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Penelitian dan pengabdian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seorang dosen 

dalam menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Guna mendorong kegiatan tersebut, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan pada setiap dosen untuk menjalankan 

penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, setiap tahunnya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta memberikan Hibah Penelitian dan Pengabdian untuk para dosen untuk mendukung 

berjalannya kegiatan program Tridharma Perguruan tinggi khususnya untuk bidang penelitian dan 

pengabdian. 

 

 

Berdasarkan SK No.312/UN39/ku0001/2021 yang telah berlangsung semenjak April 2021, 

maka pada tanggal 10 hingga 12 September 2021 Fakultas Ekonomi menyelenggarakan 

kegiatan  monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian secara hybrid. Kegiatan ini dipandu 

oleh Ibu Dwi Kismayanti sebagai salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakara. Lebih lanjut, sambutan dalam kegiatan ini dilakukan oleh Bapak Usep Suhud sebagai 

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri. 



Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan pemaparan oleh Bapak Usep Suhud 

terkait agenda kegiatan monitoring dari tanggal 10 hingga 12 September 2021. Kegiatan berlanjut 

dengan breakout room setiap prodi. Kegiatan breakout room setiap program studi diharapkan 

mampu menghasilkan roadmap penelitian dan roadmap pengabdian setiap dosen di masing-masing 

program studi. Hasil dari diskusi masing-masing program studi dipresentasikan oleh setiap 

koordinator program studi pada sesi rencana tahun depan program studi terkait dengan penelitian 

dan pengabdian. Rencana tahun depan terkait penelitian dan pengabdian tertuang dalam roadmap 

penelitian dan roadmap pengabdian. 

Setelah kegiatan presentasi terkait roadmap penelitian dan pengabdian, kegiatan 

dilanjutkan oleh presentasi setiap dosen terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian yang 

telah dilakukan. Dalam kegiatan ini, setiap dosen mendapatkan kesempatan komentar dan 

masukan terkait penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan. 

Lebih lanjut, kegiatan monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan sesi presentasi 

koordinator program studi terkait kekuatan dan kelemahan SDM didalam program studi serta isu 

publikasi yang ada di program studi tersebut. Selain itu, strategi terkait dengan pencapaian IKU 5 

bidang publikasi juga turut serta dipresentasikan oleh koordinator program studi. 

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai penelitian dan pengabdian yang ada di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Adanya diskusi ini diperoleh berbagai isu terkait penelitian 

dan pengabdian khususnya dalam metode penelitian serta pembahasan mengenai solusi dari 

berbagai isu yang ada terkait penelitian dan pengabdian. 

 

 

Evaluasi Kegiatan dan Rekomendasi 

 Kegiatan studi monev penelitian dan pengabdian berjalan dengan baik, banyak diskusi dan 

tanya jawab berkaitan dengan progress kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Rekomendasi, 

pertama dosen diharapkan segera mengupload laporan kemajuan di sistem SIPP LPPM berkaitan 

dengan penelitian dan pengabdian. Kedua, penelitian dan P2M yang dilakukan dosen harus 

mengacu pada roadmap penelitian dan P2M. Ketiga, dilakukan program OLOS untuk 

mempercepat luaran yang harus diselesaikan oleh dosen selaku penerima hibah penelitian dan 

P2M.  



 

 




