAchG-lg?e=Ikz0CM  

FE UNJ membutuhkan daya dukung di bidang administrasi yang dapat memfasilitasi 

terselenggaranya proses pendidikan dengan baik. Kualitas dan kesejahteraan sumber daya staf 

administrasi menjadi perhatian penting Fakultas yaitu dengan memerhatikan perkembangan karir 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11208
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tenaga kependidikan melalui pengurusan kepangkatan. Saat ini Fakultas memiliki 10 orang 

tenaga kependidikan ASN. 

DAFTAR NAMA PEGAWAI ASN  FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

NO NAMA  NIP 
PANGKAT/

GOL 
JABATAN BAGIAN  

1 
Sudirman,S.Pd.,M.

AP 
196904191993031002  

Pembina Tk. 

I /IV.b 

Koordinator Layanan 

Administrasi Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

2 Widoyo,S.Pd 197101011993101001 

Penata 

Tingkat I 

/III.d 

Koordinator Layanan 

Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

3 Sri Wuryani, S.Sos  197512122005012001  

Penata 

Tingkat I 

/III.d 

Bendahara Pengeluaran 

Pembantu (BPP) 

 Layanan Administrasi 

Umum 

4 Armaina, SE  197705072001122001  Penata /III.c 
Staf Pengelola 

Keuangan 

 Layanan Administrasi 

Umum 

5 
Muhammad Arja, 

S.IP 
196310041985031002 

Penata 

Tingkat I 

/III.d 

Staf Koordinator 

Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

6 Wawan  197306042007011002 

Pengatur 

Tingkat I 

/II.d 

Staf Koordinator 

Layanan Administrasi 

Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

7 Rahmat Hidayat 197409242014091001  

Pengatur 

Muda 

Tingkat I 

/II.b 

Staf Koordinator 

Layanan Administrasi 

Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

8 Munniroh 197709102014092003  

Pengatur 

Muda 

Tingkat I 

/II.b 

Staf Koordinator 

Layanan Administrasi 

Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

9 Dra. Yul Rinanti 196907041994122001 

Penata 

Tingkat I 

/III.d 

Staf Koordinator 

Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

10 Ali Surahman 196701101990031001 
Pengatur 

Muda/ II.a 

Staf Koordinator 

Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 

 



17. Pendataan Keberadaan Sarana dan Prasarana (sarpras): Dokumen Sapras FE UNJ 

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

fe_unj_ac_id/EZhddDMhMmJMhlfEbdVx2awBTdv2nezIgEB2m2kuChlKmA?e=DtYHrf  

Kelengkapan sarana dan prasarana utama dan pendukung kegiatan belajar mengajar cukup 

memadai sehingga suasana akademik yang kondusif dapat tercapai. Keberadaan sarana dan 

prasarana tentu saja harus didata agar akuntabilitas penggunaannya menjadi terpenuhi. Sejak 

tahun 2006, FE-UNJ telah menerapkan Sistem Aset Barang Milik Negara (SABMN) 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. SABMN menunjukan besaran nilai kekayaan yang dimiliki FE-UNJ. 

Kegiatan praktikum di laboratorium dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala dan Koordinator 

Laboratorium, dengan mengacu pada buku pedoman praktik yang disusun oleh tim dosen 

pengampu dan disetujui oleh tiap Ketua Program Studi. Pengadaan buku di Pusat Sumber Belajar 

FE didasarkan pada perencanaan yang telah disusun oleh tiap program studi. Sarana dan 

prasarana yang terdapat di Fakultas Ekonomi di data, yaitu yang terdapat di Gedung R, Gedung 

N, Gedung Pasca Sarjana, dan Gedung RA Kartini. 

 

18. Dokumen pemeliharaan dan pengadaan Sarana dan Prasarana FE UNJ 

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

64_epc1Bin1gwdmg0t0BGwCe-uzWwpWfkHplxB2Ojg?e=ePStyi  

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

64_epc1Bin1gwdmg0t0BGwCe-uzWwpWfkHplxB2Ojg?e=SvFun9  

Dalam menunjang proses belajar mengajar diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana 

untuk mencapai tujuan dari proses belajar mengajar. Sampai saat ini ketersediaan sarana dan 

prasarana cukup lengkap dan bersumber dari dana sendiri yang di dapat dari pemerintah melalui 

sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri (BOPTN). Terdapat laboratorium akuntansi dan laboratorium bahasa sebagai 

tempat uji coba mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan menyelesaikan kasus di bidang 

akuntansi serta mengasah kemampuan dalam berbahasa inggris. Laboraturium yang ada dikelola 

oleh seorang kepala laboraturium. Upaya lain adalah penyediaan komputer yang dapat 

mengakses SIAKAD dan sarana hotspot untuk mengakses internet dan lain-lain. Sarana kelas 

yang dikelola oleh bagian akademik sudah dilengkapi dengan whiteboard, LCD proyektor, 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EZhddDMhMmJMhlfEbdVx2awBTdv2nezIgEB2m2kuChlKmA?e=DtYHrf
https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EZhddDMhMmJMhlfEbdVx2awBTdv2nezIgEB2m2kuChlKmA?e=DtYHrf
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoW-64_epc1Bin1gwdmg0t0BGwCe-uzWwpWfkHplxB2Ojg?e=ePStyi
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoW-64_epc1Bin1gwdmg0t0BGwCe-uzWwpWfkHplxB2Ojg?e=ePStyi
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoW-64_epc1Bin1gwdmg0t0BGwCe-uzWwpWfkHplxB2Ojg?e=SvFun9
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EoW-64_epc1Bin1gwdmg0t0BGwCe-uzWwpWfkHplxB2Ojg?e=SvFun9


komputer, dan AC. Dalam rangka mencapai tata kelola yang baik maka untuk pengadaan sarana 

dan prasana prosedur diatur dalam SOP Pengadaan Barang, No.Dokumen: 

H39/SOP/LK/05.8/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Jabatan Dosen S2 MM 

Berikut daftar nama dosen yang ada di Pogram Studi S2 MM 

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

fe_unj_ac_id/Et6WzdIaLTJFpfHccF0FlWAB0ED4hkkGWamrIf8JuF9BfA?e=rDi3J0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepangkatan masing-masing dosen pada program studi S2 Magister Manajemen: 

• Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. : Lektor Kepala 

• Prof. Dr. I. Ketut R Sudiartha, M,Si. : Guru Besar 

• Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si. : Lektor Kepala 

• Prof. Dr. Mohammad Rizan, M.M : Guru Besar 

• Usep Suhud, M.Si., Ph.D: Lektor 

• Dr. Christian Wiradendi Wolor, S.E., M.M: Asisten Ahli 

 

20. Komponen biaya operasional pendidikan dari hibah dan pemaksimalan perolehan 

dana dari sumber lain 

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

fe_unj_ac_id/EQRk5kRCsixCg2vvjKACSuIBgC491ooEswSUFyJXhc7grg?e=U7WLQK  

Didalam melaksanakan kegiatannya, pendanaan BLU Universitas Negeri Jakarta mempunyai 

kemampuan untuk mengotimalkan pendapatan pada pusat bisnis yang dimiliki melalui efisiensi, 

optimalisasi penggunaan sumber daya secara holistik. Pembiayaan universitas kini diperoleh dari 

berbagai jenis sumber pendapatan, meliputi anggaran belanja rutin, anggaran pembangunan, 

dana masyarakat, pinjaman luar negeri, hibah dan sumber lain yang sah. Anggaran yang 

diperoleh setiap tahun dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Universitas 

menerima sejumlah pendanaan yang digunakan untuk workshop pengembangan kurikulum dan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Et6WzdIaLTJFpfHccF0FlWAB0ED4hkkGWamrIf8JuF9BfA?e=rDi3J0
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Et6WzdIaLTJFpfHccF0FlWAB0ED4hkkGWamrIf8JuF9BfA?e=rDi3J0
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EQRk5kRCsixCg2vvjKACSuIBgC491ooEswSUFyJXhc7grg?e=U7WLQK
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EQRk5kRCsixCg2vvjKACSuIBgC491ooEswSUFyJXhc7grg?e=U7WLQK


pelatihan serta berbagai workshop yang menunjang peningkatan kompetensi bagi dosen berasal 

dari Hibah SFD (Saudi Development Fund) dan Hibah PKKM Dikti. Sejumlah dana dari hibah 

tersebut juga digunakan untuk pengadaan sistem informasi di Laboratorium sebagai penunjang 

kegiatan pembelajaran. 

 

21. Dokumen Formulir Data Kepangkatan Tenaga Kependidikan 

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

fe_unj_ac_id/Eqk3vU26kJFOn5RfXpw8mJkBGKQpbfzTJDlx2Z8QM-GWyA?e=a8UpzN  

Fakultas Ekonomi membutuhkan daya dukung di bidang administrasi yang dapat memfasilitasi 

terselenggaranya proses pendidikan dengan baik. Saat ini FE memiliki sepuluh orang tenaga 

kependidikan yang telah memiliki kepangkatan. Seperti halnya dalam pengelolaan dan 

pengembangan karir pada dosen, selain mendapatkan pelatihan dan workshop yang dapat 

meningkatkan kompetensi, tenaga kependidikan juga mendapatkan kesempatan untuk mengurus 

kepangkatannya.  

 

DAFTAR NAMA PEGAWAI ASN  FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

NO NAMA  NIP PANGKAT/GOL JABATAN BAGIAN  

1 Sudirman,S.Pd.,M.AP 196904191993031002  Pembina Tk. I /IV.b 
Koordinator Layanan 

Administrasi Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

2 Widoyo,S.Pd 197101011993101001 Penata Tingkat I /III.d 

Koordinator Layanan 

Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

3 Sri Wuryani, S.Sos  197512122005012001  Penata Tingkat I /III.d 
Bendahara Pengeluaran 

Pembantu (BPP) 

 Layanan Administrasi 

Umum 

4 Armaina, SE  197705072001122001  Penata /III.c Staf Pengelola Keuangan 
 Layanan Administrasi 

Umum 

5 Muhammad Arja, S.IP 196310041985031002 Penata Tingkat I /III.d 

Staf Koordinator Layanan 

Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

6 Wawan  197306042007011002 Pengatur Tingkat I /II.d 
Staf Koordinator Layanan 

Administrasi Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

7 Rahmat Hidayat 197409242014091001  
Pengatur Muda Tingkat 

I /II.b 

Staf Koordinator Layanan 

Administrasi Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

8 Munniroh 197709102014092003  
Pengatur Muda Tingkat 

I /II.b 

Staf Koordinator Layanan 

Administrasi Umum 

 Layanan Administrasi 

Umum 

9 Dra. Yul Rinanti 196907041994122001 Penata Tingkat I /III.d 

Staf Koordinator Layanan 

Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

10 Ali Surahman 196701101990031001 Pengatur Muda/ II.a 

Staf Koordinator Layanan 

Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan 

 Layanan Administrasi 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eqk3vU26kJFOn5RfXpw8mJkBGKQpbfzTJDlx2Z8QM-GWyA?e=a8UpzN
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/Eqk3vU26kJFOn5RfXpw8mJkBGKQpbfzTJDlx2Z8QM-GWyA?e=a8UpzN


 

22. Dokumen Formulir Data Kepangkatan Dosen 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11208 

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

iNwEQ5MmBJk0jKVc2oBi4jYFElsmxEaUyWk5GZ7zQ?e=bytwzF  

Kejelasan jenjang kepangkatan dosen dan jabatan fungsional serta kesejahteraan dosen 

merupakan sistem retensi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di Fakultas 

Ekonomi. Kesejahteraan dosen mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang tunjangan profesi 

guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor, yang 

terdapat pada PERMENPAN RB No. 17/2013 Jo. No. 46/2013. Dosen yang telah memenuhi 

KUM dapat melakukan pengajuan kenaikan pangkat dan jabatan. Fakultas Ekonomi menyadari 

bahwa dosen sebagai sumber daya yang penting bagi Universitas harus diperhatikan 

kesejahteraan sekaligus perkembangan karirnya. Maka Fakultas Ekonomi memberlakukan 

berbagai kebijakan terkait kepangkatan dosen, sekaligus pendataan kepangkatan dosen yang ada 

diseluruh program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. 

 

23. Dokumen Pemetaan dosen berdasarkan latar belakang pendidikan, mata kuliah yang 

diampu dan sertifikasi kompetensi 

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

fe_unj_ac_id/ErL9htnT6DRPsT6s2DU30M4B8_12CskZsHvbF_ZrGoucTQ?e=krXqkB  

Pemetaan dosen berdasarkan latar belakang Pendidikan, mata kuliah yang diampu dan sertifikasi 

kompetensi penting untuk dilakukan untuk menjamin kualitas proses pembelajaran yang 

dilakukan di Fakultas Ekonomi sehingga tujuan pembelajaran yaitu menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi dan daya saing akan terwujud. Selain itu dengan melakukan pemetaan hal 

tersebut akan menjadi data yang penting bagi pihak pengambil kebijakan untuk dapat 

meningkatkan performa Fakultas Ekonomi dan UNJ secara keseluruhan. Masing – masing 

program studi telah melakukan pemetaan dosen terkait dengan latar belakang Pendidikan, mata 

kuliah yang diampu dan sertifikasi kompetensi.  

 

 

 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11208
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EmKG-iNwEQ5MmBJk0jKVc2oBi4jYFElsmxEaUyWk5GZ7zQ?e=bytwzF
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EmKG-iNwEQ5MmBJk0jKVc2oBi4jYFElsmxEaUyWk5GZ7zQ?e=bytwzF
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ErL9htnT6DRPsT6s2DU30M4B8_12CskZsHvbF_ZrGoucTQ?e=krXqkB
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ErL9htnT6DRPsT6s2DU30M4B8_12CskZsHvbF_ZrGoucTQ?e=krXqkB


24. Dokumen RPS mata kuliah 

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

fe_unj_ac_id/ErwCJaG3BwpIrm85aAUvlLEBounm3ml3_MuNKaqr2sJ-ZA?e=2IgziM  

Dalam Pelaksanaan perkuliahan, dosen wajib menyampaikan RPS setiap awal perkuliahan, yang 

selanjutnya akan di evaluasi apakah kegiatan perkuliahan tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan RPS yang telah dibuat dan dikomunikasikan kepada mahasiswa. Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai 

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Bagi dosen RPS digunakan sebagai panduan dalam 

melakukan perkuliahan sehingga tujuan pembelajaran akan sesuai dengan CPL yang telah 

ditetapkan di masing-masing program studi.  RPS berisi deskripsi mata kuliah, jumlah bobot 

SKS mata kuliah, nama dosen pengampu, semester dan waktu perkuliahan, metode pembelajaran 

yang digunakan, capaian mata kuliah, materi yang akan dipelajari selama satu semester, daftar 

refrensi yang digunakan, kriteria/rubrik penilaian, media pembelajaran apa yang akan digunakan, 

dan beberapa ketentuan lainnya terkait pelaksaan perkuliahan tersebut, misalkan ketentuan 

minimal ketidakhadiran mahasiswa, aturan dalam berkomunikasi dengan dosen, aturan yang 

menjelaskan mengenai larangan plagiasi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta telah 

menerapkan metode pembelajaran Case Based Learning (CBL) atau Project Based Learning 

(PBL) dalam proses pembelajaran. RPS yang disusun oleh dosen juga telah diupayakan untuk 

disesuaikan dengan penerapan CBL/PBL ini.  

 

25. FGD Kurikulum (Indentifikasi Kebutuhan Stakeholder) 

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

lkXIjyFEBq9XKUfV3wHX6t0vc9R2-vw?e=jebVFy  

FGD (Focus Group Discussion) di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

pada intinya dilakukan untk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan stakeholder akan lulusan-

lulusan dari FE UNJ. FGD pun menjadi rutin diadakan karena era dunia usaha dan dunia industri 

yang semakin berkembang, yang berdampak pada semakin dibutuhkannya lulusan-lulusan yang 

dapat cepat beradaptasi pada setiap perubahan, serta memiliki kompetensi tinggi dalam bidang 

yang menjadi konsentrasinya. Berikut ini merupakan hasil FGD yang telah dilaksanakan oleh 

seluruh program studi di FE UNJ pada tahun 2019 yang lalu.  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm%20fe_unj_ac_id/ErwCJaG3BwpIrm85aAUvlLEBounm3ml3_MuNKaqr2sJ-ZA?e=2IgziM
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm%20fe_unj_ac_id/ErwCJaG3BwpIrm85aAUvlLEBounm3ml3_MuNKaqr2sJ-ZA?e=2IgziM
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EmQovLNbeUhKsF-lkXIjyFEBq9XKUfV3wHX6t0vc9R2-vw?e=jebVFy
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EmQovLNbeUhKsF-lkXIjyFEBq9XKUfV3wHX6t0vc9R2-vw?e=jebVFy


 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



26 . Dokumen Kurikulum 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvZ_C1i7PclHm2g41uH-

YeEBpa-aVAnVWQKANs2fvAw3bQ?e=x5tg4o  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvZ_C1i7PclHm2g41uH-

YeEBpa-aVAnVWQKANs2fvAw3bQ?e=lMq48n  

Berikut ini merupakan contoh sebaran mata kuliah yang ada pada dokumen kurikulum program 

studi Pendidikan Ekonomi FE UNJ. 

 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvZ_C1i7PclHm2g41uH-YeEBpa-aVAnVWQKANs2fvAw3bQ?e=x5tg4o
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvZ_C1i7PclHm2g41uH-YeEBpa-aVAnVWQKANs2fvAw3bQ?e=x5tg4o
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvZ_C1i7PclHm2g41uH-YeEBpa-aVAnVWQKANs2fvAw3bQ?e=lMq48n
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EvZ_C1i7PclHm2g41uH-YeEBpa-aVAnVWQKANs2fvAw3bQ?e=lMq48n


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



28. Dokumen Kartu Rencana Studi (KRS) 

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

fe_unj_ac_id/EiobngqU2KFNqur7L5eufcIBiAcmdXRkpylVOL8sxLwZRg?e=d9wXut  

Berikut ini merupakan beberapa contoh KRS (Kartu Rencana Studi) mahasiswa-mahasiswa yang 

ada di FE UNJ, yang akan disahkan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik dan 

koodinator program studi mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EiobngqU2KFNqur7L5eufcIBiAcmdXRkpylVOL8sxLwZRg?e=d9wXut
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EiobngqU2KFNqur7L5eufcIBiAcmdXRkpylVOL8sxLwZRg?e=d9wXut


 

 

 

 

 

 



33. Peta Kompetensi Dosen  

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

fe_unj_ac_id/ERn593unzk5FtSTwXXpLT_QBwXpijMLt4K0GzNGj3oKPjA?e=uTchd9 

Pemetaan terhadap kompetensi dosen penting dilakukan untuk mengetahui  tingkat kesesuaian 

latar belakang pendidikan dosen yang bersangkutan  dengan penempatannya di program studi 

dan dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Dari tabel di bawah ini dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu bahwa  mayoritas dosen yang ada pada prodi-prodi di FE UNJ memiliki 

tingkat kesesuaian yang tinggi (sesuai) antara latar belakang pendidikan yang telah ditempuhnya 

dengan program studi penempatannya, serta mereka mengampu mata kuliah-mata kuliah yang 

sesuai dengan  bidang ilmunya.  

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERn593unzk5FtSTwXXpLT_QBwXpijMLt4K0GzNGj3oKPjA?e=uTchd9
https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ERn593unzk5FtSTwXXpLT_QBwXpijMLt4K0GzNGj3oKPjA?e=uTchd9


S2 MAGISTER 

MANAJEMEN 
 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

DOSEN 
Jabatan 

Latar Belakang Pendidikan 

Penempatan 

Program 

Studi/Homebase 

Mata Kuliah yang 

Diampu 

Kesesuaian  

dengan 

Penempatan 

Program 

Studi 

Kesesuaian 

dengan 

Mata 

Kuliah 

yang 

Diampu 

Sertifikasi 

S1 S2 S3 

1 

Prof. Dr. I 

Ketut 

R.Sudiarditha, 

M.Si  

Guru 

Besar 

Program 

Studi 

Pendidikan 

Ilmu 

Pengetahuan 

sosial, IKIP 

1985 

Program 

Studi 

Ekonomi 

Pertanian, 

Universitas 

Brawijaya  

Program studi 

Ilmu Ekonomi, 

UnPad  

S2 Magister 

Manajemen  

Manajemen Koperasi, 

Ekonomi Koperasi, 

Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Filsafat 

Ilmu 

Sesuai Sesuai  

Certification 

Human Capital 

Business Partner, 

Certification 

International 

Reseach 

Reviewer,Certified 

Professional 

Human Capital 

Management 

(CPHCM)Certified 

International 

Quantitative 

Researcher 

(CIQnR), 

2 

Dr. Gatot 

Nazir Ahmad, 

S.Si, M.Si 

Lektor 

Kepala 

Program 

Studi 

Kimia, 

UnPad 

Program 

studi Ilmu 

Manajemen, 

Universitas 

Indonesia  

Ilmu 

Mnajemen,UnPad 

S2 Magister 

Manajemen   

Manajemen 

Keuangan,Analisis 

Laporan Keuangan, 

Manajemen Investasi, 

Manajemen Risiko. 

Sesuai Sesuai   



3 

Dr. Mohamad 

Rizan, SE, 

MM 

Lektor 

Kepala 

Program 

Studi 

Manajemen, 

Universitas 

Jambi 

Program 

Studi 

Magister 

Manajemen, 

UGM  

Program studi 

Ilmu Ekonomi, 

UnPad   

S2 Magister 

Manajemen                                                              

Manajemen 

Merek,Manajemen 

Pemasaran/Pemasaran 

Jasa,Manajemen 

Stratejik,Seminar 

Manajemen Pemasaran. 

Sesuai Sesuai   

4 

Dr. Agung 

Wahyu 

Handaru, 

S.T., M.M. 

Lektor 

Kepala 

Program 

Studi 

Teknik 

Arsitektur, 

Institut 

Teknologi 

Nasional  

Program  

Studi 

Magister 

Manajemen 

Konsentrasi 

Manajemen 

Pemasaran, 

UnPad 

Program Doktor 

Manajemen, 

Unpad   

S2 Magister 

Manajemen                                                              

Manajemen Stratejik, 

Manajemen Sumber 

Daya Manusia, 

Metodologi Penelitian / 

Pendalaman 

Metodologi Penelitian, 

Seminar Manajemen 

SDM 

Sesuai Sesuai  

Certified 

International 

Research 

Reviewer (CIRR) 

5 
Usep Suhud, 

M.Si, Ph.D 
Lektor 

Bachelor, 

UNJ 

Program 

Studi Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Indonesia  

Program Studi 

Marketing 

EDITH COWAN 

UNIVERSITY 

Australia 

S2 Magister 

Manajemen                                                              

Consumer 

Behaviour,Marketing 

Management, 

Marketing Research; 

Research Methodology, 

Public Relations 

Sesuai Sesuai  

Certified 

International 

Qualitative 

Researcher 

(CIQaR),Certified 

International 

Research 

Reviewer (CIRR) 

6 

Dr. Cristian 

Wiradedi 

Wolor, 

SE.,MM 

Asisten 

Ahli 

Program 

Studi 

Manajemen  

Program 

Studi 

Magister 

Manajemen 

Universitas 

Negeri 

Doctor, UNJ 
S2 Magister 

Manajemen                                                              

Kepemimpinan, 

Manajemen Sumber 

Daya 

Manusia,Manajemen 

Training and 

Development,Pengantar 

Sesuai Sesuai  

Certified Human 

Resources 

Management 

Professional, 

Certified 

Professional 



Jakarta Bisnis, Pengantar 

Manajemen, Perilaku 

Organisasi 

Human Capital 

Management 

(CPHCM), 

Metodologi 

Instruktur: 

Pelaksana Program 

Pelatihan Tatap 

Muka  

 

 

 

DIII MANAJEMEN 

PEMASARAN 
        

 

No Nama Dosen Jabatan 

Latar Belakang Pendidikan 

Penempatan 

Program 

Studi/Homebase  

Mata Kuliah yang Diampu  

Kesesuaian  

dengan 

Penempatan 

Program 

Studi 

Kesesuaian 

dengan 

Mata 

Kuliah 

yang 

Diampu  

Sertifikasi  
S1 S2 S3 

1 
Setyo Ferry Wibowo, 

SE, M.Si 

Lektor 

Kepala 

Program Studi 

Ekonomi dan Studi 

Pembangunan, UnPad 

Magister 

Ilmu 

Manajemen 

Universitas 

Indonesia 

 
D III Manajemen 

Pamasaran 

Kewirausahaan; Manajemen 

Pemasaran/Pemasaran Jasa; Menulis 

dan Melakukan Presentasi yang 

Efektif; Pengantar Ilmu Ekonomi 

Makro; Pengantar Ilmu Ekonomi 

Mikro; Riset Pemasaran 

Sesuai Sesuai  

Certified Digital 

Marketing 

Professional 

(CDMP), 

Certified 

Marketing 

Analyst (CMA) 



2 

Agung Kresnamurti 

Rivai Prabumenang, 

MM 

Lektor 

Sarjana Teknik 

Jurusan Elektro, 

Universitas Indonesia  

Magister 

Manajemen 

Universitas 

Sriwijaya 

 
D III Manajemen 

Pamasaran 

Manajemen Ritel/Bisnis Ritel; 

Manajemen Penjualan; Pengantar 

Ilmu Ekonomi Makro; Pengantar 

Ilmu Ekonomi Mikro; Perilaku 

Konsumen 

Sesuai Sesuai  

Certified 

International 

Qualitative 

Researcher 

(CIQaR), 

Certified 

International 

Quantitative 

Researcher 

(CIQnR), 

Marketing 

Managerial 

3 
Dewi Agustin Pratama 

Sari, S.E., MSM 
 

Bachelor Universitas 

Indonesia 

Master 

Universitas 

Indonesia 

 
D III Manajemen 

Pamasaran 

Komunikasi Pemasaran; Manajemen 

Pemasaran/Pemasaran Jasa; 

Matematika Ekonomi; Pengantar 

Bisnis; Perilaku Konsumen 

Sesuai Sesuai  

 

4 Ika Febrilia, S.E., M.M Lektor 

Program studi 

Manajemen, STIE 

YKPN Yogyakarta 

Program 

Studi 

Magister 

Manajemen, 

STIE YKPN 

Yogyakarta 

 
D III Manajemen 

Pamasaran 

Manajemen Ritel/Bisnis Ritel; 

Manajemen Pemasaran/Pemasaran 

Jasa; Manajemen Stratejik; 

Pengantar Bisnis; Pengantar 

Manajemen; Perilaku Konsumen. 

Sesuai Sesuai  

Certified Event 

Marketing 

Communication 

5 Dra. Sholikhah, MM Lektor 

Program Studi 

Administrasi Niaga, 

Universitas 

Diponegoro 

Program 

Studi 

Manajemen, 

Universitas 

Trisakti  

 
D III Manajemen 

Pamasaran 

Kepemimpinan; Manajemen Sumber 

Daya Manusia; Matematika 

Ekonomi; Statistika Bisnis/Ekonomi. 

Sesuai Sesuai  

 

6 
Andi Muhamad Sadat, 

SE, M.Si 

Asisten 

Ahli 

Program Studi 

Manajemen 

Universitas 

Hasanudin 

Magister 

Ilmu 

Manajemen, 

Universitas 

 
D III Manajemen 

Pamasaran 
 Sesuai  

Sertifikat 

Kompetensi 

Manajer Merek, 

Certified IT 



Indonesia Project 

Management, 

Certified IT 

Security and 

Compliance 

    

   

S1 MANAJEMEN         

 

No Nama Dosen Jabatan 

Latar Belakang Pendidikan 

Penempatan 

Program 

Studi/Homebase  

Mata Kuliah yang Diampu  

Kesesuaian  

dengan 

Penempatan 

Program 

Studi 

Kesesuaian 

dengan 

Mata 

Kuliah 

yang 

Diampu  

Sertifikasi   
S1 S2 S3 

1 
Dra. Umi Mardiyati, 

M.Si 

Lektor 

Kepala 

Jurusan Manajemen, 

Universitas Tanjung 

Pura 

Magister 

Ilmu 

Manajeemen, 

Universitas 

Indonesia 

 S1 Manajemen  

Akuntansi Biaya; Akuntansi 

Manajemen; Manajemen Keuangan; 

MPKI; Pengantar Akuntansi; 

Statistika Bisnis/Ekonomi. 

Sesuai Sesuai   

2 
Dr. Suherman, SE, 

M.Si 
Lektor  

Program Studi 

Manajemen, 

Universitas Brawijaya  

Magister 

Program 

Studi 

Manajemen, 

UGM 

Ilmu 

Manajemen, 

UnPad 

S1 Manajemen  

Bahasa Inggris Bisnis; Analisis 

Laporan Keuangan; Manajemen 

Investasi; Manajemen Keuangan; 

Pasar dan Institusi Keuangan / Bank 

dan Lembaga Keuangan. 

Sesuai Sesuai   

3 
Hania Aminah, S.Pd, 

MM 

Asisten 

Ahli 

Teknologi Pendidikan 

,UNJ 

Program 

Studi 

Magister 

Manajemen 

Konsentrasi 

Manajemen 

SDM,Unpad 

 S1 Manajemen  

Kepemimpinan; Bisnis Digital dan 

Inovasi; Kepemimpinan; Manajemen 

Sumber Daya Manusia; Manajemen 

Training and 

Development; Pengantar 

Bisnis; Pengantar Manajemen 

Sesuai Sesuai  

Certified 

Professional 

Human Capital 

Management 

(CPHCM), 

Pendamping 

UMKM 



4 
Andrian Haro, S.Si, 

MM 
Lektor 

Program studi Kimia, 

Universitas Indonesia  

Program 

Studi 

Manajemen, 

Universitas 

Trisakti 

 S1 Manajemen  

Manajemen Pemasaran/Pemasaran 

Jasa; Perilaku Konsumen; Sistem 

Informasi Manajemen; Studi 

Kelayakan Bisnis 

Sesuai Sesuai  

Accredited 

Supply Chain 

Analyst 

(ASCA), 

Certified Digital 

Marketing 

Professional 

(CDMP), 

Certified 

International 

Project Manager 

(CIPM), 

Certified 

Marketing 

Analyst (CMA), 

Editor Buku - 

Penyuntingan 

Naskah, 

ISO 9001:2015 

Lead Auditor 

(Quality 

Management 

Systems), 

Penulis Buku 

Nonfiksi - 

Penulisan Buku 

Nonfiksi, 

Tenaga Pemasar 

Operasional 

Area Kerja 

Layanan, 

Tenaga Pemasar 



Operasional 

Area Kerja 

Pengelolaan 

Merek, 

Tenaga Pemasar 

Operasional 

Area Kerja 

Penjualan 

5 
M. Edo S. Siregar, SE, 

M.BA 
Lektor 

Manajemen 

Perusahaan, 

Universitas Pancasila 

Jakarta 

Sarjana 

Pentadbiran 

Perniagaan, 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia  

 S1 Manajemen  

Ekonomi Syariah; Manajemen 

Stratejik; Manajemen Training and 

Development; Pasar dan Institusi 

Keuangan/ Bank dan Lembaga 

Keuangan; Pengantar Bisnis; 

Pengantar Manajemen; Perbankan 

Syariah; Perilaku Organisasi; Praktik 

Pengantar Bisnis; Praktik Pengantar 

Manajemen; Sistem Informasi 

Manajemen. 

Sesuai Sesuai  

 

6 
Sholatia Dalimunthe, 

SE, MBA 

Asisten 

Ahli 

Program studi 

Akuntansi, UIN 

Jakarta 

Program 

Studi 

Magister 

Manajemen, 

UGM 

 S1 Manajemen  

Manajemen Stratejik; Manajemen 

Stratejik; Pengantar Bisnis; 

Pengantar Manajemen; Studi 

Kelayakan Bisnis 

Sesuai Sesuai  

Certified 

Financial 

Planner, 

Certified 

Professional 

Human Capital 

Management 

(CPHCM), 

Event 



Marketing 

Communication, 

Pendamping 

UMKM 

7 
Destria Kurniati,SE, 

M.Sc 

Asisten 

Ahli 

Program studi 

Manajemen, UNJ 

Program 

Studi 

Manajemen, 

UGM 

 S1 Manajemen  

Metodologi Penelitian; Analisis 

Laporan Keuangan; Manajemen 

Investasi; Manajemen Keuangan; 

Manajemen Operasi; Pasar dan 

Institusi Keuangan / Bank dan 

Lembaga Keuangan; Pengantar 

Bisnis; Perbankan Syariah; 

Perpajakan 

Sesuai Sesuai  

Certified 

Personal 

Finance, 

Sertifikasi 

Kompetensi 

Event 

Marketing 

Communication, 

Sertifikasi 

Kompetensi 

Pendamping 

UMKM, 

Certified of 

Sharia Fintech 

(CSF) 

8 Rahmi, SE., M.S.M DPK 
Prpgram Studi 

Manajemen, UnPad 

Magister 

Sains 

Manajemen, 

Universitas 

Indonesia  

 S1 Manajemen  

Komunikasi Pemasaran; Manajemen 

Merek; Manajemen 

Pemasaran/Pemasaran Jasa; 

Pengantar Manajemen; Perilaku 

Konsumen. 

Sesuai Sesuai  

Certified Digital 

Marketing 

Professional 

(CDMP), 

Pendamping 

UMKM, 

Certified 

Professional 

Human Capital 

Management 

(CPHCM), 



Tenaga Pemasar 

Operasional 

Bidang 

Layanan, 

Certified Event 

Marketing 

Communication 

S1 AKUNTANSI         

 

No Nama Dosen Jabatan 

Latar Belakang Pendidikan 

Penempatan 

Program 

Studi/Homebase 

Mata Kuliah yang Diampu 

Kesesuaian  

dengan 

Penempatan 

Program 

Studi 

Kesesuaian 

dengan 

Mata 

Kuliah 

yang 

Diampu 

Sertifikasi 
S1 S2 S3 

1 

Dr. I Gusti Ketut 

Agung Ulupui, SE, 

M.Si, Ak 

Lektor 

Kepala 

Program Studi 

Akuntansi, 

Universitas Udayana 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

UGM 

Program 

Studi Ilmu 

Manajemen, 

UI 

S1 Akuntansi 

Akuntansi Manajemen; Akuntansi 

Pemerintahan/Sektor Publik; 

Metodologi Penelitian / Pendalaman 

Metodologi Penelitian; Seminar 

Proposal Penelitian; Teori 

Akuntansi. 

Sesuai Sesuai  

Associate 

Wealth Planner, 

Certified 

International 

Quantitative 

Researcher 

(CIQnR), 

Chartered 

Accountant 

2 
Ratna Anggraini, SE, 

M.Ak 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi, 

Universitas Sriwijaya 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

UGM 

 S1 Akuntansi 

Akuntansi Biaya; Akuntansi Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah; 

Akuntansi Manajemen; Akuntansi 

Pemerintahan/Sektor Publik; 

Akuntansi Syariah. 

Sesuai Sesuai   

3 
Marsellisa Nindito, 

A.Kt. M.Si 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi, UGM 

Master of 

Science in 

Accounting, 

 S1 Akuntansi 

Etika Profesi Akuntan; Pemeriksaan 

Akuntansi/Pengauditan; Pengantar 

Akuntansi; Teori Akuntansi 

Sesuai Sesuai   



University 

Of Keturky 

4 
Nuramalia Hasanah, 

M.Ak 

Lektor 

Kepala 

Program Studi 

Akuntansi, 

Universitas Mercu 

Buana 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi 

Jalur Profesi, 

UI 

 S1 Akuntansi 

Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah; Akuntansi 

Pemerintahan/Sektor Publik; 

Akuntansi Perpajakan; Matematika 

Ekonomi; Pasar dan Institusi 

Keuangan / Bank dan Lembaga 

Keuangan; Perpajakan. 

Sesuai Sesuai  

Certified of 

Sharia Fintech 

(CSF), 

Certified 

Personal 

Finance, 

Instruktur 

Pelatihan Tatap 

Muka, 

Kualifikasi 4 

Bidang 

Pelatihan Sub 

Bidang 

Metodologi 

Pelatihan, 

Pendamping 

UMKM, 

Asesor 

Kompetensi 

5 
Tresno Ekajaya, SE, 

M. Ak 

Lektor 

Kepala 

Program Studi 

Manajemen 

kosentrasi 

Manajemen 

Operasional, UI 

Program 

Studi 

Akuntansi, 

UI 

 S1 Akuntansi 

Akuntansi Keuangan Menengah 

(1,2,3); Akuntansi Manajemen; 

Akuntansi Perpajakan; Pengantar 

Akuntansi; Perpajakan; Teori 

Akuntansi. 

Sesuai Sesuai  

Certified of 

Sharia Fintech 

(CSF), 

Certified 

Personal 

Finance, 

Instruktur 

Pelatihan Tatap 

Muka, 

Kualifikasi 4 



Bidang 

Pelatihan Sub 

Bidang 

Metodologi 

Pelatihan, 

Pendamping 

UMKM, 

Asesor 

Kompetensi 

6 
Dr. Choirul Anwar, 

M.Ak 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi, STIE YAI 

Master Of 

Science in 

Accounting 

and Financial 

Information 

System, 

Celevand 

State 

University 

Program 

Studi 

Akuntansi, 

Universitas 

Brawijaya 

S1 Akuntansi 

Pemeriksaan Akuntansi I, Sistem 

Informasi Manajemen, Pemeriksaan 

Akuntansi II, Manajemen Audit, 

EDP Audit, Sistem Informasi 

Akuntansi 

Sesuai Sesuai   

7 Dr. Indra Pahala, M.Si Lektor 

Program Studi 

Akuntansi, 

Universitas Trisakti 

Program 

Studi 

Akuntansi, 

Universitas 

Trisakti 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

Universitas 

Brawijaya 

S1 Akuntansi Akuntansi Perpajakan; Perpajakan Sesuai Sesuai   

8 
Dwi Handarini, S.Pd, 

M.Ak 

Asisten 

Ahli 

Pendidikan Ekonomi , 

kosentrasi Pendidikan 

Akuntansi, UNJ 

Program 

Studi 

Magister 

Akuntansi, 

UI 

 S1 Akuntansi 

Akuntansi Keuangan Menengah 

(1,2,3); Akuntansi Biaya; Analisis 

Laporan Keuangan; Pengantar 

Akuntansi; Praktik Akuntansi. 

Sesuai Sesuai  

Certified 

Personal 

Finance, 

Certified Tax 

Technician 

(CTT), 

Kualifikasi 4 

Bidang 

Pelatihan Sub 



Bidang 

Metodologi 

Pelatihan, 

Metodologi 

Instruktur: 

Pelaksana 

Program 

Pelatihan Tatap 

Muka 

9 
Adam Zakaria, M.Ak, 

P.hD 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi , 

Universitas Brawijaya 

Magister 

dalam Ilmu 

Akuansi 

Jalur Progesi 

UI 

Doctor Of 

Philosophy, 

Briningham 

City 

University 

S1 Akuntansi 

Akuntansi Biaya; Akuntansi 

Pemerintahan/Sektor Publik; 

Pemeriksaan 

Akuntansi/Pengauditan; Pengantar 

Akuntansi 

Sesuai Sesuai   

10 
Siti Fatima Zahra, 

S.E.I.,M.E 

Tenaga 

Pengajar 

Program Studi Ilmu 

Ekonomi Islam, 

Sekolah Tinggi 

Ekonomi Islam 

Tazkia 

Program 

Studi 

Ekonomi 

Syariah,  

Sekolah 

Tinggi 

Ekonomi 

Islam Tazkia 

 S1 Akuntansi 

Akuntansi Syariah; Ekonomi 

Syariah; Mikro Ekonomi; Pengantar 

Ilmu Ekonomi Makro; Pengantar 

Ilmu Ekonomi Mikro; Perbankan 

Syariah. 

Sesuai Sesuai   

11 
Dr. Rida Prihatni SE, 

M.Si  

Lektor 

Kepala 

Program Studi 

Akuntansi, UGM 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

UGM 

Program 

Studi 

Akuntansi, 

Universitas 

Brawijaya 

S1 Akuntansi 

Akuntansi Biaya; Akuntansi 

Manajemen; Manajemen Keuangan; 

Praktik Akuntansi 

Sesuai Sesuai  

Certified 

Accountant, 

Certified 

International 

Quantitative 

Researcher 

(CIQnR), 

Certified 

Management 

Accountant 



12 
Ayatulloh Michael 

Musyaffi, M.Ak 

Tenaga 

Pengajar  

Bachelor: Universitas 

Padjadjaran, 

Indonesia 

Master: 

Universitas 

Padjadjaran, 

Indonesia 

 S1 Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi Sesuai Sesuai   

DIII AKUNTANSI          

 

No Nama Dosen Jabatan  

Latar Belakang Pendidikan 

Penempatan 

Program 

Studi/Homebase  

Mata Kuliah yang Diampu  

Kesesuaian  

dengan 

Penempatan 

Program 

Studi 

Kesesuaian 

dengan 

Mata 

Kuliah 

yang 

Diampu  

Sertifikasi 
S1 S2 S3 

1 
Yunika Murdayanti, 

M.Si 

Lektor 

Kepala 

Program Studi 

Akuntansi , 

Universitas Trisakti 

Ilmu 

Manajemen , 

Universitas 

Indonseia 

 DIII Akuntansi 

Analisis Laporan Keuangan; 

Akuntansi Manajemen; Analisis 

Laporan Keuangan; Manajemen 

Keuangan; Pasar dan Institusi 

Keuangan / Bank dan Lembaga 

Keuangan. 

Sesuai Sesuai  

 

2 

Tri Hesti 

Utaminingtyas, SE, 

M.SA 

Lektor  

Program Studi 

Akuntansi, 

Universitas Merdeka 

Malang 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

Universitas 

Brawijaya 

 DIII Akuntansi 

Akuntansi Biaya; Akuntansi 

Pemerintahan/Sektor Publik; 

Pengantar Akuntansi; Praktik 

Akuntansi; Statistika 

Bisnis/Ekonomi. 

Sesuai Sesuai  

 

3 
Dr. Etty Gurendrawati, 

M.Si, Ak 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi , 

Universitas Jenderal 

Soedirman 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

UGM 

Pendidikan 

Doktor Ilmu 

Akuntansi, 

UnPad 

DIII Akuntansi 

Akuntansi Keuangan Lanjutan; 

Akuntansi Keuangan Menengah 

(1,2,3); Metodologi Penelitian / 

Pendalaman Metodologi Penelitian; 

Praktik Akuntansi. 

Sesuai Sesuai  

Certified 

Analyst Project 

Finance 

Certified 

International 

Quantitative 

Researcher 

(CIQnR) 

Associate 



Wealth Planner 

4 
Diah Armeliza, SE, 

M.Ak 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi , UI 

Magister 

Akuntansi, 

UI  

 DIII Akuntansi 

Akuntansi Biaya; Akuntansi 

Manajemen; Manajemen Operasi; 

Pengantar Akuntansi; Praktik 

Akuntansi; Statistika 

Bisnis/Ekonomi 

Sesuai Sesuai  

Chartered 

Accountant, 

Certified 

Management 

Accountants, 

Certified 

Analyst in 

Project Finance, 

Certified 

International 

Business 

Analyst, 

Certified Digital 

Marketing 

Specialist 

5 
Hafifah Nasution, SE, 

MS.Ak 

Asisten 

Ahli 

Program Studi 

Akuntansi, UIN 

Jakarta 

Program 

Studi Ilmu 

Akuntansi, 

UI 

 DIII Akuntansi 

Akuntansi Keuangan Lanjutan; 

Akuntansi Syariah; Komputer 

Akuntansi; Matematika Ekonomi; 

Pasar dan Institusi Keuangan / Bank 

dan Lembaga Keuangan; 

Pemeriksaan Akuntansi/Pengauditan 

Sesuai Sesuai  

 

6 
Petrolis Nusa Perdana, 

M.Acc 
Lektor 

Program Studi 

Akuntansi,Universitas 

Lampung 

Program 

Studi 

Magister 

Akuntansi, 

 DIII Akuntansi 

Akuntansi Perbankan; Analisis 

Laporan Keuangan; Etika Bisnis dan 

Profesi; Pemeriksaan 

Akuntansi/Pengauditan 

Sesuai Sesuai  

 



UGM 

7 
Hera 

Khairunnisa,SE.,M.AK 

Tenaga 

Pengajar 

Program Studi 

Akuntansi, UnPad 

Program 

Studi 

Akuntansi, 

UI 

 DIII Akuntansi 

Akuntansi Keuangan Menengah 

(1,2,3); Akuntansi Biaya; Akuntansi 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah; 

Akuntansi Keuangan Lanjutan; 

Akuntansi Manajemen; Komputer 

Akuntansi; Pemeriksaan Akuntansi/ 

Pengauditan; Pengantar Akuntansi 

Sesuai Sesuai  

Certified Tax 

Technician 

(CTT), 

Metodologi 

Instruktur: 

Pelaksana 

Program 

Pelatihan Tatap 

Muka  

 



EVALUASI 

1. Evaluasi Beban Kerja Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EZ_7lLx3cOVEnCIBDurePZQBakpLxYA32m3RNEcZRVm2KA?e=UyCp0K  

Evaluasi beban kerja dosen melalui formulis sasaran kerja yang didalamnya ada Pendidikan 

pengajaran, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat dan unsur penunjang 

lainnya. Setiap item tesebut akan diisi sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh 

dosen yang akan diberi penilaian dan pengesahan dari koorprodi, GPJM, dan WD1. 

 

2. Evaluasi capaian kompetensi  

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

fe_unj_ac_id/Et38Mes75iZBqC7DeCFMUVcBKxh2EGW0ItgEh0zXMmMkFg?e=hrhPAH  

Evaluasi capaian kompetensi didapat melalui tracer studi yang diadakan tiap tahun kepada 

para lulusan. Evaluasi capaian kompetensi terkait dengan kompetensi dan daya saing lulusan 

berdasarkan: pegetahuan bidang, pengatuhan diluar bidang, pengetahuan umum, kemampuan 

Bahasa inggris, keterampilan internet, keterampilan computer, kemampuan berpikir kritis, 

kemampuan riset, kemampuan belajar, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkerja di 

bawah tekanan, kemampuan bekerja secara mandiri, kemampuan bekerjasama dengan orang 

lain, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan negoisasi, kemampuan analisis, 

kemampuan adaptasi, integritas, kempemimpinan, kemampuan manajemen proyek, 

kemampuan presentasi ide, kemampuan menulis laporan, Kemampuan untuk Terus Belajar 

Sepanjang Hayat 

 

3. Dokumen monitoring dan evaluasi sikap 

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

fe_unj_ac_id/Est1csh9AfZOkeCoQjLgFWsBinn1-6V8CYN0WYUFDJqqlA?e=RZc7ta  

Dokumen monitoring dan evaluasi sikap didapat melalui tracer studi yang diadakan tiap 

tahun kepada para lulusan.  Dokumen monitoring dan evaluasi sikap berkaitan dengan 

kompetensi dan daya saing lulusan berdasarkan toleransi, loyalitas,  manajemen waktu 

,berkerja sama dengan orang yang berbeda budaya. 
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4. Formulr KHS dan daftar nilai mahasiswa 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EocL5XV8udJBtGwqC-

XR55AB_hO9rpwj5N_Gddfb28NuJg?e=DYctVk  

Formulr KHS dan daftar nilai mahasiswa diperoleh mahasiswa setelah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran selama satu semester yang berisikan matakuliah yang diambil berserta 

nilainya 

 

5. Evaluasi Capaian Lulusan 

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

fe_unj_ac_id/Em1h85CSdydInmE0NvgtV-8BbWpOCCfklSlKKGETnG6fnA?e=vGZik7   

Berkaitan dengan evaluasi capaian lulusan program studi dilakukan dilakukan oleh CDC 

kepada seluruh lulusan pada tahun 2017-2019 pada kesesuaian bidang kerja, lamanya waktu 

tunggu mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan dan mahasiswa yang menjadi seorang 

wiraswasta. Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian tracer study tahun 2020 ini 

antara lain: Kesesuain bidang kerja lulusan di Program Studi yang ada di Fakultas Ekonomi 

dengan rentang presentasi dari 5% sampai 36,84% dari jumlah lulusan yang ada. Presentase 

kesesuaian bidang kerja yang terendah ada di Program Studi D3 Manajemen Pemasaran dan 

presentase yang tertinggi ada pada program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 

(PAP). Lamanya waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan memiliki rentan nilai 

0,79 bulan sampai 2,46 bulan. Program Studi yang memiliki lama waktu tunggu tercepat pada 

Program Studi D3 Administrasi Perkantoran sedangkan yang memiliki paling lama waktu 

tunggu lulusan pada Program Studi S1 Manajemen. Lulusan yang menjadi wiraswasta 

memiliki rentan nilai 1 sampai 13. Jumlah lulusan yang menjadi seoarang wiraswasta yang 

paling rendah ada di Program Studi D3 Manajemen pemasaran dan S1 Pendidikan 

Administrasi Perkantoran sedangkan Program Studi yang memiliki lulusan paling banyak ada 

di program studi Pendidikan Ekonomi.  

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EocL5XV8udJBtGwqC-XR55AB_hO9rpwj5N_Gddfb28NuJg?e=DYctVk
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Gambar 6.2 Data Alumni 2020 

Berdasarkan data alumni FE UNJ 2017-2019 analisis dilakukan berdasarkan data pada Tabel 

6.1 responden yang telah bekerja/berwirausaha, jenispekerjaan lulusan, yaitu 62% lulusan 

bekerjasebagai Karyawan Swasta, 16% bekerja sebagai Guru, 19% bekerja sebagai ASN/ 

Karyawan BUMNdan sisanya sebanyak 3% lulusan bekerja NGO/LSM. Dilihat dari 

persentase lulusan yang bekerja sebagai ASN/ Karyawan BUMNdi atas 5%, kinerja lulusan 

masuk kategori “sangat memuaskan”. Adapun hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 6.3 Jenis Pekerjaan Lulusan 

Berkaitan dengan aspek integrasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

menginformasikan bahwa capaian dalam bentuk penyediaan kebijakan dan penyediaan 

dokumen sudah terpenuhi, tetapi integrasi penelitian dan P2M diUNJ perlu ditingkatkan, 

khususnya pada aspek implementasi secara optimal. Beberapa faktor pendukung yang dapat 

meningkatkan integrasi hasil penelitian dan P2M pada proses pembelajaran adalah (1) 

kebijakan yang diterapan LPPM untuk menerapkan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

terintegrasi; (2) kebijakan LPPM dan fakultas untuk melibatkan mahasiswa dalam 

pelaksanaan penelitian dan P2M; (3) pembentukan kelompok kajian dan payung penelitian 
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dosen yang melibatkan mahasiswa; dan (4) adanya hibah buku ajar memungkinkan penulisan 

hasilpenelitian untuk proses pembelajaran dan bentuk aktivitas lainnya yang menginduksi 

pencapaian target yang ditetapkan. 

Berkaitan dengan aspek suasana akademik, diketahui bahwa suasana akademik (academic 

atmosphere) merupakan kondisi yang tercipta sehingga membuat proses pembelajaran dan 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi. 

UNJ menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan. Kebebasan akademik merupakan hak civitas akademika yang dilaksanakan dalam 

upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Terciptanya 

suasana akademik yang kondusif dibuktikan pula dengan pencapaian berbagai prestasi 

akademik dan nonakademik civitas akademika UNJ pada berbagai bidang. Prestasi yang 

dicapai mahasiswa UNJ pada bidang olahraga dan seni sudah dibuktikan pada tingkat 

nasional dan internasional. Peringkat kinerja dosen dalam bidang penelitian terus meningkat. 

Secara nasional di tahun 2016 UNJ ada diperingkat 28, di tahun 2017 menjadi peringkat 18 

dan di tahun 2019-2020 berada di peringkat mandiri sehingga akan berimbas pula pada 

perolehan dana untuk penelitian civitas UNJ.  

 

6. Tracer study, 2018, 2019 dan 2020 

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

fe_unj_ac_id/EcH0xOU6K1xJlcncFClBGdgBX7_rWqA-Em5gKcVS2S9AnQ?e=mvdcKD  

Tracer study adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, 

situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di UI. Di negara-

negara maju, studi pelacakan jejak alumni adalah studi utama yang telah dilaksanakan secara 

sistematis, institusional, dan terus menerus. 

 

7. Dokumen monitoring penyusunan RPS mata kuliah 

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

fe_unj_ac_id/EmA_uKzwEhpDk1W0flleA0YBZ1FnPGShFoSzVJ2_Og0HYg?e=5FL10p  

Dokumen monitoring diambil dari monev awal perkuliahan di mana mahasiswa mengisi 

kuesioner yang berkaitan denga nada tidaknya RPS yang telah disampaikan pada awal 

perkuliahan. 
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8. Monitoring dan evaluasi kepangkatan dosen 2021 

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

fe_unj_ac_id/EcH0xOU6K1xJlcncFClBGdgBX7_rWqA-Em5gKcVS2S9AnQ?e=ioQa6K  

Pendataan jabatan fungsional atau kepangkatan dosen dan rencana peningkatan 

kepangkangkatan. 

 

9. Monitoring dan evaluasi ruang kerja dosen dan tendik. 

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

fe_unj_ac_id/Eu470xNm1SVFiPm_ncL7RIcBeUru9j5Amj2uTKTbKwWDOA?e=pybFXZ  

Monitoring dan evaluasi ruang kerja dosen dan tendik berupa pendataan daftar barang berupa 

jenis barang, kode barang, jumlah dan kepemilikan yang ada diruangan fakultas ekonomi. 

 

10. Monitoring Sarpras FE (Lab, Raung Pembelajaran, dll) 

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

7oNOu5t8w9Dl1JgByhE8zhuVrxEgNDtZvyKxxg?e=hIpaOH  

Monitoring Sarpras FE merupakan dokumen monitoring kelayakan sarpas FE berupa lahan, 

ruang kelas, lab, perpustakaan dan lainnya. 

 

11. Monev Perkuliahan109-114 

https://drive.google.com/file/d/18ZN3_VyryEnbDf1pthJFq2cfEu-xN1ly/view  

http://fe.unj.ac.id/jamu/images/REKAP%20MONITORING%20110.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1XaPciE6NLS6eTTcpKl5bD-JgHUZqJWId/view  

https://drive.google.com/file/d/1p0gF3Q_2Mx9ZqFAbdbSlIEkV0uM0Yi5O/view  

http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Monev-FE-Akhir-Semester-113.pdf  

Evaluasi capaian kinerja aspek pembelajaran di UNJ dilakukan juga melalui evaluasi capaian 

kinerja pelaksaaan proses pembelajaran yang dilakukan dosen. Capaian kinerja tersebut dapat 

dilihat dari monev perkuliahan secara online oleh mahasiswa. Untuk semester 106-111 (tahun 

2017-2019), aspek penilaian terdiri atas tiga aspek, yaitu (1) kualitas dalam proses 

pembelajaran yang diukur dengan indikator pengantar perkuliahan, proses pembelajaran, 

pemberian respons dan feedback serta penggunaan media, sumber belajar dan TIK dalam 

pembelajaran; (2) kepribadian dan profesionalisme dosen yaitu perilaku dan sikap dosen serta 

keahlian dosen; dan Penerapan standar perkuliahan yang meliputi kehadiran dalam tatap 

muka serta penilaian dan informasi hasil belajar. 
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http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Monev-FE-Akhir-Semester-113.pdf


 

Gambar 6.1 Data Hasil Monev Perkuliahan Semester 110-111. 

Berdasarkan hasil analisis rata-rata kinerja dosen pada semester 106-111 terjadi 

peningkatan secara terus-menerus setiap semester berdasarkan hasil dari kuesioner yang 

diberikan pada Mahasiswa. Untuk semester 111, aspek penilaian sudah memuat empat 

kompetensi, yaitu (1) Kompetensi Paedagogik yang terdiri atas butir 1–8; (2) Kompetensi 

professional (butir 9–16); (3) Kompetensi Sosial (butir 17–24); dan (4) Kompetensi 

Kepribadian (butir 25–30).  

Berdasarkan tiga puluh pertanyaan baru selama semester 110 dan 111, Terdapat 

peningkatan rata-rata hasil kinerja dosen dari semester 110 ke semester 111. Rata-rata 

terendah didapatkan pada semester 109. Sedangkan untuk rata-rata kinerja dosen tertinggi 

didapatkan pada semester 111. Namun, hal yang perlu diperbaiki masih sama seperti 

semester 110, yaitu pada aspek penggunaan hasil pengabdian pada masyarakat untuk 

memperkaya materi perkuliahan, terdapat pada butir 14 dengan nilai 3.37 (Kompetensi 

Profesional), sedangkan nilai tertinggi terdapat pada butir 1 dengan nilai 3.67, yaitu dosen 

menyampaikan dan membahas RPS perkuliahan kepada mahasiswa pada pertemuan 

pertama (Kompetensi Pedagogik). secara keseluruhan rata-rata hasil kinerja dosen di FE 

pada semester 111 lebih tinggi dari semester 110 yaitu 3,57. Indikator-indikator yang 

masih menujukkan nilai rendah selanjutnya direncanakan untuk dilakukan perbaikan 

secara tersistem mulai dari level program studi, fakultas, dan universitas. Hasil monev ini 

dijadikan dasar untuk meningkatkan kinerja dosen, pencatatan beban kerja dosen, 

peningkatan kualitas proses pembelajaran, dan pemberian reward/ punishment. 

 

 

 



12. Laporan Monev akhir (Siakad) dari 104 hingga 111 

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

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan LPjM dengan 

tujuan untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar atau target yang telah ditetapkan. 

 

13. 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=phCvLUU 

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 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 6.5 Laporan AMI 

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

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

 

14. Data Analisis Skala Prioritas Dosen 

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

fe_unj_ac_id/EjgFdktHKNFOhq6XqEW0lToBl7G6Kzaqjiovs-_NZOGGUw?e=wLaeff 

Data Analisis Skala Prioritas Dosen berisikan tentang latar belakang Pendidikan dosen, 

matakuliah yang diampu dan sertifikasi yang dimiliki. Dosen yang belum S3 dan belum 

memiliki sertifikasi akan jadikan prioritas peningkatan kualitas dosen. 

 

15. Dokumen Monev CPL Program Studi 

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

fe_unj_ac_id/EnlD5sflaSZMmfNyLqx3KM4BnDdVnU7i0CFH7W28Rn_Z1A?e=vI45Pv  

Dokumen Monev CPL Program Studi berisikan kegiatan rapat, FDG, lokakarya dalam 

pengembangan kurikulum 

 

16. Borang standar pembelajaran 

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

fe_unj_ac_id/EpTRAjJnuDRIq6B_su5lRhsBBx1zJeANNtus-EheH0dI6Q?e=H0NSen 

Borang standar pembelajaran fakultas digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan 

mengungkapkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu. 

Didalamnya terdapat standar pembelajaran di setiap program studi yang ada di fakultas 

ekonomi 

 

17. Dokumen Hasil Monitoring Proses Pembelajaran/Monev Evaluasi Perkuliahan 110 

(Tahun akademik 2018/2019) dan 111 (2019/2020) 

https://drive.google.com/file/d/1RdT752zKhtJLPJD5XC8GoPjD09Ur5ZXz/view  

https://drive.google.com/file/d/1DxShgXGLl3oCjxn9UN_nBkGaqsfpi9d_/view 

https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EjgFdktHKNFOhq6XqEW0lToBl7G6Kzaqjiovs-_NZOGGUw?e=wLaeff
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EjgFdktHKNFOhq6XqEW0lToBl7G6Kzaqjiovs-_NZOGGUw?e=wLaeff
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EnlD5sflaSZMmfNyLqx3KM4BnDdVnU7i0CFH7W28Rn_Z1A?e=vI45Pv
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EnlD5sflaSZMmfNyLqx3KM4BnDdVnU7i0CFH7W28Rn_Z1A?e=vI45Pv
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https://drive.google.com/file/d/1RdT752zKhtJLPJD5XC8GoPjD09Ur5ZXz/view
https://drive.google.com/file/d/1DxShgXGLl3oCjxn9UN_nBkGaqsfpi9d_/view


Kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan Pusat 

Penjaminan Mutu  dengan tujuan untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh dosen telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar atau 

target yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan monev ini dapat diketahui berbagai 

kelemahan atau kekurangan dosen UNJ dalam melaksanakan pembelajaran dan selanjutnya 

dapat pula dicarikan alternatif pemecahan masalahnya. 

 

18. Monev pembelajaran dan monitoring evaluasi pembelajaran  

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

fe_unj_ac_id/EuK4OLYLJxRJmww1H21pYTsBNcVMEGgooX5_OMseHzhM9Q?e=K39qs

k  

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan 3 kali pada saat awal perkuliahan, 

pertengahan perkuliahan dan akhir perkuliahan untuk mengukur dan menjaga agar proses 

perkuliahan berjalan sesuai dengan atuaran yang ada. 

 

19. Data KHS untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi 

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

fe_unj_ac_id/EoKKAGyZfcNNjFKynmuG3NYBm2Ck9tpcxmruPyRxfZM55g?e=QAw0NT  

Data kartu hasil studi mahasiswa yang ada di setiap prodi di fakultas ekonomi yang berisikan 

matakuliah yang sudah ditempuh dan nilai yang diperoleh selama pelaksanaan pembelajaran 

satu semester. 

 

20. Bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap 

mahasiswa di setiap matakuliah 

https://cutt.ly/fmzaBdI  

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

fe_unj_ac_id/Epun36OcH0ZCuP8mJlhry90B6Kc-0TYPeTqiIzwoAjMXCQ?e=bZOfRK  

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

fe_unj_ac_id/EiIpm2LuonlEtTlmKr40oYoB5q19o2-_PzxE85YlvzOjdg?e=EEwLZ6 

Bukti nilai di setiap program studi berupa transkrip nilai per mata kuliah, ijazah dan transkrip 

nilai mahasiswa, KHS mahasiswa yang mampu meberikan gambaran tentang kompetensi 

setiap mahasiswa di setiap matakuliah 
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21. Dokumen Penilaian Kompetensi Lulusan 

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

fe_unj_ac_id/EeL3HdsnmKROi0LB260yoYIBW8duspaYhnzGXk8E3GE8QQ?e=VTRFCB  

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EWVZzexu1bREn9tKh-

tQhMMBQ7rG7pK02XxJQGL5BPvG5g?e=IPDJkx   

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

fe_unj_ac_id/EfGTJ2DGQjhJiG_7ruuAldMBte3vMlX_9coC_QJb61gguw?e=CE5e4j 

Dokumen ini berisikan kompetensi yang diterima mahasiswa setelah selesai menempuh 

Pendidikan di fakultas ekonomi. Penelitian kompetensi dilakukan setiap tahun secara berkala 

untuk mengontrol kualitas lulusan fakultas ekonomi dilihat dari kompetensi yang dimiliki 

lulusan. 

 

22. 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=AVtqkv 

Setiap program studi memliki form konsultasi skripsi yang didalamnya terdapat saran dan 

masukan dari dosen pembimbing skripsi setelah adanya bimbingan terjadwal, apabila saran 

dan perbaikan telah dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan arahan maka akan di tanda 

tangani oleh dosen pembimbing skripsi. 

 

23. 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=TvlIF5 

Form kartu konsultasi pembimbingan penulisan skripsi yang sudah berisi saran pembimbing 

baik dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang sudah di beri pengesahan 

berupa tanda tangan. 

 

24. Monev bimbingan tugas akhir oleh dosen 

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

fe_unj_ac_id/EZi23UxTwbVPumSdZcVrtFgBXkE9anKAxuWpfznNr3VnHw?e=pcd4Np 

Formulir evaluasi dosen dalam proses bimbingan diisi oleh dosen pembimbing yang isinya 

membahas tentang progres tugas akhir yang sudah dikerjakan mahasiswa dan menjabarkan 

https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EeL3HdsnmKROi0LB260yoYIBW8duspaYhnzGXk8E3GE8QQ?e=VTRFCB
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EeL3HdsnmKROi0LB260yoYIBW8duspaYhnzGXk8E3GE8QQ?e=VTRFCB
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kendala pada saat bimbingan. Hasil ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk 

mencari solusi terhadap kendala dan permasalahan pada saat bimbingan. 

 

25. Monev bimbingan tugas akhir oleh mahasiswa 

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

fe_unj_ac_id/ETiSPEAeWGlAtY3FgAMhkjIBZJAUHIIY0sF1BxGMdjzY-Q?e=zQQGkB 

Formulir evaluasi mahasiswa dalam proses bimbingan diisi oleh mahasiswa yang isinya 

membahas tentang progres tugas akhir yang sedang dikerjakan mahasiswa dan menjabarkan 

kendala pada saat bimbingan. Hasil ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk 

mencari solusi terhadap kendala dan permasalahan pada saat bimbingan. 

 

26. Monitoring proses pembimbingan tugas akhir 

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

FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=EUKudf   

Monitoring proses pembimbingan tugas akhir merupakan Formulir Monitoring Proses 

Pembimbingan Tugas Akhir yang terdiri dari nama, NIM, fakultas, prodi, dosen pembimbing 

1, dosen pembimbing 2, perkembangan pembimbingan tugas akhir. 

 

27. Monitoring tugas akhir  

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

fe_unj_ac_id/EtZW8JM_xddHvs4rVhN3RtkBVuQrjZj73lHAlvi4jw8vZQ?e=VTr8HX 

Kegiatan monitoring dengan menyebarkan form monev bimbingan tugas akhir yang akan 

diisi oleh mahasiswa. Mahasiswa sebelum Menyusun tugas akhir sudah disiapkan BPA dan 

pedoman penulisan skripsi atau tugas akhir. BPA dan pedoman penulisan diharapkan 

memberikan gambaran bagaimana proses penyusunan tugas akhir.  

 

28. Monitoring proses pembimbingan tugas akhir 

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

FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=XxOvoQ 

Monitoring pelaksanaan penyusunan tugas akhir mahasiswa melalui lembar formulir 

monitoring yang sudah disiapkan oleh setiap masing-masing Program Studi yang ada di 

Fakultas Ekonomi. Lembar formulir monitoring ini terdiri dari kartu konsultasi bimbingan 

dan Formulir Monitoring Proses Pembimbingan Tugas Akhir yang terdiri dari nama, NIM, 

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ETiSPEAeWGlAtY3FgAMhkjIBZJAUHIIY0sF1BxGMdjzY-Q?e=zQQGkB
https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/ETiSPEAeWGlAtY3FgAMhkjIBZJAUHIIY0sF1BxGMdjzY-Q?e=zQQGkB
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EXrGxBrYR-FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=EUKudf
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EXrGxBrYR-FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=EUKudf
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EtZW8JM_xddHvs4rVhN3RtkBVuQrjZj73lHAlvi4jw8vZQ?e=VTr8HX
https://unjac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EtZW8JM_xddHvs4rVhN3RtkBVuQrjZj73lHAlvi4jw8vZQ?e=VTr8HX
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EXrGxBrYR-FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=XxOvoQ
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EXrGxBrYR-FNqLPxnYBs8WIBqyWgUPBreY842C11yu9Rjw?e=XxOvoQ


fakultas, prodi, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, perkembangan pembimbingan 

tugas akhir. 

 

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN 

1. Aturan Wajib Studi Lanjut Bagi Dosen Yang Masih Berkualifikasi Magister 

Menggunakan Peta Kompetensi Yang Telah Disusun Oleh Program Studinya 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11205  

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

fe_unj_ac_id/EZ08bPUMnohNr3YOCv7N00sBMpNP6NbyazcK1FetRhtEIw?e=wNCNzb  

Salah satu upaya pengendalian serta peningkatan kualitas Pendidikan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi UNJ diantaranya dilakukan melalui program studi lanjut bagi para dosen yang 

masih berkualifikasi magister sesuai dengan peta kompetensi yang disusun oleh program 

studinya. Aturan pelaksanaan program studi lanjut bagi para dosen ini sesuai dengan Buku 

Pedoman Tugas Belajar Kemenristek yang ditetapkan oleh Deputi Penanggungjawab. Dalam 

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian 

Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi telah ditetapkan bahwa jenis tugas belajar 

yang dapat dibiayai oleh Kemenristek bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN/BUMD 

serta pegawai swasta terdiri dari 2 macam, yaitu:  

a. Tugas belajar pendidikan gelar, meliputi:  

1) Tugas belajar program sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri untuk jenjang 

Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3); dan  

2) Tugas belajar program pascasarjana double degree untuk jenjang Strata 2 (S2) dan 

jenjang Strata 3 (S3).  

Calon penerima tugas belajar pendidikan non gelar berasal dari Pegawai Swasta diusulkan 

oleh Direktur yang bertanggungjawab dalam pengembangan sumber daya manusia kepada 

Deputi Penanggungjawab dilengkapi dengan syarat-syarat yang diatur dalam Buku Pedoman 

Tugas Belajar Kemenristek.  

Pegawai Negeri dengan status tugas belajar pendidikan gelar memperoleh hak untuk 

diberikan gaji secara penuh, masa kerja dihitung penuh; dan diberikan kenaikan pangkat 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak pegawai 

BUMN/D dan Pegawai Swasta dengan status tugas belajar pendidikan gelar disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku pada BUMN/D dan perusahaan yang bersangkutan. 

http://fe.unj.ac.id/?page_id=11205
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EZ08bPUMnohNr3YOCv7N00sBMpNP6NbyazcK1FetRhtEIw?e=wNCNzb
https://unjac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gpjm-fe_unj_ac_id/EZ08bPUMnohNr3YOCv7N00sBMpNP6NbyazcK1FetRhtEIw?e=wNCNzb


Pada Fakultas Ekonomi UNJ sampai dengan tahun 2021 terdapat 25 dosen yang sedang 

melaksanakan program studi lanjut. Berikut nama dosen Fakultas Ekonomi yang sedang studi 

lanjut: 

Tabel 6.1. Dosen Studi Lanjut 

No. Nama  Perguruan Tinggi  Status  
Tahun Masuk 

Kuliah 

1. 
Agung Kresnamurti 

Rivai P. 
Universitas Persada Indonesia YAI Ibel 2013 

2. Tresno Eka Jaya Universitas Padjadjaran Tubel 2016 

3. Marsellisa Nindito Universitas Padjadjaran Tubel  2016 

4. Nurdin Hidayat Universitas Negeri Jakarta  Ibel  2016 

5. M. Edo Siregar Universitas Padjadjaran Ibel 2017 

6. Achmad Fauzi 
Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta  
Ibel 2017 

7. Ratna Anggraini Univesiti Malaya, Malaysia Tubel 2018 

8. Setyo Ferry Wibowo Institut Pertanian Bogor Tubel 2019 

9. Erika Takidah 
International Islamic University, 

Malaysia 
Tubel 2019 

10. Agus Wibowo Universitas Negeri Malang Tubel 2019 

11. Andrian Haro Universitas Brawijaya Tubel 2019 

12. Suparno Universitas Pendidikan Indonesia Tubel 2019 

13. Susi Indriani 
International Islamic University, 

Malaysia 
Tubel 2019 

14. Muhammad Yusuf Universitas Padjadjaran  2019 

15. Darma Rika Universiti Teknologi MARA, Tubel 2020 



Swaramarinda Malaysia 

16. Dewi Nurmalasari Universiti Selangor, Malaysia Tubel 2020 

17. Dita Puruwita 
Universiti Teknologi MARA, 

Malaysia 
Tubel 2020 

18. Hania Aminah Asia Univeristy, Taiwan Tubel 2020 

19. Yunika Murdayanti Universiti Teknologi Malaysia Tubel 2020 

20. Munawaroh Universitas Indonesia Tubel 2021 

21. Herlitah Universitas Indonesia Tubel 2021 

22. Santi Susanti 
Universiti Utara Malaysia, 

Malaysia 
Tubel 2021 

23. Susan Febriantina Hiroshima University, Jepang Tubel 2021 

24. Nuramalia Hasanah Universiti Teknologi Malaysia Ibel 2021 

25. 
Terrylina Arvinta 

Monoarfa 
Institut Pertanian Bogor Ibel 2021 

 

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

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

fe_unj_ac_id/EvfPM8bv3L1NiENkzxiW8hUBA3wNXbOrqVaXlpsxxc5_Zg?e=fboGqt  

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 Strategis Bisnis UNJ setiap periodenya 

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 utama kinerja adalah peningkatan 

kualitas bidang Pendidikan yang dibuktikan dengan meningkatnya kualitas pembelajaran dan 

kemahasiswaan, meningkatnya kualitas kelembagaan, serta meningkatnya relevansi, kualitas 

dan kuantitas sumber daya. 
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a. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Dan Kemahasiswaan  

a. Rasio afirmasi yang ditetapkan oleh Kemristekdikti tahun 2018 adalah sebesar 20%. 

Persentase ini merupakan hasil perbandingan antara dari jumlah mahasiswa penerima 

beasiswa afirmasi dengan total jumlah mahasiswa terdaftar. Mahasiswa penerima 

beasiswa afirmasi di tahun 2018 adalah sejumlah 4.376 orang yang terdiri dari 2.732 

mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, 90 orang mahasiswa penerima beasiswa adik 

Papua dan 3T, dan 1.554 mahasiswa penerima beasiswa PPA. Jumlah mahasiswa 

terdaftar sampai dengan semester ganjil 2018/2019 adalah 23.961 mahasiswa untuk 

jenjang S1 dan D3. Target tahun 2019 ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

Kemristekdikti sebesar 20%.  

b. Mahasiswa yang berwirausaha dibuktikan dengan mengikuti mata kuliah kewirausahaan 

dan pelatihan kewirausahaan, memperoleh dana hibah wirausaha, dan mengembangkan 

startup secara mandiri. Tahun 2018 secara realisasi terdapat sejumlah 300 mahasiswa 

yang berwirausaha yang diukur dari mahasiswa yang mengikuti Program Mahasiswa 

Wirausaha dimana proposal bisnisnya lulus dan dibiayai melalui serangkaian proses 

seleksi dan pemagangan yang mengacu pada SK nomor 888.a/SP/2018 jumlah 

pemenang PMW Desember 2018. Di tahun 2019 UNJ mentargetkan sejumlah 400 

mahasiswa yang berwirausaha. Peningkatan target 2019 menjadi 400 mahasiswa 

berdasarkan peningkatan kualitas pembelajaran kewirausahaan, kompetensi dosen 

wirausaha, dan sosialisasi program mahasiswa di tingkat fakultas.  

c. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau profesi merupakan indikator unutk 

mengukur kompetensi lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau 

profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan Kemenristekdikti, 

organisasi profesi dan Lembaga sertifikasi profesi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Jumlah mahasiswa UNJ yang mengikuti ujian sertifikasi LSP UNJ tahun 2018 adalah 

1400 orang dan terdapat 980 mahasiswa yang lulus. Terdapat 267 mahasiswa PPG SM-

3T tahun 2018, mahasiswa PPG Prajab Bersubsidi Gel. 1 sejumlah 53 orang, PPG 

Prajab Bersubsidi Gel. 2 sejumlah 74 orang, PPG Prajab Bersubsidi Gel. 3 sejumlah 75 

orang, PPG Dalam Jabatan Bersubsidi Gel. 1 (Hybrid Learning) sejumlah 157 orang, 

PPG Dalam Jabatan Bersubsidi Gel. 2 (Hybrid Learning) sejumlah 204 orang, dan PPG 

Guru Daerah Khusus sejumlah 50 orang. Secara keseluruhan realisasi dicapai 70% 

persentase mahasiswa yang lulus ujian sertifikasi pada tahun 2018 dimana targetnya 



sebesar 2%. Untuk tahun 2019, UNJ mentargetkan sebesar 70% persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi dan/atau profesi. 

e. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi 

A(unggul), B(Baik) sesuai standar mutu yang telah ditetapkan BAN-PT dan Lembaga 

akreditasi mandiri lainnya adalah dengan persentase prodi terakreditasi minimal B. 

Berdasarkan SK Rektor : 1714/SP/2017 tgl 28 November 2017, terdapat 101 dengan 

rinciannya yaitu 38 prodi terakreditasi A, 52 prodi terakreditasi B, 1 prodi terakreditasi 

C dan 10 prodi dalam proses akreditasi. Dari target 2018 yaitu sebesar 80% prodi di 

UNJ terakreditasi minimal B, secara realisasinya diperoleh sebesar 89,11% prodi 

terakreditasi minimal B. Sedangkan untuk tahun 2019, UNJ mentargetkan sebesar 90% 

prodi di UNJ terkareditasi minimal B. 

f. Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang berdasarkan laporan Tracer Study per prodi 

pada tahun 2018 ada sejumlah 3.986 mhs, sebagian besar berprofesi pendidik sesuai 

bidangnya. Data mahasiswa diwisuda pada bulan Maret dan Oktober 2018 adalah 5.182 

mahasiswa. Target persentase lulusan yang langsung bekerja pada tahun 2018 adalah 

sebesar 70%. Realisasi capaian di tahun 2018 diperoleh sebesar 76,92% lulusan yang 

langsung bekerja. Untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 75% lulusan langsung bekerja 

sesuai dengan bidang keahliannya. Peningkatan target menjadi 75% berdasarkan 

rencana peningkatan kualitas lulusan dan kerjasama dengan pihak Dunia Usaha dan 

Dunia Industri (DUDI). 

g. Jumlah mahasiswa berprestasi dihitung berdasarkan mahasiswa yang berprestasi 

nasional maupun internasional, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. 

Pada tahun 2018, UNJ mentargetkan sejumlah 250 mahasiswa yang memperoleh 

prestasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Realisasi capaian di 

tahun 2018 diperoleh 543 mahasiswa yang memperoleh prestasi di berbagai ajang 

lomba, baik di bidang penalaran, seni, dan olahraga. Pada tahun 2019, UNJ 

mentargetkan sejumlah 600 mahasiswa memperoleh pretasi diberbagai ajang lomba 

baik tingkat regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kompetensi 

mahasiswa serta peluang pencapaian prestasi mahasiswa UNJ, khususnya di bidang 

olahraga dan seni berdampak pada target pada tahun 2019 menjadi 600 mahasiswa. 

b. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan  

a. Ranking PT Nasional berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti, terdiri 

dari kualitas SDM, kualitas manajemen, kualitas kegiatan mahasiswa, kualitas 

penelitian dan publikasi. Pada tahun 2019, UNJ menetapkan target menjadi peringkat 



15, sebelumnya peringkat 19. Hal ini dengan analisis kondisi peningkatan kualitas 

dalam setiap aspek, terutama pada pencapaian penelitian dan publikasi.  

b. Akreditasi institusi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BAN PT tahun 

2017. UNJ akan melakukan pengajuan kembali akreditasi institusi berdasarkan 

pencapaian yang diperoleh.  

3. Meningkatnya Relevansi, Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya  

a. Persentase dosen berkualifikasi doktor (S3), dihitung berdasarkan jumlah doktor 

terhadap keseluruhan jumlah dosen. Realisasi persentase dosen berkualifikasi doktor 

sebesar 31,72% pada tahun 2018. Peningkatan menjadi 40% berdasarkan dosen yang 

menyelesaikan studi doktor pada tahun 2019.  

b. Persentase dosen bersertifikat pendidik, dihitung berdasarkan jumlah dosen yang telah 

mendapat sertifikasi pendidik. Peningkatan target menjadi 95% berdasarkan proses 

fasilitasi yang dilakukan oleh universitas.  

c. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, dibandingkan dengan jumlah dosen 

secara keseluruhan. Jumlah lektor kepala pada tahun 2018 sebanyak 27.18%, dan akan 

ditingkatkan menjadi 36% pada tahun 2019. Hal ini dilakukan dengan peningkatan 

kualitas dan kuantitas proses kenaikan pangkat dosen melalui pembinaan kompetensi 

dosen.  

d. Persentase dosen dengan jabatan guru besar, dibandingkan dengan jumlah dosen secara 

keseluruhan, jumlah guru besar pada tahun 2018 dengan realisasi sebanyak 5.29% yang 

tidak mencapai target sebagai 7%. Hal ini berdasarkan tantangan pencapaian 

kompetensi dalam memenuhi persyaratan, khususnya publikasi internasional. Target 

2019 disesuaikan dengan target dengan 2018 sebanyak 7% dengan melakukan beberapa 

peningkatan pembinaan kompetensi dosen untuk memfasilitasi dosen sebagai guru 

besar. 

 

3. RPS Mata Kuliah CBL/PBL/PJBL 

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

fe_unj_ac_id/EYedu8Fm7JFKg6dAqE0Or8YB6-DO7JXiRA8XbqqSa6QTZg?e=3smwAM  

Dalam menunjang keberhasilan capaian pembelajaran yang ada pada Fakultas Ekonomi UNJ 

maka setiap dosen diminta untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata 

kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen. RPS disusun dengan menggunakan metode 

Case Based Learning (CPL) dan Project Based Learning (PBL). Salah satu karakteristik RPS 

dengan menggunakan CBL ataupun PBL terlihat dari penugasan yang diberikan oleh para 
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dosen kepada mahasiswa, baik berupa studi kasus terkait isu yang bersifat kekinian, ataupun 

berupa tugas pembuatan suatu karya baik bersifat individu maupun kelompok. Sehingga 

dosen mampu melihat keaktifan, partisipasi, pemahaman, kedalaman analisis, serta 

kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama dalam sebuah tim. 

 

4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 2018-2020 

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

fe_unj_ac_id/EYYcsf_NYJRDkzCBepkEP20BbLIxD1p3HCWDGohiOr6zCQ?e=MrgsUPP  

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

ornWJnIRPhhJDD7W8OMYBmOm1pGtmiPRCzdc92WIm8w?e=m9XHvG" https://unjac-

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

fe_unj_ac_id/EXcqaCYMZmdFoVh4WPyIuY0BUOM-

8PxMnSFEWOvnKr9Raw?e=7fRSEP  

Program pengendalian serta peningkatan mutu perguruan tinggi khususnya di lingkungan 

Fakultas Ekonomi UNJ salah satunya dilakukan melalui kegiatan rapat tinjauan manajemen 

yang dilaksanakan oleh pihak Dekanat, Gugus Penjamin Mutu (GPJM), Tim Penjaminan 

Mutu (TPJM), serta para koordinator program studi. Pada rapat tinjauan manajemen ini, 

Dekanat mengingatkan terkait pentingnya proses Audit Mutu Internal secara berkala sebagai 

upaya meningkatkan layanan kepada stakeholder khususnya mahasiswa dan pelaku bisnis 

serta akreditasi progam studi sebagai barometer kualitas di bidang Pendidikan. 

Berdasarkan tinjauan manajemen di tahun 2018-2020 ditemukan rata-rata hasil audit mutu 

internal adalah kategori observasi. Dilihat dari sisi penilaian kepuasan pelanggan berkisar 

pada kategori baik, sedangkan kinerja setiap unit dinilai sangat baik. Hal ini terlihat dari 

berbagai indikator dan kontrak kinerja antara Dekan Fakultas Ekonomi dan Rektor 

Universitas Negeri Jakarta. Akan tetapi terdapat permasalahan yaitu terkait penerapan sistem 

manajemen mutu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang belum berjalan optimal 

karena Fakultas Ekonomi sedang membangun sistem penjaminan mutu secara online. Oleh 

karenanya, unit penjaminan mutu Fakultas Ekonomi melalui berbagai perangkat dan unit 

akan melakukan beberapa perbaikan khususnya terkait dengan jaringan layanan secara 

online. 

Melalui rapat tinjauan manajemen ini, diperoleh masukan terkait hasil audit internal per 

siklus, keluhan mahasiswa, status mahasiswa kritis, perbaikan atas hasil audit disesuaikan 

dengan standar mutu UNJ, implementasi perbaikan sesuai dengan hasil audit, serta review 

terhadap hasil implementasi yang ada pada Fakultas Ekonomi. 
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Adapun beberapa rekomendasi yang diperoleh diantaranya dengan mengadakan pelatihan 

penerapan SMM ISO 9001:2015 diikuti oleh sebagian pimpinan dan staf yang dilakukan 

secara berjenjang dan berkesinambungan, melakukan penyesuaian rasio dosen yang 

proporsional sesuai dengan standar BAN Akreditasi Dikti dengan meningkatkan jumlah 

dosen yang berkualifikasi Lektor Kepala dn Guru Besar, melakukan perbaikan dalam 

menangani keluhan pelanggan (complaint management), program studi dan unit layanan 

harus membuat mekanisme peringatan dini yang lebih baik terkait mahasiswa baru dan 

mahasiswa lama yang terancam DO, perlu adanya mekanisme pengendalian pencapaian 

sasaran mutu secara periodik, perlunya membuat aktualisasi visi misi unit kerja di lingkungan 

Fakultas terutama sivitas akademik, membuat Blueprint Fakultas Ekonomi, membuat 

kebijakan mutu terkait penyesuaian program Fakultas Ekonomi UNJ menjadi enterpreuner 

dan world class university, meningkatkan peranan Unit Kerja Penunjang Pelaksana 

Akademik (UKPPA) secara berkelanjutan dalam pengembangan dan penerapan SMM di 

setiap unit kerja, melakukan monev Kinerja 9 Standar yang dilakukan setiap triwulan, 

dibuatnya sistem yang terintegrasi dan melibatkan semua stakeholder, serta melakukan 

Monev Tridharma secara berkala untuk peningkatan mutu Fakultas Ekonomi. 

 

 

 


