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TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI 

Tata pamong di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) telah direncanakan dan 
dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan 
prinsip-prinsip keadilan, sehingga diperoleh pimpinan dan kepemimpinan terbaik, dan sistem 
pengelolaan serta penjaminan mutu yang berjalan secara efektif, dalam lingkup Fakultas yang 
mengelola program studi.   

Perencanaan pemilihan berdasarkan buku panduan tata cara pemilihan dekan dan koordinator 
program studi, yang disusun oleh tim universitas. sehingga standar pemilihan pimpinan di 
seluruh fakultas memiliki acuan yang sama. Adapun tim penyusun buku panduan adalah 
anggota senat universitas, yang menceriminkan unsur perwakilan fakultas dan unit, yang 
ditugaskan oleh ketua senat universitas. Pimpinan fakultas dan koordinator program studi di 
lingkungan FE UNJ, dipilih secara adil dan demokratis dengan berlandaskan tata cara 
pemilihan yang disusun oleh universitas, yang memuat antara lain persyaratan umum dan 
khusus bakal calon serta mekanisme pemilhan 

Pemilihan pimpinan/koordinator program studi melibatkan semua dosen yang memenuhi 
persyaratan, dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan sebagai pimpinan. Dosen yang 
bersedia untuk dicalonkan selanjutnya menyusun rencana program kerja yang kemudian 
dipaparkan dihadapan dewan dosen dalam rapat prodi. Setelah paparan, dilakukan sesi tanya 
jawab yang digunakan oleh dewan dosen untuk mengksplorasi informasi dari tiap kandidat 
dalam rangka membuat evaluasi terkait dengan visi dan komitmen kandidat dalam melakukan 
pengembangan lembaga. Selanjutnya, dewan dosen melakukan pemiliihan secara tertutup 
untuk memilih satu orang untuk dijadikan pimpinan prodi. Hasil pemilihan tersebut kemudian 
disampaikan dalam rapat senat fakultas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. 
Hasil pertimbangan dan persetujuan tersebut selanjutnya disampaikan kepada rektor untuk 
dijadikan landasan pengangkatan kajur dan kaprodi terpilih tersebut. 

Adapun pemilihan dekan sebagai pimpinan fakultas melalui usulan dari prodi kemudian dibawa 
ke dalam rapat senat fakultas. Di dalam rapat senat, para calon kembali memaparkan program 
kerja dan melakukan tanya jawab dengan angggota senat. Selanjutnya, anggota senat 
melakukan pemiliihan secara tertutup untuk peringkat para calon tersebut. Hasil pemilihan 
tersebut kemudian kepada rektor selaku ketua senat universitas untuk dimintakan pertimbangan 
dan persetujuan. 

Dengan demikian, pimpinan terpilih baik dekan maupun koordinator program studi adalah 
mereka yang memiliki komitmen dan berkompeten untuk melaksanakan tugas serta merupakan 
aspirasi dari civitas akademika.  
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Adapun para pimpinan fakultas, koordinator program Studi dan tenaga kependidikan di 
lingkungan FE UNJ terangkum dalam Struktur Organisasi FE UNJ seperti terlihat pada Gambar 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.  Struktur Organisasi  Fakultas Ekonomi UNJ 
Sumber: Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SOTK UNJ 

 

Seperti telah disebutkan di atas, sistem tata pamong di FE UNJ dilakukan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kredibel dan adil. Berikut beberapa 
perencanaan dan pelaksanaan 

1. Kredibel. Beberapa kriteria kredibel dalam tata pamong antara lain bahwa pimpinan baik 
fakultas dan program studi dapat dipercaya dan kinerjanya dapat 
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu calon-calon pimpinan fakultas maupun 
koordinator program studi harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya untuk Dekan 
harus memenuhi standar kepangkatan Lektor Kepala dan berlatar belakang pendidikan 
S3 (Peraturan Rektor no. 7 tahun 2018). 

2. Transparansi. Tata pamong yang transparan dilihat dari keputusan yang dibuat telah 
mengacu pada aturan dan mekanisme yang pelaksanaannya telah mengikuti aturan 
atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Acuan pemilihan pimpinan fakultas dan 
program studi tertuang dalam Peraturan Rektor. 

3. Akuntabilitas. Perencanaan tata pamong tertuang dalam program kerja fakultas, yang 
kemudian diperinci ke dalam term of reference (TOR) kegiatan. sehingga tujuan, sumber 
daya yang dibutuhkan, penanggung jawab kegiatan, serta output dan outcome kegiatan 
dapat diidentifikasi secara jelas. Adapun pelaksanaan akuntabilitas tata pamong 
tercermin dari pertanggung jawaban para pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, 
misalnya bisa dilihat melalui bentuk sosialisasi kinerja melalui berbagai media. 

4. Adil. Tata pamong yang adil akan menghasilkan sistem pengelolaan dan penjaminan 
mutu yang efektif. Pelaksanaan tata pamong yang adil akan memberikan keseimbangan 
dalam hak dan kewajiban semua dosen. Dalam hal ini pimpinan fakultas maupun 
koordinator program studi wajib berlaku adil terhadap dosen di lingkungan fakultas 
maupun program studinya. Sebagai contoh, pimpinan wajib memberikan informasi yang 
luas kepada seluruh dosen dan memberikan peluang yang sama bagi semua dosen. 


