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No PIC Institition Comment Input Follow Up 

1 Dr. Gatot Nazir 

Ahmad, M.Si 

 

Universitas Negeri 

Jakarta 

a. Memerlukan konsep baru dalam kurikulum untuk 

dunia kerja dan perlu direspon oleh universitas 

untuk mahasiswa  

b. Etos kerja, profil kompetensi 

 

  

2 Purboyo, CFA  Pengalaman: 

a. Fresh graduate harus memeiliki self-confident dan 

drive dalam kerja, kesulitas yang diperoleh adalah 

kondisi ekstrim dengan knowledge biasa dan drive 

baik, knowledge bagus dan bad lazy, skill bisa 

dibangun dengan waktu dan kemampuan 

(knowledge dan motivation). 

b. Hal unik dari Indonesia, jika dari LN knowledge 

bagus dan prefer kerja sbg business dev walaupun 

bukan sesuai background, ketika kerja mulai dari 

bawah, suka jika present dari dalam. Namun jika 

di Indonesia, yang bagus2 belajar di belakang 

meja yang berhubungan dengan 1omputer. 

c. Confident current level lulusandari DN masih 

kurang, yang sebenarnya dibangun dari dialog 

masa sekolah 

d. Soft skill dan basic skill 

e. No metter how smart you are but you need to 

present idea 

f. Kasus: Hasil rekrut MT (dana reksa) dari 14 

orang, 2 S1 dan 12 S2 dari bbrp negara, yang 

bagus dari S1 ternyata soft skill bagus dan 

teknikal skill (bagaimana dia bisa present bagus 

dan proven_ 

Perlu membangung 

self-confident level, 

agar knowledge 

bagus, dan dari sisi 

motivasi  

 



3 Yudi, MM VP HR Pengalaman: 

a. Pola rekrutmen dengan era digital dng budaya 

inovasi tinggi saat ini sudah berubah, karena 

mereka bisa bekerja dimana saja, dahulu pola 

rekrutmen bicara teknis, dan saat ini tekns (core 

competence – role competence) agar karyawan 

bisa bekerja sesuai dengan perilaku yang 

diinginkan perusahaan, ketika berbeda karena 

memiliki karakter yang berbeda. Sehingga 

pertanyaannya apakan lulusan UNJ bisa memiliki 

karakter yang dapat fit dengan perusahaan 

b. Role competence (komunikasi, perencanaan, 

pengambilan keuputusan), pola spencer dalam 

assessment. Dimana terdapat 20 competence 

dalam proses interview. Dimana inovasi dapat 

dijadikan budaya 

c. Teknis competence, dasar2 yang diperlukan dalam 

pengerjaan setiap tugas. Paradigma saat ini 

berbasis HR competence based. 

d. Bagaimana HR (Dev, IR, C&B) 

 

1. Kampus 

membangun 

program sertifikasi 

Human Resource 

(professional) 

2. Culture 

3. Competence (core, 

role, teknis) 

 

3 Ahmad Rifki OJK 

(Organisasi dan 

SDM) 

Mengatur, 

mengawasi dan 

melindungi 

a. best practice dalam HR, kompetensi perilaku dan 

teknis. Untuk kompetensi perilaku (core 

competence, leader, dan functional). Pada saat 

fresh graduate, maka jika profil tidak match maka 

core competence skill harus match, (core 

competence: budaya kerja, karakter (cont 

learning), kompetensi terkait konsistensi) 

b. 5 nilai budaya kerja (impresif), integritas, 

profesional, inkulsif, visioner. Pengalaman OJK, 

model ini dipakai terus dari BI dan kemenkeu. 

Jadi memang teknis (Knowledge) sudah dibekali 

dari sekolah, sehingga yang paling penting dari 

soft skill (integritas, dll). Sehingga jika lihat mata 

kuliah dng teori dibantu dengan case study, 

bagaimana menjaga keseimbangan komunikasi, 

  



managing conflict, memiliki visi. Nilai2 pelajaran 

yang tidak disangka bagiaman respect others, 

diskusi (nilai2 yang tidak hanya di kelas). 

 

4 Gusti Taspen a. Secara umum diperlukan fresh gradute yang 

mampu berinovasi, ketika sudah masuk kerja 

jangan sampai menggunakan pola lama, dalam 

TASPEN mendesain MT untuk menemukan 

inovasi bari dalam produk baru, inovasi dalam 

bagian pelayanan (tahapan dan prosedur dalam 

pelayanan yang lebih baik), bagian IT 

(perkembangan IT), Finance (perlu ditambahkan 

dalam materi ALK untuk analisis 1 emiten shngg 

mahasiswa memiliki kemampuan dalam membaca 

dan analisis ALK) 

a. Sertifikasi (WMI)  

5 Yusron Fauzan  a. Kantor akuntan salah satu penyerap jumlah fresh 

graduate yang lebih banyak. Bagaimana FG 

survive dng baik, karena di perusahaan TO cukup 

tinggi, angkatan 80an hanya tersisa 2 orang, krn 

rata2 pada waktu 5-7 tahun masa dimana seorang 

akan mendapat lonjakan remunerasi, untuk para 

FG agar bertahan. Kemampuan untuk 

bekerjasama dengan orang menjadi hal critical, 

karena kalau dilihat bagaimana membuat mereka, 

jika dihubungkan dengan masa kuliah mereka 

enjoy dengan tim/kelompok, bagaimana lead 

orang, memanage pendapat orang dann isu. 

Akuntansi sangat dinamis, karena setiap tahun ada 

stabdar2 baru. 

b. Keinginan orang untuk belajar, karena hanya 

mengandalkan pengalaman dan ilmu dari kampus 

akan ketinggalan 

c. Teknis2 baru dalam pekerjaan harus dapat terus 

di-ctatch up, perpajakan, akuntansi public? Saat 

ini tren adalah penilai, apakah akuntan perlu 

dibekali dengan nilai dasar2 penilaian. Dasar2 

a. Kolaborasi ilmu 

computer dengan 

ilmu akuntansi 

 



aktuaris. Buku2 historical form sudah banyak 

ketinggalan, padahal ada ilmu2 lain dalam 

pemahaman ilmu2 dasar2 lainnya 

d. Hal kecil namun menjadi pembeda, dalam 

menulis laporan (writing skill) dan menganalisis 

masalah, tidak terlalu Panjang namun 

komunikatif. Tugas2 menulis dalam kuliah 

manfaat lebih besar, ketika apa yang perlu dilihat 

dan diaudit, hal tsb dapat menjadi pembeda jika 

menganalisis dengan baik, vaue dalam writing dan 

analysis skill 

e. Tools dalam akuntan (Gatot)? → yang diperlukan 

dalam seberapa dalam ilmu computer akuntansi 

yang perlu. Pengendalian system akuntansi.  

6 Richardo Duta  a. Mengetahui keinginan dari masyarakat dan 

mahasiswa itu sendiri, kondisi ideal namun pada 

saat di lapangan ditemui bbrp kegagalan. 

Membangun mental (EQ) itu yang harus disiapkan 

untuk berfikir bagaimana membuka lapangan 

kerja, maka dapat memiiki kepercayaan diri dan 

karekater sehingga dapat mengurangi angka 

pengangguran dan kemiskinan, dan juga bisa 

mandiri. Melakukan improvement mental, EQ, 

soul, attitude dalam bekerja dan membentuk 

karakter yang kompeten di bidangnya. 

Menawarkan mimpi dan imajinasi dalam setiap 

diri mahasiswa. Dalam kurikulum agar dapat 

menampun keinginan mahasiswa dan korporasi 

agar diberikan jalan dan lulus serta siap mandiri. 

6P (potensi, peluang, perubahan, perencanaan, 

pembuktian, peduli). Memiliki seni dan karakter. 

b. Pengalaman dalam rekrutmen → IPK bukan 

jaminan tetapi karakter EQ dan mental yang 

diperlukan. 

c. Menangkap peluang dan bicara mengenai 

kegagalan yang kompeten dan businessman yang 

  



teruji 

7 Anang Haryanto  a. Lulusan FG memiliki IT dan digital knowledge, 

dalam era disruptive, teller dan CS sudah tidak 

ada, bank tidak ada pelayannya dll, kedepannya 

perusahaan dalam perusahaan work anywhere dan 

everywhere, dan kerja di rumah, efisiensi dan 

egility bagi perusahaan harus memikirkan untuk 

menjadi entrepreneur Tangguh. AI apapun dapat 

dilakukan dan menggantikan manusia. 

b. Communication skill → pangkal masalah dalam 

sesuatu yaitu komunikasi dan present, dalam 

bidang marketing dibantu oleh pengelola ide. 

c. Communication dalam non verbal skill → Rasa 

hormat terhadap orang dalam struktur (budaya 

yang harus dijaga) 

d. Mental kerja yang positif, lulusan kuliah banyak 

yang normative, yang dibutuhkan coaching. 

Dalam bisnsi learning spirit of learning dan 

egosentris how to manager conflict. Kalau cara 

mengkomunikasikan salah, maka hasil akan salah. 

Untuk yang lulusan IPK tinggi maka cenderung 

egosentris, tp kalau yang middle cenderung akan 

mampu bekerjasama (opportunity vs risk). Di 

semester akhir facing the real condition dengan 

case study dari perusahaan, emten dll, dengan 

arguing. Teoritkal hanya melatih konsep dasar. 

Banyak gagal karena dia tidak bekerjasama. 

  

8 Sita PT Holcim  a. Dalam FG menangani MT, orientasi harus dapat 

untung, maka diperlukan SD yang mumpuni. Hard 

skill dan soft skill, dalam Holcim yang penting 

adalah soft skill. Dalam universitas tidak ada 

kuliah khusus semen, maka basic yang harus 

ditingkatkan adalah soft skill. Saat ini lulusan FG 

kurang memiliki karakter, karena mungkin yang 

dikejar hanya IP, dimana IP sbg salah satu syarat 

jadi kurang foksu terhadap karakter. Industry 

  



semen banyak bemunuculan. Perlu integritas yang 

baik dan eksis serta bersaing di dunia kerja. Hal 

lain adalah loyalitas, melihat tempat lain. Industry 

manufacturing yang tidak dapat dikerjakan 

dengan sendiri, banyak krywan pintar tapi 

egosentris. MT calon pemimpin dengan posisi 

team leader, namun kurang bisa berkomunikasi 

dan bekerja dalam tim, dan juga respect terhadap 

senior harus lebih baik. Inovasi juga sangat 

penting, dengan melihat kebutuhan customer. 

Contoh Bank Mandiri → membuat challenge 

inovasi untuk mahasiswa tingkat akhir, sehingga 

bagaimana mereka bisa membuat business case. 

Holcim innovation school, sampai ke bisnis 

dengan melatih business case. 

b. Industri butuh SDM namun ada gap karena belum 

ada titik temu antara industry dan lulusan. 

c. Leadership → harus ditingkatkan karena harus 

menjadi leader. 

9 Pramudya  Kementerian Dalam 

Negeri 

a. Perspektif → organisasi pabrik berbeda dng 

organisasi privat, pabrik lebih kepada anggaran 

main material dapat diukur output, outcome dan 

benefit. Core business pemerintah ada (kebijakan, 

pemberdayaan). Tuntutan problem solving dalam 

permasalahan di lapangan. Dibutuhkan 

kemampuan untuk memecahkan masalah yang 

semakin kompleks. Dan pengambilan keputusan 

dapat menjadi kaya. 

b. Kemampuan pembuatan keputusan, kekhawatiran 

lebih kepada anggaran. Sehingga mahasiswa 

dilatih untuk membuat keputusan dengan 

meningkatkan kemampuan bersikap 

c. Koordinasi dan kolaborasi → salah satu cirinya 

adalah, ada 6 level dmn secara organisasi ada 30 

manajer 6 direktur dan 50 supervisor (layer cukup 

banyak). Berkolaborasi dengn banyak sector 

  



untuk hasil yang lebih kuat. 

d. Ilmu di perkuliahan bertahan di dunia kerja luring 

lebih 3 tahun. Kesulitan dan tantangan dalam 

perumusan di tempat kuliah, maka yang 

diperlukan adalah alat, serta culture belajar. 

Ketika sudah pindah kemauan untuk belajar, 

kebijakan lahir dari eselon IV dan staf. 

Perancangan, TOR, dan RAB, lebih banyak 

dieksekusi oleh junior. 

e. Integritas. Ketika di tempat kuliah bagus dan ada 

juga yang kurang. Prestasi kerja menjadi ukuran 

ada output yang dihasilkan. Dan itupun tergantung 

dari atasan. 

f. Ketahanan kerja. Tuntutan deadline kerja, dapat 

terlihat mana yang memiliki integritas dalam 

penyelesaian kerja. 

10 Dani I Hardja Sinarmas, Tbk a. Karyawan 487rb, bisa masuk dipanggil kerja. 

Akuntansi basic dikuasai dan selebihnya dapat 

dikuasai di tempat kerja. Dan dapat diganti 

dengan engine. Bahasa inggris kuat, tech savy, 

logic accounting, IPK tidak terlalu rendah 

(min.2.75), FE UNJ harus memiliki networking, 

maka diperlukan soft dan hard skill, interviewer 

dengan interviewee yang berbeda 

  

11 Christian Pohan Damri a. BUMN didorong untuk semakin aktif dengan 

pendekatan FHCI dengan mahasswa magang 

minimal 6 bulan bersertifikasi. 

b. Corporate univ. karena univ luar belum 

memberikan jawaban untuk kebutuhan industry. 

Value sudah sesuai dengan korporasi. Corpu 

mendesain competence sendiri 

c. Sinergi corpu dan universitas yang 

dikombinasikan dengan case study. 

d. Penulisan skripis (Gatot?) → magang penting 

lewat skripsi, tesis dan desertasi mengembangkan 

conceptual thinking, pemagangan dapat tetap 

  



dilakukan. Skripsi dan tesis diambil dari masalah 

korporasi itu sendiri. Shngg riset di damri dapat 

dipakai. 

12 Sonny  Asset Management a. Value yang diperlukan untuk dapat digunakan 

oleh lulusan FG, ujian dan memiliki izin 

(sertifikasi), vokasi memerlukan jalan yang cepat 

untuk dapat berintegrasi dengan kebutuhan 

industry dengan adanya sertfikasi profesi. Contoh: 

perbankan di treasury dealer membutuhkan 

sertifikasi dengan bekerjasama dengan LSP, 

minimal butuh diakui LSP3 (WPPE, WMI, 

PWMI, dll). 

b. Regulasi apa yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan industry, dengan sertifikasi profesi. 

Adanya POJK pasar modal, ditambah dengan 

kode etik. 

a. Sertifikasi 

keuangan 

 

13 Maritha  Consultant 

Management 

a. How to transfer dari dosen2, perlu dikaji 

bagaimana dosen bisa applied di dunia kerja 

dengan konsep kasus. Afeksi dapat ditingkatkan. 

b. Mind-set, dalam setiap mata kuliah (spirit, 

integritas, loyalitas). Mampu meningkatkan 

afeksi. 

c. Attitude. Akan menimbulkan optimis dan antusias 

→ karena dapat memicu kesehatan fisik 

d. Skill, komunikasi (connecting with other people), 

dapat mempengaruhi motivasi. (data heritage 

foundation: komunikasi no 1). Kemampuan 

menulis dengan latihan menulis dengan diwadahi 

oleh beberapa hal yang sesuai dengan isu2 terbaru 

dan relevant. 

e. Pola rekrutmen dan training. Sarjana-sarjana baru 

dapat diberi ruang dengan melatih bagaimana oran 

dapat mencapai ide dengan yang lain.  

  

14 I Gusti Ketut Agung 

Ulupi  

Koorprodi Akuntansi a. Syarat normative pada universitas (IPK, syarat2 

lain) 

b. Lulusan untuk masuk industry → apa yang 

Pak Purboyo → yang 

pertama knowledge, 

presentation skill. Ada 

 



dilakukan untuk apply? Apakah ada tips? masalah baru ketika 

sudah diterima daya 

survive-nya yang 

kurang. 

Contohnya: lulusan 

akuntansi, teori2 

akuntansi yang masih 

bekum dipenuhi. 

Adminisitrasi → 

knowledge dan 

presentation skill 

- Perlu ada business 

accruement, 

kemampuan dalam 

strategi. 

- Perlu sharing 

session khusus dari 

para prkatisi. 

Pak Yusron → 

sharing sesson, maka 

dapat ditingkatkan 

dengan penjelasan 

studi kasus yang 

didelivery materi oleh 

praktisi. Ada karir 

yang booming, 

sekuritas, bank, dosen. 

Identifikasi talent dari 

mahasiswa, sehingga 

mampu mendekatkan 

gap antara teori dan 

dunia kerja.  

- Magang, 

merupakan salah 

satu program 

rekrutmen 



(interview hanya 

dapat terlihat 

kurang lebih 3 

bulan saja), namun 

dengan magang 

karakter orang 

dapat dilihat lebih 

baik dan jelas. 

- Lokasi menjadi 

opportunity bagi 

UNJ untuk 

mengundang 

pembicara dan 

praktisi. 

Pak Rifki → kiat 

dalam wawancara dng 

STAR (Situation, 

Task, Act, Result) 

maka user ingin ada 

proven dengan sesuai 

kebutuhan. Fit-nya 

bagaimana? Sertifikasi 

bisa menjadi proven, 

magang juga bisa 

sesuai kompetensi 

yang diperlukan. 

Untuk magang juga 

harus fit dan sesuai 

dnegan value dan 

target yang 

dibutuhkan. Portfolio 

untuk siap dibutuhkan. 

Dng projek dll dapat 

melatih mahasiswa. 

High potential 

berkaitan dng 



kompetensi seseorang. 

Standarisasi lulusan, 

bukan hanya IPK 

tetapi TOEFL, Bahasa 

Inggris diperlukan 

untuk komunikasi. 

Pak Anang → dalam 

recruitment dan 

selection, create value 

dan brand dari para 

lulusan. In practically 

selain basic 

knowledge juga 

kampus harus 

meningkatkan image 

kampus. Dengan 

CHRP misalnya. 

Pak Ricardho → 

kesempatan dan 

peluang kampus dari 

medsos kampus, dari 

prestasi, narasumber 

sbg image 

Pak Yudi → dalam 

perusahaan ada 2 

parameter yang diukur 

(kinerja dan potensi) 

dalam proses seleksi 

tidak hanya psikotest 

tetapi assessment yang 

akan memunculkan 

high potential. Setiap 

individu memiliki 

karakter yang perlu 

diingatkan adalah 

bahwa ketika masuk 



dalam dunia kerja 

adalah perilaku yang 

berujung kepada karir 

dengan menyelipkan 

kedalam mata kuliah2. 

15 Usep Suhud, Ph.D, 

M.Si 

WD I FE a. PKL → dapat menumbuhkan etos kerja, dll 

b. Mata kuliah PKL 3 SKS durasi waktu 1-2 bulan 

yang sudah dilaksankan. Kemudian dari BUMN 

adanya sertifikasi dari Mandiri, persyaratannya 

adalah 6 bulan.  

c. Fenomena dengan kehadiran karyawan di kantor 

→ output based 

d. Pekerjaan yang hilang terkait dengan clerical → 

lulusan D3 apakah masih dibutuhkan? 

Pak Yusron → load 

pekerjaan tinggi okt-

maret. Kalau magang 

1 bulan kurang cukup 

karena baru 

pengenalan saja, 

shngg magang 

minimal 3 bulan, 

dengan magang 

mampu memberikan 

feedback ke kampus. 

Seharusnya kampus 

mampu memperlebar 

kerjasama melalui 

alumni. Kunjungan 

mahasiswa ke 

kampus. Kesiapan 

diperlukan. 

Secara teori, akunting 

bisa jadi hilang, 

namun bisa diganti 

dengan hal lain, shngg 

muncul opportunity 

baru dengan 

menambahkan IT 

dalam aspeknya 

Bu Sita → durasi 

PKL, untuk 

memahami bisnis 

proses memrlukan 

waktu yang cukup 

 



lebih lama yaitu 

sekitar 2,5-3 bulan.  

Kehadiran waktu di 

kantor, sesuai dengan 

industry. 

Lulusan D3 → untuk 

MT saja minimal S1, 

contohnya di divisi2 

tertentu krn tdk 

semuanya bisa diganti 

dengan mesin. 

Pak Anang → 

bagaimana perusahaan 

menghargai mhssw 

magang, 1 bulan 

pertama baru 

mengenal perusahaan, 

jadi 3 bulan sj juga 

belum cukup shngg 

dibutuhkan empati yg 

cukup. Orang yg 

kontrak productivity 

lbh baik, shgg durasi 

yg cocok adalah 

kurang lebih minimal 

6 bulan. (kerja keras, 

cerdas, kerjasama, 

ikhlas) 

D3→ konsep yang 

tanggung 

Tatap muka → 

pembelajaran melalui 

web/ online. 

Pertemuan tatap muka 

tetap penting, shngg 

porsi pembelajaran 



melalui web dan tatap 

muka harus seimbang. 

Pak Rifku → 

efektifitas kelas, ojt, 

magang. Durasi waktu 

dapat mengikuti, di 

OJk sikluasi tugasnya 

6 bulan, shgg dapat 

disesuaikan. Siklus 

perencanaan sdm dng 

melihat topik tematik. 

Memahami sejawat 

dan bertemu dng lain. 

Effective meeting, 

materi rapat, 

presentasi dan tindak 

lanjut dari meeting. 

Jika D3 dan S1 tidak 

ada uniqueness-nya 

maka tidak perlu ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FGD Pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran  

 

 

1. Hilman Kurniawan: 

a. Perlu ditambahkan : Korespondensi (Surat menyurat) online dan kerarsipan digital.  

b. Yang kurang relevan : stenografi  

 

2. Bahirah Mustika: 

a. Kemampuan cara berkomunikasi (PR) pelayanan prima dan kepemimpinan  

b. Kemampuan beradaptasi 

c. Yang kurang relevan : stenografi 

 

3. Anggi Dwi Wicaksono: 

a. Mengetik masuk di tekper. 

b. Kearsipan dan korespondensi  digital dibutuhkan. 

c. Stenografi di kurtilas sudah tidak ada. 

d. Mapel kepegawaian membahas lingkup PNS (sumpah, angka kredit, aplikasi pns, dll), perlu ditambahkan materi tsb.  

e. Kompetensi keuangan dibutuhkan  

f. Kompetensi sapras, selama ini hanya di 1 materi pada mata kuliah manajemen perkantoran. 

g. Persiapan jurusan Bisnis Manajemen akan dihapuskan  

 

4. Gaerent Firdaus: 

a. Keuangan di kurtilas lebih kepada kas kecil dan pembuatan laporan keuangan (belum mendalam di perkuliahan) 

b. Materi mengenai interview di MSDM. 

c. Etika bisnis dan MSDM, ilmu organisasi diaplikasikan dalam keseharian, perlu ditambahkan mengenai etika terhadap 

atasan dan bawahan. 

d. Aplikasi HRIS, HCMS dan HMRS. 



e. Kewirausahaan ditambahkan marketing digital dan internet marketing. Praktik kewirausahaan kemarin masih mental 

jualan, seharusnya lebih mendalam ke cara berbisnis dan mengemas produk, iklan dsb. 

f. Guest lecturer dibutuhkan 

 

5. Christian Widodo: 

a. Pengurusan surat dll sudah ada mailing room (digital) 

b. Pemahaman mengenai Microsoft excel (office) perlu ditingkatkan  

c. Manajemen database diaplikasikan  

d. Etika bisnis dan profesi diaplikasikan, table manner dengan mitra (masuk ke pengembangan diri). 

e. Dituntut mengetik cepat 10 jari dan steno sudah tidak diterapkan. 

f. Aplikasi Si Apik dari BI terbuka untuk umum bisa ditambahkan di matkul kewirausahaan 

g. Quiz online untuk memotivasi mahasiswa 

h. Perlu sertifikat tambahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Undangan Alumni pada FGD Pengembangan Kurikulum D-III Administrasi Perkantoran. 

 

No. Nama Angkatan Tempat Bekerja Jabatan 

1 Rizki Yusnia 2012 J.Trust Olympindo Multi Finance Sekretaris Direksi 

2 Oktaviyani Puteri 2012 Perum Bulog 
Staf Divisi Pengembangan Bisnis & Industri 

Hulu 

3 Bunga Diadara Demoni 2013 PT. Shinhan Indo Finance Service Administration 

4 Risa Yolanda 2013 Bank Danamon SSO 

5 Rima Selviana 2014 PT. Putra Alam Teknologi Manager Operasional Project 

6 Hilda Riani Yusuf 2014 RPTRA Tiga Durian Pengelola 

7 Elysia Muchris 2014 PT. Rheem Indonesia Sekretaris 

8 Amelia Putri Harwita 2015 PT. Thiess Contractor Indonesia Technical Service Monitoring Officer 

9 Putri Karina Agung 2015 Bussan Auto Finance Car Credit Staff 

10 Monika Febriyanti 2015 Adira Finance Admin Officer Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Undangan Alumni pada FGD Pengembangan Kurikulum S1 Pendidikan Bisnis 

 

No Nama Instansi Usulan 

1 Miftahul Huda,  S.Pd guru produktif pemasaran/kepala lab komputer  

SMKN 47 Jakarta 
Pendekatan pembelajaran: 

1. Mengajarkan mahasiswa cara meningkatkan 

minat belajar siswa sekolah, misalnya dengan 

meningkatkan keterlibatan siswa (guru hanya 

sbg fasilitator). 

2. Learning by teaching (tutor sebaya). 

3. Mengajarkan mahasiswa pendekatan 

pembelajaran yang menarik sehingga ketika 

mereka mengajar di sekolah, mereka dapat 

mengontrol ruang kelas agar siswa dapat 

melaksanakan KBM dengan fokus. 

2 Ardinda Satria 

Daniswara Spd  

Guru SMK TAMANSISWA 1 JAKARTA Peningkatan Pendidikan Berkarakter: 

1. Bela Negara dimasukkan ke dalam muatan 

mata kuliah. 

 

3 Dena maulia castine, 

S.Pd,  

Bank Mandiri  Leadership : 

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal satu 

organisasi 

 

4 Steria Yasmin, S.Pd,  Angkasa Pura Peningkatan Penggunaan Bahasa Inggris 

dan Bahasa Indonesia: 

1. Keterampilan soft skill dimasukkan ke dalam 

muatan mata kuliah. 

2. Mahasiswa diminta untuk melakukan 

presentasi dalam bahasa Inggris. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Media Berbasis IT: 

1. Kuliah tamu 

 

5 Theodora Mita, S.Pd,  Bank BCA Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan 

Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja: 

 

1. Adanya materi software aplikasi penjurnalan 

dalam mata kuliah pengantar akuntansi 

2. Adanya materi aplikasi komputer excel 

3. Adanya materi penggunaan hiperlink ketika 

membuat presentasi 

4. Adanya materi basic administrasi 

(pengarsipan) dan basic kemampuan IT 

5. Adanya mata kuliah bisnis retail 

 

6 Marini Fitriyanti, S.Pd, 

MM 

Guru  Penggunaan Media Berbasis IT: 

1. Blended learning (pemanfaatan aplikasi-

aplikasi seperti Edmodo, Kahoot yang 

menunjang pembelajaran). 

2. Menambah mata kuliah bisnis online. 

3. Menambah mata kuliah penataan produk dan 

pembuatan brosur. 

 

7 Sindy Puspita Sari Spd Pegawai Gramedia Asri Media Penggunaan Media Berbasis IT: 

1. Scan barcode 

 

8 Virgawati. S.Pd  Pegawai Tunas Dwipa Matra Penggunaan Media Berbasis IT: 

1. Sharing pengalaman alumni di kelas 

 



Daftar Undangan Alumni pada FGD Pengembangan Kurikulum S1 Pendidikan Ekonomi  

 

No Nama Jabatan Instansi 

1 Putri Setya Risqi, S.Pd Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

Guru SMKN 15 Jakarta 

2 Danis Nurul Yunita, S.Pd., Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

KSEI Institute 

3 Solehah Anshoria, S.Pd Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

Guru SMKN 8 Jakarta 

4 Fatmawati, S.Pd Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

Guru SMKN 14 Jakarta 

5 Larasati, S.Pd Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

Staf Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

6 Bintang Rizky Ananda, S.Pd Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

Wirausaha 

7 Henny Wulandari, S.Pd Alumni Pendidikan Ekonomi Kosentrasi 

Pend. Akuntansi 

Staf PT Sido Muncul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTULENSI FGD ALUMNI S1 MANAJEMEN DAN D-III MANAJEMEN PEMASARAN  

 

1. Aldi D3 Pemasaran 

SME Bank Danamon 

Terjun langsung ke lapangan manajemen penjualan, backoffice lulusan d3 mp. 

Marketing, praktik untuk d3 kurang, 3sd4 tahun  

Materi yang didapat sudah cukup secara teori, tetapi kurang secara praktek. Banyak lulusan d3 pemasaran yang masih bingung ketika sudah masuk 

ke lapangan, ketika dihadapkan pada target.  

 

2. Fajar D3 Pemasaran 

Mahasiswa d3 masih kurang di fokuskan baik sebagai wirausaha atau berkarir di dunia marketing sebagai salesman. Banyak perusahaan yang 

menganggap bahwa lulusan d3 pemasaran memang disiapkan sebagai salesman. Masukan komposisi antara praktek (60%) dan teori (30%). 

Mahasiswa d3 pemasaran seharusnya lebih disiapkan untuk problem solving, langsung siap bekerja.  

 

3. Raihul S1 Alih Program 

Di IPB ada observasi, setiap 2 minggu sekali. Setiap kelompok mengobservasi perusahaan yang berbeda sehingga mahasiswa lebih siap 

menghadapi industri. Kurikulum yang diperoleh selama S1 hanya sedikit yang terpakai, karena tidak ada kesesuaian dengan bidang kerja saat ini.  

 

4. Katrine D3 Pemasaran  

Mata kuliah desain grafis menjadi nilai lebih bagi lulusan d3 pemasaran. Seharusnya dikembangkan kurikulum yang berbeda dibandingkan d3 

manajemen dari kampus lain, misalnya program magang 1 tahun bersertifikasi. Lulusan d3 manajemen pemasaran harus punya diferensiasi 

dibandingkan d3 manajemen kampus lain 

 

 



5. Rizki D3 Pemasaran  

Lulusan D3 pemasaran kurang disiapkan bahasa inggris, sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja karena industri mensyaratkan kemampuan 

bahasa inggris baik tulisan maupun lisan.  

 

6. Fachrul S1 AP 

Harus update media, kesiapan menggunakan aplikasi yang dibutuhkan industri seperti SQL, birds dan aplikasi bisnis lainnya. Mahasiswa d3 

pemasaran harus bisa memanfaatkan sosial media sebagai  salah satu sarana pemasaran. Mahasiswa lulusan d3 pemasaran sebaiknya disiapkan 

menghadapi industri e-commerce, sehingga memahami revolusi industri. Mungkin pada saat magang/pkl, mahasiswa lebih di arahkan untuk 

melakukan magang di industri e-commerce mengingat industri 4.0 sedang sangat berkembang.  

 

7. Ana S1 Manajemen  

Kekurangan mahasiswa lulusan s1 Manajemen pemahaman terhadap aplikasi2 akuntansi seperti accurate, zahir, dll yang dibutuhkan oleh industri, 

selain aplikasi2 dasar (Office). Pada mata kuliah manajemen pemasaran juga ditekankan implementasi dari teori, karena industri membutuhkan 

lulusan yang siap kerja. 

 

8. Gina S1 Manajemen  

Mahasiswa harus terbiasa melakukan simulasi wawancara, bagaimana membuat cv yang menarik, bagaimana melakukan proses pembayaran gaji 

(payroll). Mahasiswa disiapkan untuk mempelajari segala hal karena bidang kerja nantinya belum tentu sesuai dengan bidang konsentrasi yang 

dipelajari. 

 

9. Fajar S1 AP 

Lulusan konsentrasi pemasaran, tetapi bidang kerja saat ini di bidang keuangan dan lebih banyak menggunakan aplikasi SAP. Industri 

mensyaratkan kemampuan Bahasa Inggris, dengan TOEFL minimal 500. Di mata kuliah Bahasa Inggris mungkin bisa dimasukkan materi 

persiapan TOEFL. Mahasiswa mungkin bisa disiapkan untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri, karena lowongan pekerjaan terbatas sementara 

jumlah pelamar sangat banyak. Lulusan Manajemen diharapkan siap menghadapi aplikasi-aplikasi yang baru, yang mungkin akan keluar. 



Disiapkan untuk menjadi individu yang siap belajar hal-hal baru.  Agar ada mata kuliah coding dalam kurikulum, sehingga lulusan siap 

menghadapi industri 4.0.  

 

10. Dinawati S1 AP 

Hal yang paling bermanfaat sejauh ini mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, Studi Kelayakan Bisnis, Bahasa Mandari dan Desain Grafis. 

Lulusan juga disiapkan kemampuan Bahasa yang lain selain Bahasa Inggris. Agar diberikan sertifikat cumlaude kepada lulusan, sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan. Kelas Ekstensi moratorium karena masih banyak mahasiswa yang belum lulus, tapi tidak menutup 

kemungkinan dibuka kembali di masa yang akan datang setelah dilakukan perbaikan. 

 

11. Adriane S1 Manajemen 

Pada saat interview ditanyakan apa kontribusi terhadap perusahaan, harus punya poin lebih atas kemampuan yg bisa dijual kepada user. Ilmu 

menajemen konflik sangat berguna untuk menghadapi konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi. Mahasiswa harus belajar mengambil 

keputusan yang tepat dengan cepat, karena di lapangan banyak hal yang terjadi dan memerlukan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. 

Mahasiswa harus siap untuk disiapkan di divisi manapun, dan belajar hal-hal baru. Mata-mata kuliah yang banyak terpakai antara lain SDM, 

Perilaku Organisasi, Supply Chain, Marketing dan Keuangan. Di dunia kerja komposisi teori dan praktek adalah 40% dan 60%. Lulusan harus 

disiapkan menjadi pribadi yang tanggap, punya inisiatif yang tinggi, tingkat kepercayaan diri yang tinggi.  

 

12. Afkar S1 AP 

Mahasiswa juga disiapkan untuk menjadi wirausahawan, tidak hanya sebagai karyawan. Bahwa sebaiknya lulusan manajemen juga lebih banyak 

praktek, dengan komposisi 60% praktek dan 40% teori. Mengusulkan untuk mengganti skripsi menjadi sebuah proyek, jadi TA tidak hanya skripsi 

tapi juga proyek sehingga setelah lulus, output tersebut masih dapat dimanfaatkan.  

 

13. Vincentia S1 AP 

D3 MP  

S1 AP 

Perbaiki SDM tenaga pengajar, mahasiswa harus siap dengan konsentrasi pemasaran 



Penyusunan CV, kemampuan pada saat wawancara melalui presentasi, kemampuan presentasi individu untuk kepercayaan diri mereka. Bahasa 

mandarin masih perlu untuk beberapa pekerjaan.  Masih perlu ada skripsi meskipun ada project, untuk pembuatan laporan dan metodologi 

penelitian. 

 

14. Wildan 

Wiraswasta 

Punya 2 start up yang sudah dilaunching 

Ilmu2 yang belum melek internet, buat forum diskusi HIMA untuk pembelajaran, belajar koding 

Skripsi tetap ada paper less namun ada realisasi. Penggunaan media online untuk pembelajaran. 

 

15. Nensi 

Staf Pascasarjana UNJ 

Dunia digital big data manajemen, dosen tamu dari dalam dan luar, kebijakan pemilhan dosen, sistem e learning,  

 

16. Rico  

Staf Partai Demokrat 

Absensi dosen yang sering tidak masuk perkuliahan, diharapkan suatu saat nanti ada kemungkinan bagi mahasiswa untuk pindah jurusan yang 

lebih sesuai dengan passion dan kelebihan dari masing-masing mahasiswa. Kemampuan bahasa inggris maupun bahasa lain penting bagi lulusan 

untuk bisa memenuhi kebutuhan industri yang menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Mata kuliah yang diperlukan adalah yang 

memang dibutuhkan oleh industri. Lulusan manajemen diharapkan bisa merespon dan beradaptasi terhadap perubahan industri yang signifikan. 

 


