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VISI
Penyemai bereputasi penghasil sumber daya
manusia berkarakter dan berwawasan global.

MISI
Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi
untuk menyiapkan sumber daya manusia di 
bidang bisnis, ekonomi, dan kependidikan yang 
berpengetahuan, berwawasan global, berjiwa
kewirausahaan, berhati nurani, dan adaptif
terhadap perubahan teknologi, berkeahlian, dan 
berkemaknaan.

MOTTO
Cerdas Berkarakter dan Bermartabat.
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Pengajaran Renop 2021: Pemutakhiran Kurikulum1

1. Pemutakhiran kurikulum didanai oleh Saudi Fund 
Development (SFD), maupun sumber lain.

2. Kegiatanpemutakhiran kurikuumi mengombinasikan
antara Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), 
information, and communication technology (ICT), dan 
Outcome-Based Education (OBE).

3. Diadakan ToT untuk membuat RPS setiap mata kuliah
dengan menggunakan pendekatan inquiry-based learning.

4. Kegiatan pemutakhiran kurikulum ini terintegrasi dengan
kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh prodi
maupun fakultas. 

FE UNJ menyelenggarakan
pengajaran sesuai dengan
kurikulum mutakhir, yang 
dapat mewujudkan visi dan 
misi fakultas.
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Pengajaran Renop 2021: Pemutakhirn Learning 
Management System (LMS)

2

1. Evaluasi dan Pemutakhiran Sibering.
2. Pelatihan dan pendampingan penggunaan Sibering

bagi dosen.
3. 50 % dosen FE UNJ di tahun 2021 melakukan

pengajaran melalui Sibering.
4. Pendampingan pembuatan video pembelajaran bagi

dosen.
5. Fakultas menunjuk satu orang tenaga kependidikan

yang mengelola Sibering. 

100% dosen FE UNJ melakukan
pengajaran melalui Sistem
Informasi Belajar Daring 
(SIBERING).



Ada 40 buah buku ajar ber-
ISBN yang ditulis oleh dosen
FE UNJ yang diterbitkan oleh 
penerbit yang terdaftar pada 
Ikatan Penerbit Indonesia 
(IKAPI).

1. Fakultas menyelenggarakan Hibah Penulisan Buku Ajar.
2. Fakultas menetapkan buku ajar dari mata kuliah tertentu.
3. Fakultas menetapkan dosen pengampu dari mata kuliah terpilih

sebagai penulis dari buku ajar yang telah ditetapkan.
4. Penulis buku ajar team teaching dari mata kuliah yang dipilih.
5. Jumlah judul buku ajar adalah sepuluh buah. 
6. Satu buku ajar terdiri dari 12 bab. Setiap bab terdiri dari minimal 30 

halaman, 1,5 spasi, dan menggunakan font Times New Roman. 
7. Pengumpulan draf buku ajar dilakukan secara bertahap, yaitu: 

a. Termin 1: Empat bab pertama dilakukan pada Maret 2021. 
b. Termin 2: Empat bab kedua dilakukan pada Juni 2021.
c. Termin 3: Empat bab ketiga dilakukan pada September 2021. 

8. Penulisan buku ajar sesuai dengan template yang telah disediakan.
9. Nilai hibah per buku sebesar Rp 15.000.000 untuk sepuluh buah

buku ajar. 
10. Buku yang telah selesai wajib dipublikasikan oleh penerbit yang 

terdaftar pada IKAPI pada tahun anggaran berjalan. 

Pengajaran Renop 2021: Penulisan Buku Ajar3
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FE UNJ memiliki panduan
penulisan tugas akhir
mahasiswa jenjang D-3 yang 
telah dimutakhirkan. 

1. Fakultas menetapkan buku ajar dari mata kuliah tertentu.
2. Fakultas menetapkan dosen pengampu dari mata kuliah terpilih

sebagai penulis dari buku ajar yang telah ditetapkan.
3. Penulis buku ajar team teaching dari mata kuliah yang dipilih.
4. Jumlah judul buku ajar adalah sepuluh buah. 
5. Satu buku ajar terdiri dari 12 bab. Setiap bab terdiri dari minimal 30 

halaman, 1,5 spasi, dan menggunakan font Times New Roman. 
6. Pengumpulan draf buku ajar dilakukan secara bertahap, yaitu: 

a. Termin 1: Empat bab pertama dilakukan pada Maret 2021. 
b. Termin 2: Empat bab kedua dilakukan pada Juni 2021.
c. Termin 3: Empat bab ketiga dilakukan pada September 2021. 

7. Penulisan buku ajar sesuai dengan template yang telah disediakan.
8. Nilai hibah per buku sebesar Rp 15.000.000 yang dibayarkan

bertahap per termin. 
9. Buku yang telah selesai wajib dipublikasikan oleh penerbit yang 

terdaftar pada IKAPI pada tahun anggaran berjalan. 

Pengajaran Renop 2021: Panduan Penulisan Tugas
Akhir Mahasiswa Program D-3  

4
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Pengajaran Renop 2021: Praktik Kerja Lapangan
(PKL) Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM)

5

1. FE UNJ mengimplementasikan PKL yang disesuaikan
dengan MBKM. 

2. Implementasi PKL MBKM akan diselenggarakan secara
bertahap.

3. PKL MBKM yang diselenggarakan tahun 2021 adalah:
a. PKL Asisten Mengajar
b. PKL Penelitian
c. PKL Pertukaran Pelajar

4. Untuk itu diperlukan panduan penyelenggaraan PKL 
MBKM untuk ketiga jenis PKL di atas.

5. Panduan ketiga jenis PKL di atas harus sudah selesai
sebelum semester 114 dimulai. 

FE UNJ menyelenggarakan
Prakik Kerja Lapangan (PKL) 
yang sesuai dengan Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM).
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Pengajaran Renop 2021: Panduan Penulisan Laporan
Praktik Keterampilan Mengajar (PKM)

6

1. PKL adalah mata kuliah 2 SKS dari kurikulum regular.

100% dosen FE UNJ 
menyelenggarakan mata kuliah
Praktik Keterampilan Mengajar
(PKM) 
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Pengajaran Renop 2021: Sharing Session Bidang
Pengajaran

7
1. Program sharing session diselenggarakan

per bulan secara daring maupun luring, 
tergantung situasi yang belaku.

2. Seluruh dosen FE UNJ, dosen tetap
maupun tidak tetap, wajib terlibat dalam
program ini sebagai pembicara minimal 
satu kali dalam satu tahun

3. Topik yang dipresentasikan oleh dosen
adalah teknik pengajaran yang pernah
diimplementasikan oleh  dosen di kelas, 
yang dinilai inovatif dan efektif. 

100% dosen FE UNJ terlibat
dalam program sharing session 
dalam hal pengajaran, yaitu
teknik-teknik pengajara yang 
inovatif dan efektif. 
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1. Fakultas menyelenggarakan hibah penelitian yang 
dapat diikuti oleh seluruh dosen tetap.

2. Ada beberapa skema hibah penelitian yang disesuaikan
dengan kemampuan maupun posisi dosen.

3. Skema-skema penelitian tersebut adalah:
a. Skema Kompetitif. Tujuh buah proposal mengikuti

hibah ini dengan luaran tujuah buah artikel
terindeks Scopus. 

b. Skema Guru Besar. Sepuluh proposal mengikuti
hibah ini dengan luaran sepuluh buah artikel
terindeks Scopus. 

c. Skema Peneliti Muda.
d. Skema Peneliti Pemula. 20 orang dosen muda

terlibat dalam bimbingan penelitian dan publikasi
dengan luaran 20 artikel terindeks Scopus.

e. Skema Pengembangan Institusi.

Penelitian Renop 2021: Hibah Penelitian
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▪ 90% dosen aktif FE UNJ 
melakukan publikasi pada 
jurnal dan/atau prosiding
terindeks Scopus.

▪ Jumlah publikasi artikel
terindeks Scopus meningkat
40% setiap tahun dari target 
yang ditetapkan (60 buah
artikel) pada tahun 2020.
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1
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Skema Hibah Penelitian



Dosen yang telah bergelar
doktor dan berpangkat Lektor
Kepala, sebaiknya segera
mempersiapkan diri untuk
mengurus usulan Guru Besar. 
Sebagai penyemangat dan 
pendampingan, kami 
menyediakan hibah penelitian
dengan Skema Calon Guru 
Besar. 

Hibah Penelitian Renop 2021: Skema Kompetitif1
1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen BLU) FE UNJ 

yang bergelar doctor dan berpangkat Lektor Kepala.
2. Pengajuan proposal secara berkelompok dengan anggota satu orang. 

Boleh bergelar magister dan berpangkat lebih rendah dari Lektor
Kepala. 

3. Ketua kelompok sudah memiliki minimal dua buah artikel yang 
terpublikasi pada jurnal terindeks Scopus dan memiliki peta jalan
penelitian yang didukung oleh portofolio publikasi yang sesuai dengan
bidang keilmuannya. 

4. Peserta yang tidak lolos seleksi pada hibah di LPPM, dapat mengikuti
skema ini.

5. Penerimaan proposal dibuka setelah hasil seleksi hibah penelitian di 
LPPM diumumkan. 

6. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
7. Besar hibah untuk Skema Kompetitif adalah Rp 35.000.000. 
8. Melibatkan minimal lima orang mahasiswa aktif. 
9. Proposal yang tidak lolos seleksi dalam skema ini, akan diikutsertakan

pada Skema Peneliti Muda.
10. Luaran berupa satu buah artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks

Scopus, yang tidak termasuk dalam daftar jurnal predator. 
11. Publikasi harus melibatkan minimal satu orang co-author dari instansi

lain.
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▪ FE UNJ memiliki 20% guru 
besar. 

▪ Jumlah publikasi artikel
terindeks Scopus meningkat
40% setiap tahun dari target 
yang ditetapkan (60 buah
artikel) pada tahun 2020.

Hibah Penelitian Renop 2021: Skema Calon Guru Besar2
1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen BLU) FE UNJ 

yang bergelar doctor dan berpangkat Lektor Kepala.
2. Pengajuan proposal secara berkelompok dengan anggota satu orang. 

Boleh bergelar magister dan berpangkat lebih rendah dari Lektor
Kepala. 

3. Ketua kelompok sudah memiliki minimal dua buah artikel yang 
terpublikasi pada jurnal terindeks Scopus dan memiliki peta jalan
penelitian yang didukung oleh portofolio publikasi yang sesuai dengan
bidang keilmuannya. 

4. Peserta yang tidak lolos seleksi pada hibah di LPPM, dapat mengikuti
skema ini.

5. Penerimaan proposal dibuka setelah hasil seleksi hibah penelitian di 
LPPM diumumkan. 

6. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
7. Besar hibah untuk Skema Kompetitif adalah Rp 35.000.000. 
8. Melibatkan minimal lima orang mahasiswa aktif. 
9. Proposal yang tidak lolos seleksi dalam skema ini, akan diikutsertakan

pada Skema Peneliti Muda.
10. Luaran berupa satu buah artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks

Scopus, yang tidak termasuk dalam daftar jurnal predator. 
11. Publikasi harus melibatkan minimal satu orang co-author dari instansi

lain.
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Hibah Penelitian Renop 2021: Skema Peneliti Muda3

1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen BLU) FE 
UNJ dan tidak sedang tugas belajar.

2. Pengajuan proposal secara berkelompok dengan anggota satu
orang. 

3. Ketua kelompok memiliki peta jalan penelitian yang sesuai dengan
bidang keilmuannya. 

4. Peserta yang tidak lolos seleksi pada hibah di LPPM, Skema 
Kompetitif Fakultas, maupun Skema Calon Guru Besar, dapat
mengikuti skema ini.

5. Penerimaan proposal dibuka mulai Januari 2021.
6. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
7. Besar hibah untuk Skema Kompetitif adalah Rp 15.000.000. 
8. Melibatkan minimal lima orang mahasiswa aktif. 
9. Luaran berupa satu buah artikel yang diterbitkan pada jurnal

nasional terakreditasi Sinta atau jurnal/prosiding terindeks
Scopus, yang tidak termasuk dalam daftar jurnal predator. 

10. Publikasi harus melibatkan minimal satu orang co-author dari
instansi lain. 



▪ Setiap dosen yang masa 
tugasnya belum lima tahun, 
harus mampu
mempublikasikan artikel
pada jurnal atau prosiding
terindeks Scopus.

▪ Setiap dosen yang masa 
tugasnya belum lima tahun, 
harus mampu menguasai
alat pengolah data. 

1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen BLU) FE UNJ 
dan tidak sedang tugas belajar.

2. Jumlah peserta adalah tiga orang dosen dan boleh lintas program 
studi. 

3. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara daring maupun luring.
4. Untuk kegiatan daring, pengabdian dilakukan sedikitnya selama 3 x 6 

jam dengan jumlah peserta per sesi minimal 20 orang.  Jika jumlah
peserta kurang dari 20 orang dalam satu pertemuan, maka kekurangan
jumlah peserta ini dapat dilengkapi pada pertemuan-pertemuan
berikutnya.

5. Untuk kegiatan luring, pengabdian dilakukan sedikitnya setara
dengan 10 x 4 jam dengan peserta minimal 3 orang pelaku UMKM. 

6. Setiap kelompok mendapat hibah sebesar Rp 10.000.000.
7. Jenis kegiatan harus sesuai dengan peta jalan penelitian peserta.
8. Kegiatan dilaksanakan mulai Februari hingga Juni 2021
9. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
10. Melibatkan minimal lima orang mahasiswa aktif. 
11. Luaran berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional

terakreditasi Sinta atau jurnal/prosiding terindeks Scopus.
12. Publikasi harus melibatkan minimal satu orang co-author dari instansi

lain. 

Hibah Penelitian Renop 2021: Skema Peneliti Pemula4
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Ada 100 inovasi dalam
pengembangan institusi yang 
diimplementasikan, hasil dari
penelitian institusi. 

Hibah Penelitian Renop 2021: Skema Pengembangan
Institusi

5

1. Peserta adalah wakil dekan, kooprodi, dan ketua
laboratorium.

2. Penelitian skema ini menggunakan pendekan
Research and Development (R&D). Pendekatan ini
memungkinkan peserta merancang sebuah ide untuk
diimplentasikan, namun melalui penelitian terlebih
dahulu hingga ide tersebut direalisasikan.  

3. Penerimaan proposal dibuka mulai Januari 2021.
4. Proposal dibuat mengikuti template yang telah

disediakan.
5. Besar hibah untuk Skema Pengembangan Institusi

adalah Rp 40.000.000. 
6. Luaran berupa laporan hasil implementasi ide 

pengembangan institusi. 
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Penelitian Renop 2021: Sharing Session Bidang
Penelitian

6
1. Program sharing session diselenggarakan

per bulan secara daring maupun luring, 
tergantung situasi yang belaku.

2. Seluruh dosen FE UNJ, dosen tetap
maupun tidak tetap, wajib terlibat dalam
program ini sebagai pembicara minimal 
satu kali dalam satu tahun

3. Topik yang dipresentasikan oleh dosen
adalah teknik pengajaran yang pernah
diimplementasikan oleh  dosen di kelas, 
yang dinilai inovatif dan efektif. 

100% dosen FE UNJ terlibat
dalam program sharing session 
dalam hal penelitian.



Skema Bina 
UMKM

3

Skema Bina Sekolah
dan Komunitas

Desa/Kota

Skema 
Rekognisi

1

2

Skema Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 



20% dosen melakukan program 
pengabdian kepada masyarakat
melalui skema Bina UMKM.

1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, DPK, dan BLU) FE UNJ 
dan tidak sedang tugas belajar.

2. Jumlah peserta adalah tiga orang dosen dan boleh lintas program 
studi. 

3. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara daring maupun
luring.

4. Untuk kegiatan daring, pengabdian dilakukan sedikitnya selama
4 x 4 jam dengan jumlah peserta per sesi minimal 20 orang.  Jika 
jumlah peserta kurang dari 20 orang dalam satu pertemuan, maka
kekurangan jumlah peserta ini dapat dilengkapi pada pertemuan-
pertemuan berikutnya.

5. Untuk kegiatan luring, pengabdian dilakukan sedikitnya setara
dengan 4 x 4 jam dengan peserta minimal tiga orang pelaku
UMKM. 

6. Setiap kelompok mendapat hibah sebesar Rp 10.000.000.
7. Jenis kegiatan harus sesuai dengan peta jalan penelitian peserta.
8. Kegiatan dilaksanakan mulai Februari hingga Juni 2021
9. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
10. Melibatkan minimal lima orang mahasiswa aktif. 
11. Luaran berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional. 

Hibah Pengabdian
kepada Masyarakat 

Renop 2021: Skema Bina UMKM
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Hibah Pengabdian
kepada Masyarakat 

Renop 2021: Skema Bina Sekolah & 
Komunitas Desa/Kota

1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen BLU) FE 
UNJ dan tidak sedang tugas belajar.

2. Jumlah peserta adalah tiga orang dosen dan boleh lintas program 
studi. 

3. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara daring maupun
luring.

4. Untuk kegiatan daring, pengabdian dilakukan sedikitnya selama 3 
x 6 jam dengan jumlah anggota komunitas per sesi minimal 20 
orang.  Jika jumlah peserta kurang dari 20 orang dalam satu
pertemuan, maka kekurangan jumlah peserta ini dapat dilengkapi
pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

5. Untuk kegiatan luring, pengabdian dilakukan sedikitnya setara
dengan 4 x 4 jam dengan peserta minimal satu komunitas.

6. Sekolah atau Komunitas Desa/Kota berdomisili di DKI Jakarta, 
Jawa Barat, atau Banten dan dinilai perlu mendapat bantuan
maupun pendampingan. 

7. Setiap kelompok mendapat hibah sebesar Rp 10.000.000.
8. Jenis kegiatan harus sesuai dengan peta jalan penelitian peserta.
9. Kegiatan dilaksanakan mulai Februari hingga Juni 2021
10. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
11. Melibatkan minimal lima orang mahasiswa aktif. 
12. Luaran berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional. 

▪ 20% dosen melakukan
program pengabdian kepada
masyarakat melalui skema
Bina Sekolah.

▪ 20% dosen melakukan
program pengabdian kepada
masyarakat melalui skema
komunitas desa/kota. 



Hibah Pengabdian
kepada Masyarakat 

Renop 2021: Skema Rekognisi

1. Talent adalah dosen tetap UNJ, tidak sedang tugas belajar, 
dan ditunjuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu.

2. Talent harus memiliki rekam jejak dengan keahlian, 
misalnya, di bidang pengolahan data dengan piranti lunak
tertentu. 

3. Talent bersedia memberikan pelatihan kepada masyarakat
(dosen, guru, mahasiswa pascasarjana, komunitas, maupun
pelaku usaha mikro dan kecil).

4. Talent bersedia melatih sedikitnya dilakukan selama 4 x 4 
jam dengan peserta sama atau pun berbeda.

5. Jumlah peserta per sesi minimal 20 orang. 
6. Jika jumlah peserta kurang dalam satu pertemuan, maka

kekurangan jumlah peserta ini dapat dilengkapi pada 
pertemuan-pertemuan berikutnya.

7. Kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara daring maupun
tatap muka.

8. Setiap talent mendapat hibah sebesar Rp 10.000.000.
9. Kegiatan dilaksanakan mulai Februari hingga Juni 2021.
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50% dosen memiliki keahlian
di bidang-bidang tertentu yang 
mendapat rekognisi dari
fakultas.
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Kelembagaan Renop 2021: Pemutakhiran Prodi

1. Reakreditasi prodi, khususnya Manajemen Pemasaran
D-3, Akuntansi D-3, dan Administrasi Perkantoran D-3.

2. Restatus konsentrasi, khususnya Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi menjadi Prodi Pendidikan Akuntansi.

3. Penyesuaian nama prodi, khususnya untuk Pendidikan 
Bisnis dari sebelumnya Pendidikan Tata Niaga, dan 
Administrasi Perkantoran dari sebelumnya Sekretari.

4. Usulan prodi baru, khususnya untuk Magister 
Akuntansi. 

5. Rintisan akreditasi prodi internasional, dengan
menyelenggarakan satu buah seminar dan satu buah
pelatihan penyusunan boring akreditasi internasional. 

1

▪ Konsentrasi Pendidikan Ekonomi
menjadi Prodi Pendidikan 
Ekonomi.

▪ Pendirian dua buah prodi jenjang
magister.

▪ Pendirian satu buah prodi
jenjang doktor.  
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Kelembagaan Renop 2021: Hibah Pengembangan Prodi 

1. Fakultas menyelenggarakan Hibah Pengembangan Prodi dengan sejumlah
luaran.

2. Kelas internasional. Prodi menyelenggarakan kelas internasional dengan
mengundang dosen tamu dari perguruan tinggi di luar negeri minimal tiga
orang dalam satu pertemuan atau tiga pertemuan dengan orang-orang 
berbeda, di kelas regular maupun kegiatan akademik lain. 

3. Kelas alumni. Prodi menyelenggarakan kelas alumni dengan mengundang
minimal enam orang alumni dari prodi yang bersangkutan sebagai dosen
tamu untuk mengajar pada di kelas regular maupun kegiatan akademik lain. 

4. Kelas praktisi. Prodi menyelenggarakan kelas praktisi dengan mengundang
minimal tiga orang praktisi yang bukan alumni atau satu orang praktisi
dalam tiga pertemuan sebagai dosen di kelas regular maupun kegiatan
akademik lain. 

5. Pertukaran dosen. Prodi mengirimkan dosen untuk mengajar di prodi lain 
minimal tiga kali pertemuan di kelas regular maupun kegiatan akademik lain 
di perguruan tinggi lain. 

6. Pertukaran mahasiswa. Prodi mengirimkan minimal dua orang mahasiswa
untuk studi di prodi lain di luar fakultas maupun di luar universitas.

7. Kerja sama dengan industri. Prodi melakukan kerja sama dengan minimal 
satu buah perusahaan. 

8. Kerja sama dengan prodi lain. Prodi melakukan kerja sama dengan minimal 
satu buah prodi dari luar FE maupun dari luar UNJ. 

9. Outing dosen prodi. 
10. Bantuan dana untuk Program Pengembangan Prodi ini adalah Rp 

35.000.000.
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▪ Memiliki 150 buah kelas internasional, 
kelas alumni, dan kelas praktisi dan 
jumlah masing-masing meningkat 20% 
setiap tahunnya.

▪ Memiliki 150 kasus pertukaran dosen
antar perguruan tinggi dan jumlah
tersebut meningkat 20% setiap tahunnya. 

▪ Memiliki 150 buah naskah kerja sama
dengan prodi dari perguruan tinggi lain 
dan jumlah tersebut meningkat 20% 
setiap tahun.

▪ Memiliki 50 buah naskah kerja sama
dengan industry atau asosiasi dan jumlah
tersebut meningkat 20% setiap tahun.

▪ 100 orang mahasiswa mengikuti
pertukaran pelajar dan jumlahnya
meningkat 20% setiap tahunnya. 



Menghasilkan empat buah
produk inovatif dan jumlah
tersebut meningkat 50% setiap
tahunnya. 

Kelembagaan Renop 2021: Hibah Pengembangan Pusat 
Kajian 

1. Peserta adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan 
DPK/dosen BLU) FE UNJ dan tidak sedang tugas
belajar.

2. Peserta adalah kelompok dosen yang berasal minimal 
dari tiga grup penelitian. 

3. Nilai hibah sebesar Rp 25.000.000 untuk empat pusat
kajian.

4. Luaran dari hibah ini berupa:
a. Satu buah publikasi terindeks Scopus.
b. Satu buah HKI.
c. Satu buah produk inovatif. 
d. Satu buah laporan penyelenggaraan event 

akademik. 
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Talent Management
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Pelatihan Learning 
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Research Academy
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Dosen Studi Lanjut
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Kemahasiswaan
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Surat Keterangan
Pendamping Ijazah
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One Student One Competency 
Certification (OSOC)

7
Research Bootcamp

Entrepreneurship 
Academy
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Kemahasiswaan Renop 2021: Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI)

SKPI akan merekam hal-hal yang pernah diikuti dan diperoleh
oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa di FE UNJ:
1. CPL Prodi.
2. Prestasi dan Penghargaan.
3. Pengalaman Organisasi.
4. Kemampuan Berbahasa Internasional.
5. Magang Kerja Industri.
6. Magang Persekolahan.
7. Research Bootcamp.
8. Sertifikasi Kompetensi.
9. Penelitian dan Publikasi.
10. Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Kegiatan Pelatihan, Pendidikan, dan Seminar.
12. Pengalaman Internasional.
13. Judul Tugas Akhir.
14. Super Keeper.

1
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▪ Diterbitkannya Surat 
Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI) bagi
mahasiswa jenjang S-3 dan 
S-1.

▪ 100% mahasiswa yang lulus 
dapat memiliki SKPI.



▪ Diterbitkannya Surat 
Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI) bagi
mahasiswa jenjang S-3 dan 
S-1.

▪ 100% mahasiswa yang lulus 
dapat memiliki SKPI.

Kemahasiswaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
(SKPI)

Agar memudahkan mahasiswa mengisi aktivitas penunjang
SKPI, maka mahasiswa:
1. Wajib mengikuti organisasi kemahasiswaan di dalam

maupun di luar kampus, minimal selama satu semester, 
baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. 

2. Wajib memiliki seritifikat TOEP atau sertifikat lainnya yang 
setara atau lebih tinggi, dengan nilai minimal 450 yang 
masih berlaku dua tahun sebelum lulus.

3. Untuk mahasiswa S-1, wajib menulis artikel dari tugas akhir
yang ditulis, dan mempublikasikannya pada jurnal nasional
atau internasional. 

4. Wajib ikut program One Student One Proposal (OSOP).
5. Wajib mengikuti Research Bootcamp, Research Academy, 

dan Entrepreneurship Academy. 
6. Wajib mengikuti PMK atau PMW. 
7. Wajib memiliki sertifikasi kompetensi.
8. Wajib mengikuti Super Keeper.

Renstra 2020-2024



Kemahasiswaan 2
1. Peserta adalah adalah mahasiswa aktif FE UNJ yang sedang tidak

menulis tugas akhir.
2. Ada tiga jenis hibah: penulisan proposal PMW, proposal PKM, dan 

proposal kewirausahaan.
3. Jumlah peserta mahasiswa per kelompok adalah tiga orang dan boleh

lintas program studi serta lintas angkatan.
4. Seleksi proposal berupa presentasi dan wawancara dengan peserta oleh 

tim juri. 
5. Proposal yang terpilih akan diberikan dosen pembimbing.  
6. Dosen pembimbing adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen

BLU) FE UNJ dan tidak sedang tugas belajar. 
7. Dosen pembimbing memiliki minimal satu buah publikasi terindeks

Scopus sebagai penulis pertama. 
8. Nilai hibah penulisan proposal adalah sebesar Rp 1.500.000 untuk

sepuluh proposal PMW dan sepuluh proposal PKM.
9. Nilai hibah penelitian mahasiswa untuk publikasi adalah Rp 3.000.000 

untuk sepuluh proposal. 
10. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
11. Luaran berupa: Sepuluh buah proposal Program Mahasiswa

Berwirausaha (PMW)

Renop 2021: Entrepreneurship Academy

Renstra 2020-2024

50 buah proposal Program Mahasiswa
Berwirausaha (PMW) yang ditulis
mahasiswa FE UNJ, khususnya jenjang
D-3 dan S-1 dapat diikutsertakan
dalam kompetisi nasional



100% mahasiswa jenjang D-3, 
S-1, dan S-2 yang akan menulis
karya akhir, mengikuti
program Research Bootcamp.

1. Peserta adalah adalah mahasiswa aktif FE UNJ jenjang
diploma, sarjana, dan magister yang akan menulis tugas
akhir.

2. Program ini berisi:
a. Penyamaan persepsi tentang panduan penulisan

tugas akhir dan panduan penyelenggaraan ujian
tugas akhir.

b. Pelatihan tentang Advanced Microsoft Words, 
Referencing Manager Software, teknik pengolahan
data (AMOS, Lisrel, PLS, eViews, dan NVivo), akses
jurnal internasional, paraphrase, dan teknik
menghindari plagiat) untuk jenjang sarjana dan 
magister.

c. Pelatihan penulisan proposal penelitian untuk
jenjang sarjana dan magister.

Kemahasiswaan Renop 2021: Research Bootcamp3
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▪ 50 buah proposal Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang 
ditulis mahasiswa FE UNJ, 
khususnya jenjang D-3 dan S-1 
dapat diikutsertakan dalam
kompetisi nasional. Jumlah ini
meningkat 10% setiap tahunnya. 

▪ 50 buah artikel yang ditulis
mahasiswa FE UNJ, khususnya
jenjang D-3 dan S-1 dapat
diterbitkan, dapat diterbitkan pada 
jurnal nasional terakreditasi Sinta
atau jurnal/prosiding internasional
terindeks Scopus. Jumlah ini
meningkat 10% setiap tahunnya. 

1. Peserta adalah adalah mahasiswa aktif FE UNJ yang sedang tidak
menulis tugas akhir.

2. Ada tiga jenis hibah: penulisan proposal PMW, proposal PKM, dan 
proposal penelitian untuk publikasi. 

3. Jumlah peserta mahasiswa per kelompok adalah tiga orang dan boleh
lintas program studi serta lintas angkatan.

4. Seleksi proposal berupa presentasi dan wawancara dengan peserta oleh 
tim juri. 

5. Proposal yang terpilih akan diberikan dosen pembimbing.  
6. Dosen pembimbing adalah dosen tetap (PNS, CPNS, dan DPK/dosen

BLU) FE UNJ dan tidak sedang tugas belajar. 
7. Dosen pembimbing memiliki minimal satu buah publikasi terindeks

Scopus sebagai penulis pertama. 
8. Nilai hibah penulisan proposal adalah sebesar Rp 1.500.000 untuk

sepuluh proposal PMW dan sepuluh proposal PKM.
9. Nilai hibah penelitian mahasiswa untuk publikasi adalah Rp 3.000.000 

untuk sepuluh proposal. 
10. Proposal dibuat mengikuti template yang telah disediakan.
11. Luaran berupa:

(a) Sepuluh buah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), 
atau

(b) Sepuluh buah artikel yang diterbitkan pada jurnal atau konferensi
nasional/internasional. 

Kemahasiswaan Renop 2021: Research Academy4
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Kemahasiswaan 5

1. xxx

Renop 2021: One Student One Competency 
Certification (OSOCC)

35% mahasiswa yang lulus pada 
tahun 2021, memiliki sertifikasi
kompetensi. Jumlah ini meningkat
10% setiap tahunnya. 
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Kemahasiswaan 6

1. Peserta adalah adalah mahasiswa aktif FE UNJ dari
prodi-prodi kependikan yang akan mengambil mata
kuliah PKM atau PKL Asisten Mengejar. 

2. Program ini berupa pengenalan dan pelatihan
penyiapan materi pengajaran berbasis ICT.

3. Setiap kelompok mahasiswa akan mendapatkan seorang
dosen pembimbing yang disesuaikan dengan rencana
penempatan sekolah tempat praktik. 

4. 100% mahasiswa aktif program kependidikan mengikuti
pelatihan pre-service cyber teachers.

5. 100% mahasiswa aktif program kependidikan
mengimplementasikan kelas daring secara inovatif dan 
efektif saat mengikuti mata kuliah PKM atau PKL 
Asisten Mengajar.

Renop 2021: Pre-Service Cyber Teachers 

▪ Setiap tahun, 100% mahasiswa
aktif program kependidikan
mengikuti program Pre-Service 
Cyber Teachers.

▪ Setiap tahun, 100% mahasiswa
aktif program kependidikan
mengimplementasikan kelas
daring secara inovatif dan efektif
saat mengikuti mata kuliah PKM 
maupun PKL Asisten Mengajar.
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Kemahasiswaan 7

1. Peserta adalah adalah mahasiswa aktif FE UNJ dari
prodi-prodi kependikan yang akan mengikuti pemilihan
seleksi mahasiswa berprestasi (mawapress) tingkat
universitas.

2. Peserta daftar melalui fakultas untuk mengiktui seleksi
mawapres tingkat fakultas.

3. Seluruh peserta yang terdaftar, harus mengikuti Sekolah
Mawapres yang dilakukan secara daring.

4. 20 orang mahasiswa ikut dalam program Sekolah
Mawapres. 

Renop 2021: Sekolah Mawapres

100 orang mahasiswa ikut
program Sekolah Mawapres
sebagai persiapan untuk
mengikuti mawapres tingkat
universitas. 
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Membangun dan 
Memutakhirkan
Sistem Informasi

3

Membangun dan 
Memuthirkan Lab 

Lintas Prodi 

1

2

Merestrukturisasi
Organisasi Fakultas

(Tenaga Kependidikan)

Menyiapkan Pusat 
Generating Income
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Keuangan & Sarpras

1. Sistem Informasi Administrasi Akademik Satu Pintu
(SIMINTU).

2. Sistem Informasi Belajar Daring (SIBERING).
3. Sistem Informasi Pencatat SKPI (SIPAPI).
4. Sistem Informasi Simulasi Kepangkatan

(SIMUNGKAT).
5. Sistem Informasi Bimbingan Daring (SIMBIRING).
6. Sistem Informasi Borang Prodi (SIBORO).

Renop 2021: Membangun dan 
Memutakhirkan Sistem Informasi

Membangun 15 Sistem
Informasi untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi
kegiatan akademik dan non-
akademik. 
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Keuangan & Sarpras

1. Lab Statistik.
2. Lab Akuntansi dan Auditing.
3. Lab Bahasa.
4. Lab Multi Media.
5. Lab Bisnis dan Kewirausahaan.
6. Lab Pendidikan.
7. Lab Pasar Modal dan Galeri Investasi.
8. Lab Ekonomi
9. Lab Perpajakan

Renop 2021: Membangun dan 
Memutakhirkan Lab Lintas Prodi 

Membangun dan 
memutakhirkan sembilan lab 
lintas prodi.
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Keuangan & Sarpras

1. Urusan Keuangan
2. Urusan Kepegawaian
3. Urusan Pengadaan, Perlengkapan, dan Perawatan
4. Urusan Jaminan Mutu
5. Urusan Pengajaran
6. Urusan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan 

Publikasi Dosen
7. Urusan Karya Akhir Mahasiswa
8. Urusan Perpustakaan dan Repositori
9. Urusan Mahasiswa dan Kemahasiswaan

Renop 2021: Merestrukturisasi Organisasi
Fakultas (Tenaga Kependidikan)

Memiliki organisasi fakultas
yang menunjang terbentuknya
prodi-prodi terakreditasi
internasional. 
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Keuangan & Sarpras

1. Mengirim dosen mengikuti pelatihan-pelatihan
pengolahan data hingga tingkat mahir hingga siap
menjadi instruktur (kelak, fakultas akan memiliki pusat
pelatihan pengolahan data).

2. Mengirim dosen untuk memiliki sertifikat kompetensi, 
minimal dua orang untuk setiap jenis kompetensi
(kelak, fakultas akan memiliki beberapa LSP).

3. Mendirikan pusat kajian (kelak, pusat kajian akan
menjadi lembaga konsultan professional).

Renop 2021: Merintis pusat generating 
income

Memiliki pusat generating 
income.

Renstra 2020-2024



Penutup


