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RINGKASAN 
 

Penelitian institusional ini berupa penelitian evaluasi yang mengungkap bagaimana 

evaluasi diri kegiatan akademik dan tata kelola pada Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

dijalankan pada kegiatan tridharma perguruan tinggi. 

Sebagai penelitian evaluasi, tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk melihat 

implementasi tridharma perguruan tinggi seusai dengan standar Akreditasi ProgramStudi (APS) 

4.0. Dalam dokumen APS 4.0 kegiatan tridharma perguruan tinggi diuraikan berdasarkan 

kriteria, yaitu kriteria 1 sampai dengan kriteria 9, dengan urutan  Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan 

Strategi, Kriteria Tata Pamong  Tata Kelola dan Kerja sama, Kriteria Mahasiswa, Kriteria 

Sumber Daya Manusia, Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kriteria Pendidikan, Kriteria 

Penelitian, Kriteria Pengabdian kpd Masyarakat, dan Kriteria Capaian dan Luaran 

Setiap kriteria yang diuraikan dijabarkan dalam point yang meliputi: latar belakang, 

kebijakan, strategi pencapaian, indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, evaluasi 

capaian kinerja, penjaminan mutu, kepuasan pengguna, dan simpulan hasil evaluasi dan tindak 

lanjut.  
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KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Pada akhir tahun 2017 pascasarjana melakukan revitalisasi sebagai upaya untuk 

memberikan arah yang tepat untuk pengembangan Lembaga pascasarjana. Salah satu 

pembahasan awal dalam proses revitalisasi dimulai dengan mencermati visi dan misi 

Pascasarjana yang telah disusun.  

Visi yang sudah disusun sebelum revitalisasi adalah :   

Visi: "Menjadi program Pascasarjana yang unggul, terkemuka dan memiliki daya saing 

tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional pada tahun 2020"  

Demikian juga perumusan misi dinilai masih memiliki kekurangan sehingga harus 

mengalami revisi. Meskipun misi yang ada sudah sudah sejalan dengan visi dan 

menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pascasarjana namun perlu dituangkan 

dalam format yang lebih ringkas tanpa mengurangi esensinya. 

Misi 

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan program Magister dan Doktor yang berorientasi 

pada keunggulan, integritas, dan kewibawaan akademik yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan dan demokrasi untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, 

profesional, kompetitif dan berakhlakmulia. 

2. Mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif melalui riset sehingga mampu 

beradaptasi untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi, dan 

seni mutakhir secara berkelanjutan. 

3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan program studi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kinerja dan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. 

4. Menyediakan berbagai layanan pendidikan dalam pengembangan keilmuan melalui 

kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

masyaraka terbaik di tingkat nasional, regional, dan internasional. 

 
Pada dasarnya misi sudah sejalan dengan visi dan menggambarkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Pascasarjana namun perlu dituangkan dalam format yang lebih ringkas 

tanpa mengurangi esensinya. Berangkat dari kajian awal, pada awal tahun 2018, visi dan 

misi ini ditinjau ulang melalui mekanisme forum rapat pimpinan Pascasarjana dan diskusi 

terpumpun dengan melibatkan mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, pakar dan 

akademisi lintas perguruan tinggi, dan pimpinan universitas, dengan mengacu kepada visi 

misi universitas. Berikut turunan visi misi Universitas dan Pascasarjana dengan formulasi 

sebagai berikut: 
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Visi universitas 

Menjadi Universitas yang Bereputasi di Kawasan Asia 

Misi Universitas 

Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berguna Bagi 

Kemaslahatan Manusia. 

Pengembangan Misi Universitas 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan lingkungan. 

2. Menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu, bertanggung 

jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan nonkependidikan guna menghadapi 

berbagai tantangan di masa depan. 

3. Mengembangkan ilmu dan praksis kependidikan dalam rangka mempercepat 

pencapaian pembangunan pendidikan nasional. 

4. Mengembangkan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, 

teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna. 

5. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi 

kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan. 

6. Memfungsikan dirinya selaku universitas yang mampu menerapkan prinsip-prinsip 

entrepreneurship dalam kinerjanya secara berkesinambungan. 

 

Visi Pascasarjana:  

''Menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian tingkat pascasarjana yang bereputasi di 

kawasan Asia.''  

Misi Pascasarjana: 

 "Memberikan andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga berkontribusi terhadap 

pembangunan Indonesia dan masyarakat global"  

 

Visi baru ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT, pada analisis ini 

positioning Pascasarjana diperjelas sebagai pusat pembelajaran berbasis penelitian yang 

bereputasi di Asia. Demikian pula dengan misi baru ini menggambarkan tugas 

Pascasarjana dalam menjalankan tridarma untuk kepentingan internasional dan 

internasional. 

Visi baru yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT, pada analisis ini 

positioning Pascasarjana diperjelas sebagai pusat pembelajaran berbasis penelitian yang 

bereputasi di Asia. Demikian pula dengan misi baru ini menggambarkan tugas 

Pascasarjana dalam menjalankan tridarma untuk kepentingan internasional dan 

internasional. Selain itu visi, misi dan tujuan serta strategi (VMTS) yang ditetapkan 
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Pascasarjan diyakini mampu memayungi seluruh VMTS Porogram Studi yang berada di 

lingkungan Pascasarjana. 

Dari visi dan misi di atas Pascasarjana UNJ menetapkan tujuan sebagai berikut: 

1. Lulusan yang mandiri, profesional, kreatif, dan berakhlak mulia yang diimplemetasikan 

pada sikap dan perilakunya sebagai pribadi dan warga masyarakat dalam menguasai, 

mengembangkan, menerapkan, dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi,dan 

seni; 

2. Karya, gagasan, dan teori yang dikembangkan melalui riset, kreativitas dan inovasi 

secara bertanggungjawab; 

3. Karya pengabdian yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dan pembangunan 

bangsa, dan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai 

stakeholder dalam dan luar negeri, dan berguna bagi pengembangan ilmu, 

ketenagaan, dan kelembagaan, baik bagi Pascasarjana maupun universitas. 

 

1.2 Kebijakan 
 

Landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan penyusunan VMTS di 

Pascasarjana UNJ adalah: 

a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia; 

d. Peraturan   Pemerintah   Nomor  4   tahun   2014   Tentang Penyelenggaraan 

Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

g. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasidan Tata Kerja 

Universitas Negeri Jakarta; 

h. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru 

i. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian 

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. 

j. Permendikbud Nomor 205/O/2003 tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri 

Jakarta; 
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k. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional; 

Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan 

Tinggi; 

l. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan 

Instrumen Akreditasi; dan 

m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017. 

 
 

 

1.3 Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar VMTS 
 

Mekanisme penetapan dilakukan berdasarkan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana sebagai landasan dan arah untuk menetapkan semua 

Standar dalam SPMI Pascasarjana dan Manual SPMI Pascasarjana. Sebelum menetapkan 

mekanisme penyusunan Pascasarjana UNJ melakukan benchmark antara lain dengan 

menghimpun berbagai praktik daridokumen renstra beberapa perguruan tinggi terkemuka 

di tingkat Asia. Upaya ini sekaligus dimaksudkan untuk memahami posisi Universitas 

Negeri Jakarta di tingkat Asia saat ini dan untuk menentukan arah pengembangannya 

sepuluh tahun ke depan.  

Strategi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana UNJ dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pimpinan Pascasarjana menetapkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana untuk jangka 

panjang. 

2) Pimpinan Pascasarjana menetapkan logo Pascasarjana dan tata acara 

penggunaannya di lingkungan Pascasarjana. 

3) Pimpinan Pascasarjana menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo 

Pascasarjana dalam tata kedinasan di dalam dan ke luar lingkungan Pascasarjana. 

4) Pimpinan Pascasarjana menjabarkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana dalam 

Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana yang berisi pengembangan akademik, 

nonakademik lengkap dengan rentang waktu. 

5) Direktur terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra 

yang berlaku untuk satu masa jabatan Direktur. 

6) Pimpinan Pascasarjana melakukan monitoring capaian Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) UNJ oleh Direktur tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan 

Direktur. 

7) Pimpinan Pascasarjana menetapkan visi, misi, dan tujuan untuk merealisasikan visi 

misi Pascasarjana. 
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8) Pimpinan Pascasarjana menjabarkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana dalam 

Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana yang berisikan pengembangan 

akademik, nonakademik lengkap dengan time frame. 

9) Koordinator Program Studi terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan 

(RIP) Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Koordinator 

Program Studi. 

10) Pimpinan Pascasarjana melakukan monitoring capaian Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) Fakultas oleh Koordinator Program Studi tiap tahunnya dalam 

bentuk laporan tahunan Koordinator Program Studi 
 

Strategi Pencapaian VMST dirancang melalui Renstra Pascasarjana yang terfokus 

kepada Tridharma Perguruan Tinggi.Tujuan dan strategi tersebut dirumuskan berdasarkan 

Analisis SWOT terhadap potensi dan permasalahan, baik yang sedang maupun yang akan 

dihadapi Pascasarjana, dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pernyataan tujuan 

dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Sasaran strategis dilengkapi 

dengan target kinerja yang menjadi indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi.  

. 

 

1.4 Indikator Kinerja Utama 
 

Renstra Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dirumuskan dalam dua 

kepemimpinan. Kepemimpinan pertama menyusun rentra 2016-2020, dan kepimpinan 

kedua merumuskan renstra Pascasarjana dari perspektif dan proses rencana strategis. 

Draf renstra kedua dimulai pada tahun 2017 dimana terjadi masa transisi di Pascasarjana 

UNJ. Pada masa transisi ini dilakukan revitalisasi pada Pascasarjana secara keseluruhan.  

Rencana jangka panjang pada kedua masa kepemimpinan ini adalah menjadikan 

Pascasarjana UNJ yang unggul dan berdaya saing di tingkat Asia atau Interrnasional. 

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dan kajian termasuk masukan-masukan dari 

para pemangku kepentingan (stakeholders), serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan maka disusun program dan kebijakan strategis untuk mencapai visi, misi, 

dan tujuan Program Pascasarjana UNJ. Agar terdapat kesesuaian antara visi, misi, dan 

tujuan maka perlu dirancang prinsip pengembangan berupa inisiatif strategis yang 

merefleksikan dukungan terhadap rencana strategis Universitas Negeri Jakarta. Kerangka 

program kerja Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dikembangan dalam 

rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai berikut: 

a. Rencana Jangka Panjang 

Rencana jangka panjang menghantarkan Pascasarjana UNJ untuk mampu bersaing 

pada tingkat Asia atau internasional dimulai pada tahun 2018. Tahap internasionalisasi 
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dikembangkan melalui inisiatif-inisiatif sebagai refleksi dukungan pada rencana strategis 

Universitas Negeri Jakarta yang telah selesai tahapan konsolidasi dan 

integrasi/mandirinya dan sedang menuju pada tahap internasionalisasi. Berikut diuraikan 

indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. 

1) Mobilitas dosen dan mahasiswa untuk peningkatan kesiapan mahasiswa dan 

kesetaraan kualitas dengan perguruan tinggi unggulan lain di dalam dan di luar negeri. 

2) Reorientasi kurikulum internasional berkenaan dengan meningkatkan fleksibilitas 

melalui customized curriculum dan pengelompokan bidang yang lebih epistemologis 

sesuai dengan tujuan pengembangan akademik serta jalur karir mahasiswa 

3) Peningkatan kualitas dan akseptabilitas program studi dalam kerangka kesetaraan 

dengan program studi unggulan lain di dalam dan di luar negeri. 

4) Pelembagaan program internasionalisasi. Program internasionalisasi ini mesti 

dilembagakan (institutionalized) untuk memudahkan pengelolaan dan sekaligus 

monitoring internal perguruan tinggi maupun eksternal. 

5) Separuh dari seluruh program studi di lingkungan Pascasarjana terakreditasi tingkat 

internasional 

 

b. Rencana Jangka Menengah 

Rencanan jangka menengah ini merupakan tahap aktualisasi sebagai tahapan pra-

internasionalisasi menekankan pada promosi tradisi keilmuan agar dapat dijadikan 

benchmark bagi perguruan tinggi lain di tingkat nasional. 

Indikator kinerja yang dikembangkan pada tahap ini adalah; 

1) Terbentuknya pusat referensi pendidikan atau center of reference for education 

(CORE) yang mencirikan tradisi keilmuan sebagai bidang unggulanProgram 

Pascasarjana UNJ 

2) Peningkatan pertumbuhan jurnal-jurnal yang berafiliasi pada asosiasi keahlian dan 

bidang ilmu baik secara nasional maupun internasional 

3) Peningkatan jumlah terbitan buku acuan utama perkuliah (handbook) dan workbook 

yang memiliki ISBN 

 

c. Rencana Jangka Pendek 

Tahap jangka pendek merupakan tahap reposisi merupakan tahap penetuan titik 

strategis (strategic point) dan fokus-fokus pengembangan yang didasarkan pada hasil 

konsolidasi dalam menetapkan keunggulan-keunggulan pada setiap kekuatan yang 

dimiliki oleh masing-masing prodi dan penetapan standar mutu yang sesuai dengan 

keunggulan tersebut. Indikator kinerja yang dikembangkan pada tahap ini adalah; 

1) Terwujudnya mapping program unggulan program studi. 

2) Terbentuknya Standar Mutu Akademik 
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3) Terbentuknya standar mutu sumber daya manusia 

4) Terbentuknya standar mutu sarana dan prasarana 

5) Terwujudnya payung unggulan Pascasarjana 

6) Terpetakannya keunggulan semua  prodi  di  tingkat  Pascasarjana 

 

1.5 Indikator Kinerja Tambahan 
 

Dalam mewujudkan visi misi tujuan dan strategi (VMTS) Pascasarjana dan Program 

Studi Doktor Manajemen Pendidikan selain diukur dengan indikator kinerja utama, 

disertakan indikator kinerja tambahan yang merupakan indikator yang melampaui dari yang 

sudah ditetapkan di dalam standar yaitu: 

a. Dibentuknya Komite Pascasarjana  

b. Dibentuknya Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) tingkat Pascasarjana 

c. Dibentuk Gugus Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi (GP3) tingkat Pascasarjana 

d. Dibentuknya Gugus Informasi, Publikasi, dan Kerjasama (GIPK) tingkat Pascasarjana 

e. Dibentuknya Tim Gugus Penjaminan Mutu (TPjM) ditingkat program Studi 

f. Ditetapkannya motto pada Pascasarjana yaitu: Building future scholars 

merepresentasikan budaya dan cita-cita Pascasarjana sebagai unit kerja pendidikan 

tinggi untuk berkontribusi menghasilkan cendekiawan yang berintegritas, berakhlak 

mulia, inovatif, dan produktif berkarya untuk pembangunan masa depan bangsa.   

 

Selain indikator utama dan tambahan yang diuraikan di atas, terdapat target yang 

berorientasi pada daya saing internasional yaitu membangun reputasi dengan keunggulan 

akademik dan tatakelola yang adaptif terhadap perkembangan IPTEK. Untuk mencapai 

target ini beberapa hal yang sudah dilakukan Pascasarjana UNJ: 

a. Melakukan tindaklanjut evaluasi diri dan audit eksternal yang diimplementasikan melalui 

sistem manajemen mutu berkelanjutan,terpadu dan sistemik,  

b. Keterlibatan aktif Pascasarjana pada forum-forum nasional dan internasional; 

c. Menumbuhkembangkan budaya akademik dan memperluas jejaring kerjasama 

dengan lembaga di dalam dan luar negeri;  

d. Membangun keunggulan akademik melalui inovasi dan kajian mutakhir terutama pada 

program kependidikan seperti bidang teknologi pendidikan, evaluasi pendidikan dan 

anak usia dini; dan 

e. Menerapkan kebijakan berbasis pengetahuan dan sistem yang adaptif terhadap 

perkembangan untuk menciptakan ekosistem yang sehat, saling menghargai, dan 

produktif. 
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1.6 Evaluasi Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 
  

Evaluasi dalam pencapaian VMTS dilakukan dengan analisis SWOT untuk 

mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dalam proses pencapaian 

VMTS tersebut. Berikut uraian analisis SWOT: 

a. Strengths (Kekuatan) 

Pengembangan rumusan visi dan misi Pascasarjana UNJ mengutamakan penekanan 

pada tumbuh kembangnya menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian yang 

berorientasi ke masa depan (futuristik) dan ini sejalan dengan visi dan misi Universitas 

Negeri Jakarta. Visi dan misi Pascasarjana UNJ dirumuskan bersama dalam tim kerja 

dan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai pihak. 

Pascasarjana memiliki dosen-dosen dari berbagai disiplin ilmu pada bidang pendidikan 

yang menghasilkan berbagai penelitian sebagai basis  

b. Weaknesses (Kelemahan) 

Sosialisasi visi dan misi Pascasarjana UNJ secara tertulis baru diunggah (upload) di 

website pps.unj.ac.id, papan/plakat/banner yang ditempel di beberapa sisi di gedung  

Pascasarjana UNJ namun belum tertulis pada media dokumen cetak yang terkait 

dengan administrasi akademik mahasiswa, seperti misalnya Buku Konsultasi Akademik 

(BKA).  

Belum dilakukan pengukuran pemahaman visi misi pada seluruh sivitas akademika di 

lingkungan Pascasarjana. 

c. Opportunities (Peluang) 

Terbuka peluang untuk mensosialisasikan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi 

Pascasarjana UNJ dalam forum dan media yang lebih luas lagi sejalan dengan 

kebutuhan organisasi kerja bidang manajemen pendidikan untuk 

menempatkan/memprioritaskan aktivitas penelitian dan evaluasi pendidikan sejajar 

dengan aktivitas pembelajaran.  

Tuntutan sekaligus tantangan masyarakat global (global society) terhadap Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas maka Pascasarjana mengembangkan program 

pembelajaran yang inovatif yang mencirikan kebaruan (up to date) dan berbasis pada 

hasil penelitian. 

d. Threats (Ancaman) 

Bila peluang yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan tepat maka hal tersebut sangat 

mungkin akan ditangkap oleh institusi sejenis lainnya. Dengan demikian hal ini akan 

menjadi ancaman bagi Pascasarjana UNJ.  Kebijakan pemerintah tentang karir 

kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal linearitas antar bidang studi lintas 

strata (S1, S2, dan S3) tidak operasional/kurang jelas sehingga dapat menimbulkan 

penafsiran yang berbeda di tiap institusi pendidikan. Dengan demikian calon mahasiswa 
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yang ingin belajar di Program studi Pascasarjana UNJ sering terkendala dengan 

penafsiran tersebut. 

 

1.7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Dan Tindak 

Lanjut 
 

Berdasarkan analisis di atas, ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi maka 

tindak lanjut yang dilakukan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta adalah dengan 

memberi dukungan terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dukungan 

yang diberikan dalam bidang layanan akademik kepada mahasiswa antara lain berupa 

penjadwalan kuliah, pengendali daftar hadir perkuliahan, dan pendataan (database)  

mahasiswa dan akademik. Dalam layanan umum, tingkat pemahaman  diwujudkan 

dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana. Bidang layanan 

perpustakaan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan keilmuan 

mahasiswa. Peran Kasubag TU dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) adalah 

merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. 

 

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Dan Tindak Lanjut 

Bidang Hasil Evaluasi Akar penyebab Rencana Tindak 
Lanjut 

Strategi 

Pendidikan - Akreditasi pada 
program 
Magister, enam 
program studi 
terakreditasi A 
(54,55%), dan 
lima program 
studi lainnya 
terakreditasi B 
(45,45%). 

- program 
Doktor, hanya 
satu yang 
terakreditasi A 
(12,50%) dan 
sisanya 
terakreditasi B 
(87,50%). 

kelengkapan data 
dan kelengkapan 
dokumen yang 
belum 
didokumentasikan 
dengan baik, 
program kerja yang 
tidak terlaksana, 
kinerja dosen dan 
tenaga pendidikan 
yang belum 
maksimal sehingga 
standar pada 
borang/dokumen 
akreditasi tidak 
dapat dianalisis 
secara maksimal 

- Perbaikan data 
akademik 

- Perbaikan 
dokumen 
akademik 

- Pembuatan 
program kerja 
yang realisistis 
dan terukur 

- Pelatihan untuk 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

- Mengadakan 
kegiatan 
bimbingan 
teknis (Bimtek) 
pada seluruh 
program studi 
Magister dan 
doktor  untuk 
memperbaiki 
data, 
dokumen. 

- Mengadakan 
pelatihan bagi 
dosen dan 
tenaga 
pendidikan 
untuk 
meningkatkan 
kualitas dan 
pelayanan 
akademik 

- Rendahnya 
angka 
keketatan  
dalam proses 
penyaringan 
calon 
mahasiswa 

- Tingginya 
jumlah calon 
mahasiswa 
yang tidak 

- Penetapan 
jumlah calon 
mahasiswa 
dilakukan tanpa 
analisis 
kebutuhan, 
perencanaan 
dan evaluasi 
berkelanjutan.   

- Setiap tahun 
digunakan 

- Melakukan 
analisis 
kebutuhan 
tentang 
penetapan 
jumlah calon 
mahasiswa 

- Perbaikan 
standar dan 
pedoman 

- Melakukan 
perbaikan 
prosedur dan 
pedoman 
penerimaan 
mahasiswa 
baru. 

- Melakukan 
pemutakhiran 
data dan 
pengendalian 
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melakukan 
registrasi 

- Adanya 
perbedaan 
jumlah 
mahasiswa 
yang tercatat 
di 
Pascasarjana 
dan di 
Universitas 
yang sangat 
signifikan 

perangkat tes 
yang sama 

- Sampai 2017 
data belum 
terintegrasi 
dengan sistem 
administrasi 
akademik 
terpadu UNJ 
(SIAKAD) dan 
Pangkalan Data 
Pendidikan 
Tinggi (PD-Dikti 

penerimaan 
mahasiwa baru 

- Perbaikan dan 
penyusunan 
standar  bagi 
mahasiswa 
baru 

- Perbaikan dan 
updating data 
mahasiswa  

jumlah 
mahasiswa 
pada setiap 
angkatan dan 
program studi 

Penelitian  - Belum adanya 
road map 
penelitian 
pada 
Pascasarjana 

- Belum adanya 
keterlibatan 
mahasiswa 
pada 
penelitian 
dosen 

- Kurangnya 
publikasi 
karya ilmiah 
dari hasil 
penelitian 
dosen dan 
mahasiswa  

- Belum 
ditetapkannya 
target 
publikasi 
artikel ilmiah 
di jurnal 
internasional 
bereputasi 
dan sertifikat 
HKI 

- Belum 
disusunnya road 
map penelitian 
pada 
Pascasarjana 

- Belum adanya 
keterlibatan 
mahasiswa 
pada penelitian 
dosen 

- Kurangnya 
publikasi karya 
ilmiah dari hasil 
penelitian dosen 
dan mahasiswa 

- Penyusuan 
roadmap 

penelitian 
dosen 
Pascasarjana 
berdasarkan 
bidang 
keahlian. 

- Penentuan 
topik penelitian 
dosen dan 
pelibatan 
mahasiswa 
dalam payung 
penelitian. 

- Pelatihan 
penulisan karya  
ilmiah bagi 
dosen dan 
mahasiswa 

- Melakukan 
rapat 
program kerja 
tahunan 
secara 
terintegrasi 
bagi seluruh 
program studi 
di 
Pascasarjana 
untuk 
penyusunan 
roadmap 
penelitian 
dan payung 
penelitian 
dosen 

- Melakukan 
pelatihan 
klinik 
publikasi 
karya ilmiah 
bagi dsoen 
dan 
mahasiswa. 

Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

- Belum adanya 
wilayah/desa 
binan yang 
dimiliki 
Pascasarjana 

- Belum adanya 
roadmap PkM 

- Hasil 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
yang 
dilakukan 
belum  
ditindak-lanjuti 
dalam bentuk 
prototype. 

- Belum adanya 
penentuan desa 
binaan. 

- Belum 
disusunnya road 
map PkM pada 
Pascasarjana 

- Belum 
ditindaklanjutnya 
hasil PkM dalam 
bentuk prototype 

- Penentuan 
wilayah/desa 
binaan 

- Penyusunan 
roadmap PkM  

- Penyusunan 
prototype hasil 
PkM  

- Melakukan 
rapat 
program kerja 
tahunan 
secara 
terintegrasi 
bagi seluruh 
program studi 
di 
Pascasarjana 
untuk 
penyusunan 
roadmap 
PkM 
penentuan 
wilayah/desa 
binaan, dan 
prototype 
hasil PkM 
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KRITERIA 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA 

 

2.1 Latar Belakang 

Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu dan menghasilkan lulusan 

yang mampu beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 maka 

diperlukan sistem Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Kerjasama yang baik 

dengan berbagai lembaga. Hal hal tersebutlah yang mendasari penetapan Standar yang 

berkaitan dengan Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Kerjasama. 

Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi, struktur 

organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan 

jenjang pertanggungjawaban, dan hubungan antara satuan kerja dalam institusi. Tata 

pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana sebuah 

Program Studi dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya. Tata pamong 

didukung oleh budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada beragam peraturan dan 

berbagai prosedur. Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome) serta 

lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik 

diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan 

dan prosedur yang jelas.  

Pascasarjana dikelola oleh Direktur Pascasarjana yang dibantu oleh dua Wakil 

Direktur dan Satu Kepala Subbagian, serta para dosen dan tenaga kependidikan. 

Organisasi dan tata kerja tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Negeri Jakarta. Ukuran organisasi tersebut cukup ramping dibandingkan 

dengan jumlah mahasiswa yang dilayani. Berikut struktur organisasi Pascasarjana UNJ: 
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pascasarjana UNJ 
Sumber: Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 Tentang SOTK UNJ 

 

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas 

Negeri Jakarta, mekanisme pemilihan Direktur Pascasarjana UNJ diatur dalam surat 

keputusan Rektor dan Statuta Universitas. Mekanisme pemilihan yang dilakukan pertama 

adalah mengadakan rapat Senat Universitas dengan agenda pemilihan Direktur 

Pascasarjana. Setelah Direktur terpilih, maka Direktur akan mengusulkan bakal calon 

Wakil Direktur selama periode 4 (empat) tahun dan jika memungkinkan pelantikannya 

bersamaan. Tata cara pemilihan Direktur dan Wakil Direktur diatur oleh Standar 

Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Khusus dua 

tahun terakhir ini, pengelolaan Pascasarjana UNJ dipimpin oleh Plh. Direktur (17 Oktober 

2017 sampai 24 Januari 2018 berdasarkan SK Menteri Kemenristekdikti Nomor 13/M/ 

SPRINT/II/2018 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Surat Perintah Pelaksana Harian atas 

nama Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.). Selanjutnya, sejak 25 Januari 2018 sampai saat 

dokumen ini disusun, Pascasarjana dipimpin oleh Plt. Direktur, berdasarkan SK 

Menristekdikti Nomor 03/M/SPINT/II/2018 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas. 

Direktur bertanggungjawab kepada Rektor. Pascasarjana mengembangkan gaya 

kepemimpinan yang meritokratis, transformasional, dan kolegial. Sebagai unit kerja 

akademik yang menyelenggarakan pendidikan level tertinggi (8 dan 9), Pascasarjana 

harus adapatif dan antisipatif terhadap perkembangan global dengan membangun 

budaya akademik yang tinggi dan masyarakat meritokratik yang berkarya. Sebagai 
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pengelola fungsional dan operasional, Direktur melaksanakan tugas perencanaan dan 

pengelolaan kegiatan, pembinaan, serta pengendalian organisasi dan staf. Rencana 

kegiatan Pascasarjana UNJ disusun setiap tahun dengan mengacu pada Rencana 

Strategis Pascasarjana UNJ dan disesuaikan dengan pendapatan tahunan. Direktur 

bertugas merencanakan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan 

mengembangkan kerjasama. 

Direktur Pascasarjana dibantu oleh dua wakil direktur dan bertanggungjawab 

kepada Direktur. Wakil Direktur Bidang Akademik membidangi tugas akademik dan 

kemahasiswaan, antara lain meliputi pengembangan kurikulum program studi dan sistem 

perkuliahan, mengkordinasikan pelaksanaan pratikum, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat, monitoring dan evaluasi  perkuliahan, penyelesaian studi dan 

pengembangan karir mahasiswa, serta publikasi ilmiah. Wakil Direktur Bidang Umum 

dan Keuangan bertanggungjawab dalam bidang perencanaan strategis, 

mengkoordinasikan rencana kegiatan dan anggaran tahunan, mengelola keuangan, 

ketenagaan, pendataan, dan sarana prasarana, serta mengembangkan kerjasama antar 

lembaga. 

Koordinator Program Studi bertanggungjawab kepada Direktur dengan tugas 

utama mengoordinasikan kegiatan Tridharma, termasuk dalam proses penyelesaian studi 

mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan 

kemahasiswaan pada program studi terkait. Jumlah Koordinator Program Studi 

disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah mahasiswa. Program studi sejenis dengan 

jumlah mahasiswa yang kecil dikelola oleh seorang koordinator dalam rangka efisiensi 

dan efektivitas kerja. Pengangkatan Koordinator Program Studi ditetapkan melalui SK 

Direktur. 

Untuk mendukung percepatan pencapaian visi Pascasarjana, dibentuk Komite 

Pascasarjana yang merepresentasikan seluruh fakultas di lingkungan Universitas Negeri 

Jakarta. Komite Pascasarjana adalah sekelompok tim akademik yang bekerja secara 

periodik untuk penjaminan mutu akademik pada seluruh program studi. Keanggotaan 

Komite Pascasarjana dibentuk oleh Direktur Pascasarjana atas rekomendasi Dekan 

fakultas, diajukan, dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 

216/UN39/KP.09.04/2019 Tentang Pengangkatan Komite Pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2019. 

Untuk meningkatkan kinerja dan sistem penjaminan mutu, Pascasarjana 

membentuk tiga Gugus tugas, yaitu Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), Gugus 

Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (GP3) dan Gugus Informasi, 

Publikasi, dan Kerjasama (GIPK). Dua gugus (GPjM dan GIPK) berada di bawah 

koordinasi Wakil Direktur Bidang Akademik dan GIPK di bawah Wakil Direktur Bidang 



 

20 
 

Umum dan Kemahasiswaan. Gugus Penjaminan Mutu bertanggungjawab menjalankan 

penjaminan mutu terpadu dan berkelanjutan, dengan tugas menyusun dokumen rencana 

strategis penjaminan mutu, implementasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut 

dokumentasi mutu, publikasi hasil dan praktik baik penjaminan mutu internal. Selain itu, 

GPjM bertanggung jawab memfasilitasi dan menyiapkan dokumen akreditasi program 

studi serta menindaklanjuti hasil audit. 

Gugus Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan GIPK 

merupakan unit baru untuk mengoptimalkan upaya peningkatan mutu publikasi ilmiah dan 

sistem informasi. Secara khusus, bidang tugas GP3 adalah memfasilitasi mahasiswa dan 

dosen dalam penjaminan mutu penelitian serta penulisan tesis dan disertasi. Sementara 

itu, GIPK bertanggungjawab pada pengembangan sistem informasi, publikasi lembaga, 

dan kerjasama antar lembaga. Untuk itu diperlukan penyesuaian nomenkelatur pada OTK 

UNJ karena hanya GPjM yang tercantum pada OTK UNJ. Dalam konteks ini diperlukan 

keluwesan organisasi agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan Pascasarjana.  

Pengangkatan Tim Gugus Pascasarjana oleh Direktur dan ditetapkan berdasarkan SK 

Direktur. 

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) bertanggungjawab kepada Wakil Direktur 

Bidang Umum dan Keuangan. Kabag TU dan bertugas melaksanakan administrasi 

akademik, kemahasiswaan, ketatausahaan, kerjasama, ketenagaan, pendataan, dan 

pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. Kabag ini merupakan usulan baru 

dari yang selama ini dijabat oleh seorang Kasubag TU. Dari analisis jabatan dan diskusi 

terpumpun dengan tenaga pendidik, untuk melayani 3000 mahasiswa, lebih dari 137 

orang dosen dan pembimbing, 3 gugus, dan 19 program studi diperlukan pejabat setingkat 

eselon 3. Selain itu, untuk mengefektifkan  koordinasi lintas unit kerja diperlukan pejabat 

sekelas kabag sebagaimana halnya yang berlaku di semua fakultas. Pengelola Jurnal 

bertanggungjawab akan pelaksanaan penerbitan jurnal dan penyebarluasannya, baik dari 

segi kandungan karya ilmiah maupun dari segi administratif pengelolaan jurnal.  

 

2.2 Kebijakan 

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

secara garis besar mengacu kepada:  

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

tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta. 

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta 

c. Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN-Dikti) 
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d. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1001/SP/2018 tentang Panduan 

Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 

e. Dokumen SPMI Universitas Negeri Jakarta yang meliputi: 

1) Dokumen Penerapan SPMI yang ditetapkan melalui SK Rektor 

1/UN39/JM.00/2019 tentang Penerapan SPMI. 

2) Dokumen Kebijakan Mutu UNJ yang ditetapkan melalui SK Rektor 932.a/SP/2018 

tentang Penetapan Kebijakan Mutu UNJ 

3) Dokumen Standar Mutu UNJ yang ditetapkan melalui SK Rektor 932.b/SP/2018 

tentang Penetapan Standar Mutu UNJ. 

f. Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2016-

2020. 

g. Dokumen SPMI, SOP, Manual dan Surat Edaran di lingkungan Pascasarjana UNJ. 

 

2.3 Strategi Pencapaian Standar 

Strategi Pencapaian Standar dilakukan Program Studi Doktor Pendidikan 

Olahragamelalui kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi diselaraskan dan 

mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Program Pascasarjana dan 

Universitas.  

b. Sasaran strategis Program Studi dijabarkan menjadi sasaran mutu yang mempunyai 

target yang dapat diukur dan memenuhi standar SPMI yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran disesuaikan dengan pemenuhan target 

sasaran mutu Program studi.  

d. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan 

dan peraturan, serta kode etik) di Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk 

tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.  

e. Proses pemilihan pimpinan Program Studi, dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan 

dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik 

“kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik”.  

f. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pascasarjana dalam melaksanakan 

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan 

organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya 

harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan 

kewenangannya.  

g. Pembaruan Pangkalan Data Dikti setiap semester.  

h. TPjM Program Studi melaksanakan SPMI.  

i. Melaksanakan SPME oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau Internasional.  
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j. Kerja sama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (a) memanfaatkan 

Forum Wakil Rektor PTN bidang kerja sama, (b) memanfatkan forum Kantor Urusan 

Internasional (KUI), (c) mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk 

diajak bekerja sama, (d) menanggapi permintaan dari calon perguruan tinggi yang 

akan bekerja sama. 

 

2.3.1 Indikator Kinerja Utama  

2.3.1.1 Sistem Tata Pamong 

Pascasarjana UNJ sudah mempunyai tata pamong yang dapat menjamin 

terlaksananya lima pilar tata pamong yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan adil. Program Studi terkordinasi secara vertikal dan memiliki 

hubungan secara fungsional dengan induk keilmuan tugas pokok dan fungsi program 

studi yang diatur dalam uraian tugas dan hubungan kerja program pascasarjana. Untuk 

menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut program studi dipimpin oleh seorang 

Koordinator Program Studi yang bertugas membuat perencanaan studi dan 

pengorganisasian kegiatan tridharma perguruan tinggi. Program Studi Doktor Pendidikan 

Olahraga Pascasarjana-UNJ dipimpin oleh pihak yang memiliki kapasitas, kapabilitas 

yang relevan dengan keilmuan.  

a. Kredibilitas 

Acuan Kredibilitas adalah standar kualifikasi dan kompetensi yang mengacu pada 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kredibilitas dalam tata pamong Pascasarjana 

UNJ diwujudkan dalam bentuk: 

1) Perekrutan dosen.  

2) Perkuliahan mahasiswa  

3) Pengangkatan Koordinator Program Studi 

4) Penempatan dosen homebase atau dosen pengampu mata kuliah diprioritaskan 

yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai  dengan  bidang  keilmuan. 

 

b. Transparansi  

Transparansi pada Pascasarjana UNJ juga diwujudkan melalui kegiatan: 

1) Dialog akademik antara pimpinan dengan mahasiswa pada saat Masa 

Pengenalan Akademik (MPA) 

2) Rapat rutin pimpinan yang dihadiri oleh Koordinator Program Studi, Tim Gugus 

dan staf akademik untuk menampung aspirasi pengembangan Program Studi dari 

sivitas akademika tingkat Program Studi.  

3) Penentuan promotor disertasi dilakukan secara tranparan, penentuan 

pembimbing disertasi didasarkan oleh usulan mahasiswa yang dapat memilih 
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sebanyak 3 dosen pembimbing. Selanjutnya, promotor dan ko-promotor 

ditentukan oleh Program Studi. 

4) Pemilihan pimpinan Program Studi, bahwa semua pihak yang telah memenuhi 

persyaratan standar jabatan yang diisi mempunyai hak yang sama menduduki 

posisi penting melalui proses pemilihan yang terbuka dan dipublikasi secara luas.  

5) Keterbukaan akses informasi tentang penyelengggaraan Program Studi, dari 

aspek akademik dan administrasi. Nilai mahasiswa dapat diakses langsung 

melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Arsip atau dokumentasi 

penyelenggaraan Program Studi dapat diaudit baik oleh pihak internal di 

lingkungan Pascasarjana maupun pihak eksternal (Tim ISO WQA dan BAN PT). 

 

c. Akuntabilitas.  

Akuntabilitas dalam Pascasarjana UNJ melakukan:  

1) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) 

Pascasarjana UNJ dalam pelaksanaan perkuliahan 

2) Kegiatan audit yang bertujuan untuk melihat keterlaksanaan ISO Program Studi 

sesuai dengan pedoman mutu Pascasarjana UNJ 

3) Membuat keputusan perihal seluruh kegiatan program studi melalui rapat 

pimpinan, dosen, dan tim pengembang program studi 

4) Menyusun laporan kegiatan secara terdokumentasi dan transparansi. 

 

d. Tanggung jawab.  

Bertanggung jawab dalam sistem tata pamong pengelola Pascasarjana UNJ 

melakukan beberapa hal yaitu : 

1) memantau dan mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa baik secara personal 

maupun akademik  

2) memantau progres kemajuan disertasi dengan melibatkan promotor dan co-

promotor untuk penyelesaian masa studi mahasiswa; 

3) menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Program Studi (RKT 

PS) serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 

4) melaksanakan perkuliahan yang diselenggarakan oleh program studi 

ditetapkan jumlah tatap muka minimal 14 kali pertemuan dari 16 kali 

pertemuan. Jika dosen tidak memenuhi ketentuan tersebut maka setiap 

Koordinator Prodi di Pascasarjana UNJ meminta dosen yang bersangkutan 

untuk memberikan kuliah minimal 14 kali pertemuan. 
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e. Keadilan 

Tegaknya keadilan berlaku bagi semua pihak baik dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan. Keadilan yang diwujudkan pada Pascasarjana dilakukan dalam 

setiap aspek tata pamong dengan proposional, objektif dan tanpa diskriminasi 

dalam wujud: 

1) Pendistribusian perkuliahan, pembimbingan, layanan akademik, 

penyelenggaraan perkuliahan dan pembimbingan disertasi. 

2) pengembangan kualitas program studi dengan memberi tanggung jawab 

sebagai koordinator kegiatan kepada dosen dan pengembangan karir ke 

segenap dosen. 

3) Setiap mahasiswa diperlakukan sama, hal ini tercermin dari mulai persyaratan 

diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana, proses perkuliahan, proses  

penilaian,  proses pembimbingan sampai pada proses ujian.  

4) Setiap dosen diberi kesempatan yang sama untuk meneliti, membimbing dan 

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

5) Pembagian kerja dalam perkuliahan, ujian-ujian, seminar dan lokakarya serta 

layanan kepada mahasiswa.  

6) Tenaga kependidikan  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  dapat  

mengikuti  berbagai pelatihan untuk pengembangan profesi dan potensi seperti 

pelatihan Character Building, Beauty Class, dan pelatihan uji pindai (turnitin). 

 

2.3.1.2 Kepemimpinan 

 Kepemimpinan operasional pengelolaan penyelenggaraan Pascasarjana UNJ 

dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana dalam menjamin pencapaian visi, misi, 

tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dipersiapkan oleh 

Pascasarjana UNJ untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran di atas adalah 

melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam berbagai kesempatan, antara 

lain: penerimaan mahasiswa baru, bimbingan mahasiswa, praktik penelitian kualitatif dan 

kuantitatif, seminar ilmiah, kuliah umum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa. 

Direktur Pascasarjana UNJ melaksanakan peningkatan pelayanan pada mahasiswa 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam bidang akademik yakni penjadwalan dosen, 

kuliah umum, monitoring perkuliahan, ujian komprehensif, seminar proposal, dan seminar 

kelayakan hasil disertasi. Selain itu, Direktur Pascasarjana UNJ memiliki tugas dalam hal 

penyelenggaraan review kurikulum dan Rencana Program Kegiatan Perkuliahan 

Semester (RPKPS) untuk memastikan bahwa substansi kuliah mengarah kepada 

kompetensi lulusan. Substansi yang ditelaah ulang dalam kegiatan tersebut antara lain: 

kompetensi lulusan, kurikulum, dan capaian pembelajaran. 
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Selama ini kepemimpinan di Pascasarjana UNJ sudah berjalan dengan efektif. 

Direktur Pascasarjana UNJ mengarahkan dan memotivasi semua unsur di setiap program 

studi untuk bersama-sama berkomitmen dalam memegang teguh nilai, norma, etika dan 

budaya organisasi dalam tugasnya masing-masing. Pengambilan keputusan bersifat 

partisipatif dan demokratis, yaitu dengan melibatkan semua pihak di Pascasarjana UNJ 

melalui rapat-rapat pimpinan. 

Kepemimpinan organisasi pada Pascasarjana UNJ dijalankan dengan gaya 

kepemimpinan kolaboratif dan kolegial. Dalam menjalankan kepemimpinan organisasi, 

tugas dan masalah akademik diselesaikan dalam suatu rapat yang dipimpin langsung oleh 

Direktur Pascasarjana UNJ. 

Direktur Pascasarjana UNJ dalam menjalankan urusan akademik dibantu oleh Wakil 

Direktur bidang Akademik, misalnya dalam penentuan jadwal dan ruang kuliah, 

pelaksanaan seminar dan pelaksanaan ujian disertasi. Untuk urusan administrasi, 

Direktur Pascasarjana UNJ dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, 

Kasubag Tata Usaha, dan Bagian Keuangan Pascasarjana UNJ. Selain itu Koordinator 

Prodi S3 PEP Pascasarjana UNJ juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit-unit 

lain di lingkungan Pascasarjana 

2.3.1.3 Pengelolaan 

Pengelolaan Pascasarjana UNJ mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan sesuai dengan rencana strategis 

(renstra) yang telah disusun dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

1) Perencanaan 

Perencanaan yang disusun diupayakan selaras dengan perencanaan pada tingkatan 

yang lebih tinggi. Dengan demikian, visi, misi, dan tujuan serta rencana strategis fakultas 

disusun selaras dengan visi, misi, dan tujuan, serta rencana strategis universitas. 

Demikian juga, visi, misi, dan tujuan serta rencana strategis program studi disusun selaras 

dengan visi, misi, dan tujuan, serta rencana strategis fakultas, dan disesuaikan dengan 

kapasitas yang ada. Keselarasan dalam menyusun perencanaan dapat berjalan efektif 

karena terdapatnya sosialisasi yang efektif dari tiap-tiap pimpinan. 

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Pascasarjana UNJ meliputi kegiatan 

pelaksanaan kuliah umum, seminar, sharing pengetahuan, penyusunan borang 

akreditasi, praktik penelitian kualitatif, dosen tamu. Perencanaan tersebut selanjutnya 

dimatangkan menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Pascasarjana untuk diproses 

lebih lanjut pada tingkat UNJ. Setelah disetujui menjadi DIPA UNJ, Rencana Kegiatan dan 

Penganggaran Terpadu yang merupakan bagian dari RKT Pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta diterima Program studi yang di dalamnya terdapat Rencana Kerja Tahunan 

Program Studi (RKTPS) Pascasarjana UNJ siap untuk dilaksanakan. 
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2) Pengorganisasian 

Direktur Pascasarjana UNJ melakukan sistem pengorganisasian melalui kerja 

sama dan koordinasi yang sinergi dengan jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan 

Pascasarjana UNJ. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa 

baru, penyelenggraan seminar, kuliah umum, percepatan studi, publikasi, sharing 

pengetahuan, dan sebagainya. 

Direktur Pascasarjana UNJ mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan, seperti: 

a) Mengatur jumlah jam mengajar untuk setiap dosen di Program Studi Pascasarjana 

UNJ sesuai dengan bidang keahliannya. 

b) Mengatur jadwal ujian seminar proposal. 

c) Menentukan penguji pada ujian seminar proposal sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

d) Mengatur dan melaksanakan rapat atau kegiatan program studi secara berkala 

e) Berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan  

program studi seperti kuliah umum, seminar, praktik penelitian kualitatif, sharing 

pengetahuan. 

f) Berkoordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang 

Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan ujian komprehensif. 

g) Berkoordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Akademik dalam penentuan promotor 

dan co-promotor disertasi berdasarkan usulan mahasiswa. 

h) Dalam pelaksanaan penelitian (seleksi proposal, laporan kemajuan, dan hasil) 

berkoordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(LPPM) UNJ. 

3) Pengembangan Staf 

Pengembangan staf yaitu dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh 

Pascasarjana UNJ. Pascasarjana UNJ merupakan bagian dari pengembangan staf 

yang dilakukan oleh UNJ secara keseluruhan. Pengembangan staf dilakukan melalui 

fasilitasi pendidikan dan pelatihan, seminar, ataupun workshop yang 

diselenggarakan pada institusi sendiri (Pascasarjana atau UNJ), atau institusi dalam 

negeri (instansi pemerintah pusat dan daerah, dan perguruan tinggi), dan institusi 

luar negeri (mengikuti seminar internasional). Untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan staf administrasi, dilakukan dengan cara mengikutsertakan mereka 

dalam kegiatan penataran dan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing. 
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4) Pengarahan 

Pengarahan oleh Direktur Pascasarjana UNJ dilakukan untuk pemantapan 

proses pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan penyelesaian studi kepada dosen dan 

mahasiswa. Pengarahan tersebut berupa:  

a) Penerimaan mahasiswa baru terkait dengan rencana perkuliahan, proses 

penyelesaikan studi sesuai dengan Buku Panduan Akademik Pascasarjana. 

Pengarahan yang lain diantaranya: ujian komprehensif, rencana penulisan 

proposal disertasi, proses penyusunan disertasi, seminar proposal, ujian  

kelayakan, ujian tertutup, dan sidang terbuka, yang terkait bidang akademik 

lainnya. 

b) Kegiatan percepatan studi tentang penyusunan tugas akhir yakni menjelaskan 

macam-macam penelitian, cara menjaring masalah melalui jurnal, sosialisasi. 

undang-undang plagiat, penggunaan software turnitin untuk mendeteksi 

persentase plagiat, pelatihan software statistik, penyusunan artikel bagi 

mahasiswa, pelatihan menggunakan software Mendeley, pelatihan penggunaan 

EBSCO. 

c) Pengabdian pada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa sesuai dengan 

RKTPS. 

d) Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa sebagai panitia 

penyelenggara seperti: kuliah umum, dosen tamu, seminar, dan praktik penelitian 

kualitatif. 

e) Kegiatan sharing pengetahuan antara dosen dan mahasiswa Pascasarjana UNJ 

dengan program studi lain yang relevan. 

5) Pengawasan 

Pengawasan kegiatan akademis dan non-akademis dilakukan oleh 

Pascasarjana UNJ. Pengelola Pascasarjana UNJ sangat terbantu oleh keberadaan 

Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) dan penerapan sistem ISO: 9001-2008 di 

Pascasarjana UNJ dalam rangka menjamin kualitas perkuliahan dan peningkatan 

kualitas layanan kepada mahasiswa sesuai dengan kebijakan mutu Pascasarjana 

UNJ. Tim penjaminan mutu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Koordinator 

Prodi, beserta Wakil Direktur Bidang Akademik untuk melakukan monitoring kegiatan 

perkuliahan pada setiap awal semester, pertengahan semester, dan akhir semester. 

Tim audit eksternal WQA melakukan audit dalam keterlaksanaan pedoman mutu. 

Pelaksanaan pengawasan dilakukan program studi di antaranya: 

a) Setiap awal semester, pertengahan semester dan akhir semester melalui 

monitoring dan evaluasi perkuliahan. 

b) Pembimbingan akademik melalui penggunaan buku kontrol bimbingan akademik 
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berupa buku bimbingan disertasi dan literatur yang relevan, sehingga 

berdasarkan uraian bimbingan dapat diidentifikasi potensi hambatan yang 

ditemui dalam penyelesaian disertasi 

c) Kehadiran mahasiswa mengikuti seminar proposal minimal 10 presenter melalui 

format kehadiran mahasiswa dalam kegiatan seminar proposal disertasi dan 

ujian kelayakan. 

Secara umum uraian indikator kinerja utama pada Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

Kerja Sama dalam rencana pengembahan berdasarkan jangkan pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama 

No. Komponen 2019 - 2020 2021-2025 2026-2030 
1.  Penguatan organisasi dengan 

penambahan: 

 Kabag dan beberapa Kasubag 
TU 

 Dewan Pascasarjana 

 Kepala Laboratorium 

 Pengelola jurnal 

 
 

V 
 

V 
V 
V 

 
 
 
 
 

 

2.  Pengembangan laboratorium 4 bidang ilmu 6 bidang ilmu 4 bidang 
ilmu 

3.  Optimalisasi fungsi GPjM, GP3, 
dan GIPK 

V V V 

4.  Pengembangan sistem informasi 
dan publikasi 

V V V 

5. Pengembangan kapasitas 
kerjasama 

V V V 

6. Inovasi dan kepatuhan organisasi V V V 

7. Pengembangan kerja sama    

 LPTK (negeri dan swasta) 15 15 20 

 PT Nasional 6 10 20 

 Lembaga Dalam Negeri 4 15 25 

 PT unggulan Asia 4 10 20 

 Kelas dunia 4 10 20 

 

2.4 Sistem Penjaminan Mutu 

Kebijakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pascasarjana UNJ adalah 

sebagai berikut (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, (3) Permendiknas Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, (4) Surat Keputusan Rektor Nomor 771/SP/2015 Tentang Panduan 

Akademik Pascasarjana, (5) Surat Keputusan Rektor Nomor 510/SP/2012 Tentang 

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. 

Untuk menjaga agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar, maka 

secara berkala kurikulum program studi dievaluasi derajat kesesuaiannya. Dalam 

melakukan evaluasi, standar baku mutu yang digunakan adalah: 
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a) Dokumen Mutu Universitas dan Pascasarjana: kebijakan akademik, standar 

akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik. 

b) Kurikulum yang penyusunannya mengacu kepada Kurikulum Berbasis Research 

dengan memperhatikan 

(1) SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

(2) SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

(3) Dokumen Mutu Program Studi: Spesifikasi Program Studi, Program 

Pembelajaran (Silabus dan RPS), Pedoman Akademik Pascasarjana, 

Pedoman TA Pascasarjana. 

(4) Hasil evaluasi internal (AMAI, Monevin) dan eksternal (Tracer study, BAN-

PT). 

Pada Pascasarjana implementasi Penjaminan Mutu meliputi pengawasan tridharma 

Perguruan Tinggi dan dilakukan secara berjenjang melalui pelaporan audit internal,  

Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana (GPjM), dan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) 

Program Studi.  Bentuk pengawasan pembelajaran dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu 

secara periodik melalui monitoring dan evaluasi di awal, pertengahan, dan akhir 

perkuliahan. Pengawasan dalam proses penelitian dilakukan melalui penyampaian 

laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Pengawasan pada pengabdian kepada 

masyarakat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Berdasarkan laporan audit internal tersebut, pimpinan Pascasarjana 

menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah dalam peningkatan 

mutu kinerja, pelayanan, dan mutu pendidikan di lingkungan Pascasarjana. 

Pelaksanaan penjaminan mutu pada level Pascasarjana dibentuk Gugus Penjaminan 

Mutu (GPjM), sedangkan pelaksanaan penjaminan mutu pada level Program Studi 

dibentuk Tim Penjaminan Mutu (TPjM) yang ditetapkan melalui SK Direktur. Berikut 

adalah posisi GPjM dalam struktur organisasi Pascasarjana: 
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Direktur Pascasarjana  
 

 

Wakil Direktur Bidang Wakil Direktur Bidang 

 Akademik   Umum dan Keuangan 
    

GIPK 

     

GPjM GP3 

     Kasubag Tata Usaha 
 
 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Pascasarjana UNJ 
 

 

Plt Rektor UNJ Tahun 2018 telah mengeluarkan keputusan Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 Tentang Penetapan 

Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta. Pada Tahun 2019 LPjM UNJ telah merumuskan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1/UN39/JM.00/2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta. SPMI UNJ hingga saat ini sudah memiliki 

Dokumen Kebijakan SPMI dan Dokumen Standar SPMI. Saat ini sedang proses penyusun 

Dokumen Manual dan Formulir SPMI.  

Pengendalian mutu Pascasarjana menerapkan prinsip Penetapan- Pelaksanaan – 

Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP). Penetapan dan pelaksanaan standar 

dilakukan oleh Pimpinan Pascasarjana dengan melibatkan Koordinator Program Studi. 

Penetapan standar ditunjukkan melalui penetapan berbagai kebijakan, aturan, maupun 

Standar Operational Procedure (SOP) pada kegiatan tridharma Perguruan Tinggi. 

Penetapan ini dibuktikan melalui Surat Keputusan Direktur. Berikut dokumen yang sudah 

ditetapkan pada Pascasarjana UNJ berikut unit kerja yang terkait: 
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Tabel 2.2. Nomor Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) 

No Unit Kerja Nomor Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1. Unit Akademik 1. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahaan  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.01 

2. SOP Penjadwalan Seminar Proposal  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.02 

3. SOP Penjadwalan Ujian Tertutup 

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.03 

4. SOP Ujian Terbuka No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.04 

5. SOP Yudisium Program S2  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.05 

6. SOP Pendaftaran Wisuda  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.0 

7. SOP Penerimaan Mahasiswa Pindahan  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.07 

8. SOP Pembuatan Kartu Hasil Studi  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.08 

9. SOP Data Mahasiswa  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.09 

10. SOP Penyusunan Data Dosen  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.10 

11. SOP Kelayakan Disertasi  

No.DOK: OT.01.00.SOP.AK.PPs.13 
2. Program Studi 1. SOP Penyusunan / Revisi Kurikulum  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.01 

2. SOP Pelaksanaan KKL 

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.02 

3. SOP Ujian Komprehensif  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.03 

4. SOP Dosen Tamu No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPS.04 

5. SOP Seminar Proposal Tesis/Disertasi 

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.05 

6. SOP Evaluasi Akhir Perkuliahan  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.06 

7. SOP Evaluasi Proses Perkuliahan  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.08 

8. SOP Pembuatan Borang Akreditasi Pengelola  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.09 

9. SOP Pembuatan Borang Akreditasi Program Studi 

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.10 

10. SOP Pembuatan Borang Evaluasi Program Studi  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PS.PPs.11 

3. Unit Tata Usaha 1. SOP Pembuatan Surat  

No.DOK: OT.01.00.SOP.TU.PPs.01 

2. SOP Pendaftaran Calon MAhasiswa  

No.DOK: OT.01.00.SOP.TU.PPs.02 

3. SOP Registrasi/Heregistrasi Mahasiswa  

No.DOK: OT.01.00.SOP.TU.PPs.03 

4. SOP Seleksi dan Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa 

Baru No.DOK:  OT.01.00.SOP.TU.PPs.04 

4. Unit Keuangan 1. SOP Merancang Anggaran Kegiatan  

No.Dok: OT.01.00.KEU.PPs.01 

2. SOP Pelaporan Keungan No.Dok: OT.01.00.KEU.PPs.02 

3. SOP Pencairan Dana LS No.Dok: OT.01.00.KEU.PPs.03 

4. SOP Pencairan Dana UP No.Dok: OT.01.00.KEU.PPs.04 



 

32 
 

No Unit Kerja Nomor Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) 

5. SOP Pencairan Dana GUP No.Dok: 

OT.01.00.KEU.PPs.05 

6. SOP Pencairan Dana TUP No.Dok: 

OT.01.00.SOP.KEU.06 

5. Unit Sarana dan 
Prasarana 

1. SOP Permintaan ATK No.Dok: OT.01.00.SOP.SP.PPs.01 

2. SOP Inventarisasi Sarana dan Prasarana  

No.Dok: OT.01.00.SOP.SP.PPs.02 

3. SOP Pemeliharaan Sarpras  

No.Dok: OT.01.00.SOP.SP.PPs.03 

4. SOP Pinjaman Sarana dan Prasarana  

No.Dok: OT.01.00.SOP.SP.04 

5. SOP Manajemen Gedung  

No.DOK: OT.01.00.SOP.SP.PPS.05 

6. SOP Penghapusan Barang Milik Negara  

No. Dok: OT.01.00.SOP.SP.PPs.06 

6. Unit Kerjasama, 
Kemahasiswaan, dan 
Alumni 

1. SOP Kerja Sama No.DOK: OT.01.00.SOP.KS.PPs.01 

2. SOP Pengajukan Haki No.DOK: 

OT.01.00.SOP.KS.PPs.02 

3. SOP Kunjungan Mahasiswa  

No.DOK: OT.01.00.SOP.KS.PPs.03 

4. SOP Pertukaran Mahasiswa  

No.DOK: OT.01.00.SOP.KS.PPs.04 

5. SOP Pelaksanaan Seminar  

No.DOK: OT.01.00.SOP.KS.PPs.04 

7. Unit Perpustakaan 1. SOP Pelayanan Perpustakaan  

No.Dok: OT.01.00.SOP.PER.PPs.01 

2. SOP Surat Bebas Pustaka  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PER.PPs.02 

3. SOP Koleksi Tesis dan Disertasi  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PER.PPs.03 

 

8 Unit Publikasi 1. SOP Penerbitan SK Tim Redaksi Jurnal  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.01 

2. SOP Penerbitan Jurnal Online di Tim Redaksi Jurnal 

No.DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.02 

3. SOP Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah–ARJUNA  

No. DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.03 

4. SOP Penerbitan Jurnal Cetak  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.0 

5. SOP Pembuatan p-ISSN dan e-ISSN  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.04 

6. SOP Pengiriman Artikel Ilmiah Mahasiswa  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.04 

7. SOP Pengelolaan Website  

No.DOK: OT.01.00.SOP.PBL.PPs.04 

 

Pelaksanaan standar dilakukan oleh setiap Program Studi pada semua pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Bidang akademik yang dilakukan 

Evaluasi dan pengendalian dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu dalam bentuk audit 

mutu internal dengan periode tertentu. Jika ditemukan ketidaksesuaian pada pelaksanaan 

standar, maka dilakukan tindakan koreksi dalam bentuk pengendalian dengan membawa 
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temuan tersebut pada rapat tinjauan manajemen. Dari rapat tinjauan manajemen akan 

dihasilkan kesepakatan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. 

Ketidaksesuaian diperbaiki oleh penanggungjawab pelaksana dalam waktu tertentu yang 

telah disepakati, sehigga pada periode audit beriktunya terdapat peningkatan mutu 

standar. Dengan demikian, diharapkan seluruh aktivitas dan program kerja dapat berjalan 

sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Internal yang ditetapkan Pascasarjana UNJ. 

2.3.2 Kerjasama 

Upaya peningkatan mutu kerjasama dilakukan dengan dengan meningkatkan standar 

kualitas akademik dan pelayanan yang disepakati bersama. Keberlanjutan kerjasama 

dilakukan dengan memperluas cakupan kerjasama yang relevan. Pada tingkat Program 

Pascasarjana, kerjasama dengan berbagai lembaga dalam negeri sebanyak 33 

kerjasama.  Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan berbagai lembaga dapat 

dikatagorikan sebagai berikut:  

1) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Perbankan, dalam mendukung 

pengelolaan sistem tata kelola keuangan yang  transparan dan 

tertanggungjawab 

2) Kerjasama dengan berbagai lembaga Pendidikan  Perguruan Tinggi sebagai 

wujud implementasi  Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat 

3) Kerjasama dengan  lembaga pemerintah, Kementerian dan Lembaga Kajian 

Strategis Seperti Lemhanas, untuk memperkuat peran dan dan kostribusi 

perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas SDM yang dimiliki oleh 

Kementrian dan Lembaga  Kajian Strategis Pemerintah 

4) Kerjasama dengan lembaga Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung 

berbagai program nasional pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan 

nasional, misalnya dalam pencegahan penyalagunaan Narkoba, UNJ 

bekerjasama dengan BNN.    

Salah satu pencapaian terbaik dalam bidang kerjasama adalah kerjasama dengan 

University of southeastern Philippines yang telah meluluskan 13 orang Doktor Pendidikan 

Olahraga. Kerjasama Program Studi Doktor Pendidikan Olahraga dengan salah satu 

universitas di Philippine merupakan prestasi yang sangat baik dan menjadi Program 

Kerjasama prioritas Pascasarjana UNJ. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Doktor 

POR memiliki Alumni yang bekerja di berbagai institusi di Negara Philippine. Berikut ini 

adalah kerjasama dengan instansi dalam tiga (3) tahun terakhir yang terdiri dari: 
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Tabel. 2.3. Daftar Kerjasama dengan Instansi selama 3 Tahun Terakhir 

No Lembaga Mitra 

Tingkat1) 

Judul 
kegiatan 

kerjasama2) 

Manfaat bagi 
Pascasarjana 

yang 
diakreditasi 

Waktu 
dan 

durasi 

Bukti 
kerjasa

ma3) 

Interna
sional 

Nasional Lokal/ 
Wilayah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

University of 
southeastern 
philippines 

√   

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kerjasama 
dosen dan 
mahasiswa 
indonesia dan 
philipin dalam 
bidang 
pendidikan 
olahraga 

5 
Tahun 

√ 

2 

Fakultas 
Olahraga dan 
Kesehatan 
Universitas 
Negeri 
Gorontalo 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

3 

Program Studi 
Pendidikan 
Jasmani 
Kesehatan 
dan Rekreasi 
Universitas 
Bina Darma 
Palembang 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

4 

Program Studi 
Pendidikan 
Jasmani 
Kesehatan 
dan Rekreasi 
Universitas 
Halu Uleo 
Kendari 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

5 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Negeri 
Manado 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

6 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Negeri Medan 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

7 

Jurusan 
Pendidikan 
Jasmani dan 
Rekreasi 
Universitas 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 

5 
Tahun 

√ 
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Negeri 
Lampung 

dibidang 
Olahraga 

8 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Negeri Jambi 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

9 

Program Studi 
Pendidikan 
Jamsani 
Kesehatan 
dan Rekrasi 
Universitas 
Pattimura 
Ambon 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

10 

Program Studi 
Pendidikan 
Jamsani 
Kesehatan 
dan Rekrasi 
Universitas 
Tadulako Palu 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

11 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Cendrawasih 
Papua 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

12 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Negeri Padang 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

13 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Negeri 
Surabaya 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

14 

Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas 
Negeri 
Makassar 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

15 
Dinas Pemuda 
dan Olahraga  √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 

5 
Tahun 

√ 
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Kabupaten 
Bogor 
 

Perguruan 
Tinggi 

Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

16 

Program Studi 
Pendidikan 
Kepelatihan 
Olahraga 
Universitas 
Riau 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

17 

Program Studi 
Pendidikan 
Jamsani 
Kesehatan 
dan Rekreasi 
Universitas 
Pahlawan 
Tuanku 
Tambusai 
Riau 

 √  

Kerjasama 
Bidang Tri 
Dharma 
Perguruan 
Tinggi 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
Dosen dan 
Mahasiswa 
serta tenaga 
akademik 
dibidang 
Olahraga 

5 
Tahun 

√ 

18 

 
ASDEP 
Peningkatan 
Tenaga dan 
Organisasi 
KEMENPORA 

 √  

Bidang 
pendidikan 
dan 
pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan 
mahasiswa 
dalam bidang 
birokrasi 
keolahragaan 

3 
tahun 

√ 

19 

KONI (Komite 
Olahraga 
Nasional 

Indonesia) 
Pusat 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan  

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 

20 

KONI (Komite 
Olahraga 
Nasional 

Indonesia)  
DKI 

  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun  

√ 

21 

PB FOKSI ( 
Federasi 
Olahraga 
Kabaddi 
Seluruh 

Indonesia) 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun  

√ 

22 

PB ABTI ( 
Assosiasi Bola 

Tangan 
Indonesia) 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 
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23 

PB PDBI 
(Persatuan 
Drum Band 
Indonesia) 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 

24 

PB FOPI 
(Federasi 
Olahraga 
Petanque 
Indonesia) 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 

25 

PB PRUI 
(Persatuan 

Rugby Union 
Indonesia)  

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 

26 

PP PCI 
(Persatuan 

Cricket 
Indonesia) 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 

27 
PB. MI 

(Muaythai 
Indonesia) 

 √  

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

4 
tahun 

√ 

28 
PENGPROV 

DKI 
  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

2 
tahun 

√ 

29 
Pengprov 
PRSI DKI 

  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

2 
tahun 

√ 

30 
Pengprov 
PASI DKI 

  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik

2 
tahun 

√ 
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an keilmuan 
pada 
masyarakat 

31 
Pengprov PCI 

DKI 
  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
wawasan para 
mahasiswa 
untuk 
mengaplikasik
an keilmuan 
pada 
masyarakat 

2 
tahun 

√ 

32 

Pengprov 
PASCASARJA

NATI DKI 
Jakarta 

  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
kwalitas 
olahraga 
prestasi 

2 
tahun 

√ 

33 
PB 

PASCASARJA
NATI  

  √ 

Kerjasama 
dibidang 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Meningkatkan 
SDM olahraga 
prestasi 

2 
tahun 

√ 

 

2.5 Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan pada tata pamong dan tata kelola pada Pascasarjana 

dengan dibentuknya tim gugus dan komite pascasarjana dalam mendukung kegiatan 

tridharma pada Pascasarjana. Tim gugus yang dibentuk adalah: Gugus Penelitian, Publikasi, 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (GP3), Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), dan Gugus 

Informasi, Publikasi, dan Kerjasama (GIPK). Tim Gugus dan Komite Pascasarjana dibentuk 

berdasarkan SK Rektor. 

 

2.6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Selama kurun waktu 3 tahun (2016-2018) Pascasarjana UNJ telah menunjukkan kinerja 

yang signifikan. Kinerja yang telah dihasilkan selama kurun waktu 3 tahun ini diuraikan 

berdasarkan pelaksanaan tridharma Perguruan tinggi. 

2.6.1 Pada bidang pendidikan 

1) Pascasarjana telah meluluskan 1308 doktor 

2) Rata-rata IPK mahasiswa 3,68 dengan rata-rata masa studi 3,96 tahun. Selama 3 

tahun terakhir Pascasarjana telah menghasilkan 355 penelitian Dosen dari 

keseluruhan Program Studi Doktor dan 474 penelitian Dosen dari seluruh Program 

Magister.  Sehingga total capaian hasil tugas akhir selama 3 tahun yang dihasilkan 

Pascasajana berjumlah 829 atau setara dengan 277 tugas akhir setiap tahun. 

2.6.2 Penelitian 

1) Selama 3 tahun terakhir Pascasarjana telah menghasilkan 355 penelitian Dosen 

dari keseluruhan Program Studi Doktor dan 474 penelitian Dosen dari seluruh 

Program Magister.  Sehingga total capaian hasil tugas akhir selama 3 tahun yang 
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dihasilkan Pascasajana berjumlah 829 atau setara dengan 277 tugas akhir setiap 

tahun. 

2) Mengadakan pelatihan pemilihan referensi, sitasi dan penggunaan mendeley, 

pembuatan gambar dan grafik dengan menggunakan software ORIGIN, workshop, 

klinik proposal, dan mengundang pakar untuk program peningkatan kapasitas 

penelitian dosen.  

3) Penambahan anggaran berupa pemberikan insentif bagi dosen yang telah 

mempublikasikan artikel pada jurnal internasional bereputasi. Hal ini dapat dilihat 

bahwa anggaran penelitian Program Studi dalam tiga tahun terakhir bertambah, 

sebagai dasar kebijakan adalah SK Rektor Nomor: 771/SP/2015 tentang kewajiban 

meneliti bagi dosen.  

4) Regenerasi dosen pada pendampingan mata kuliah. Mata kuliah tersebut dapat 

dijadikan sarana untuk meningkatkan produktivitas penelitian Program Studi yaitu 

dengan melakukan penelitian dalam perkuliahan atau mengimplementasikan hasil 

penelitian dalam perkuliahan.  

5) Penyediaan laboratorium pada berbagai Program Studi  sebagai tempat untuk 

melakukan penelitian antara lain laboratorium cyber learning yang menghasilkan 

penelitian tentang media pembelajaran berbasis e-learning, laboratorium olahraga, 

laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), laboratorium Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan yang menyediakan komputer dan software untuk melakukan 

analisis data.  

6) Setiap tahun Pascasarjana menyelenggarakan kegiatan seminar internasional 

berbasis pada bidang disiplin ilmu yang dikelola oleh Pascasarjana. Seminar 

internasional yang diselenggarakan antara lain The 2nd international conference on 

educational research evaluation (ICERE), The 1st international conference on 

education language and society (ICELS), dan International Seminar on Quality and 

Affordable Education (ISQAE) 2015. 

2.6.3 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

1) Selama 3 tahun terakhir Pascasarjana telah melakukan 619 kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PkM) atau rata-rata melakukan 207 kegiatan PkM pertahun.  

2) Pascasarjana memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah se 

tempat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdia kepada masyarakat. 

  

2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

         Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ditetapkan melalui 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), aal ini dibuktikan dengan: 

a. SK Rektor No 1/UN39/JM.00/2019 tentang Penerapan SPMI.  
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b. GPjM dan TPjM yang secara formal berada dalam struktur organisasi Pascasarjana. 

 

2.8 Kepuasan Pengguna 

Untuk mengukur kepuasaan pengguna terhadap Pascasarjana dilakukan melalui 

penyebaran instrument kepada berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

pascasarjana yaitu mahasiswa, lembaga yang menjalin kerjasama dengan Pascasarjana 

UNJ, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Pascasarjana. Sejauh ini penyebaran 

instrument baru dilakukan kepada mahasiswa dan lembaga mitra. Kepuasan mahasiswa 

diukur melalui penilaian terhadap kepuasan proses pembelajaran dan layanan 

pendidikan. Kepuasan kerjasama yang telah diukur adalah kerjasama dengan perguruan 

tinggi University of southeastern Philippines. Berikut kepuasan pengguna terhadap 

kerjasama yang dilakukan Pascasarjana UNJ  

 

Tabel. 2.4 Kepuasan Pengguna 

Aspek yang 
dinilai 

Skor rata-
rata 

Komentar 

Pembelajaran 3,38 

Dengan rata-rata 3,86 memperlihatkan bahwa kualitas 
proses pembelajaran telah berjalan dengan cukup baik.   
Tampaknya ada sejumlah komponen pembelajaran 
masih bernilai di bawah 3 
Diperlukan tindak lanjut perbaikan terhadap subtansi 
mata kuliah dan proses pembelajarannya 

Keterampilan 
(skills) 

3,90 

Dengan rata-rata, memperlihatkan keterampilan dosen 
cukup memadai untuk melaksanakan dan 
mengembangkan proses pembelajaran.  
Masih belum berada dalam kualifikasi sangat baik, oleh 
karenanya masih perlu untuk ditingkatkan 

Standar dan 
target 

4,03 
Dengan rata-rata 4,03 memperlihatkan pencapaian 
target sudah baik, tetapi masih perlu lebih ditingkatkan 
untuk mencapai kualifikasi sangat baik 

Penilaian dan 
beban kerja 

3,20 

Dengan rata-rata 3,20 memperlihatkan penilaian dan 
beban kerja yang diberikan mungkin terlalu berat.  
Perlu evaluasi dan perbaikan beban kerja dan cara 
penilaiannya 

Sumber 
Pembelajaran 

3,43 
Dengan rata-rata 3,43 memperlihatkan bahwa sumber 
pembelajaran cukup memadai.  
Perlu perbaikan sumber penunjang pembelajaran 

Dampak 
umum dan 

mutu 
3,80 

Dengan rata-rata 3,80 memperlihatkan proses 
pembelajaran pada PASCASARJANA Pendidikan 
Olahraga DOKTOR telah memberikan dampak yang 
cukup baik terhadap mutu, namu demikian masih perlu 
untuk ditingkatkan 
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Gambar 2.3 Kepuasan Pengguna pada Tata Pamong dan Tata Kelola 
 

2.8.1 Kepuasan pada bidang kerjsama dengan lembaga luar negeri. 

Berikut kepuasan pengguna terhadap kerjasama yang dilakukan Pascasarjana 

UNJ dengan University of southeastern Philippines 

 

Tabel 1.2 Data Kepuasan Pengguna pada bidang Kerjasama 

 
5 4 3 2 1 

The UNJ Postgraduate Managing 

Executives and Staff respond to our 

needs appropriately and 

professionally. 

88% 13% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

The process of outlining 

Memorandum of Understanding 

(MoU) and Cooperation Agreement 

are prompt and as expected. 

75% 25% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

The UNJ Postgraduate Managing 

Executives and Staff provide 

assistance to our institution when 

needed. 

75% 25% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

This collaboration is in line with our 

expectation.  

100% 0% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

This collaboration has been 

implemented in forms of activities as 

inscribed in MoU and Cooperation 

Agreement.  

88% 13% 0% 0% 0% 

3,38
3,9 4,03

3,2 3,43 3,8

Kepuasan Pengguna

Column1
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  5 4 3 2 1 

This academic collaboration is 

supported by international standard-

based curriculum. 

75% 25% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

This academic collaboration is 

supported by international standard-

based human resources. 

75% 25% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

This academic collaboration is 

supported by international standard-

based facilities. 

63% 25% 13% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

The final report of these collaborative 

activities has been made rand 

communicated.   

75% 13% 13% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

The results of this collaboration 

contribute to improving our institution’s 

performance. 

88% 13% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

We will re-collaborate with UNJ 

Postgraduate School for the 

same/similar activities. 

88% 13% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

We will re-collaborate with UNJ 

Postgraduate School for different 

activities. 

75% 25% 0% 0% 0% 

  5 4 3 2 1 

We will recommend UNJ Postgraduate 

School to our partner universities to 

develop partnership with UNJ 

Postgraduate School.  

88% 13% 0% 0% 0% 
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2.9 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut 
 

Simpulan yang didapat dari tata pamong, tata kelola, dan kerjasama pada Program 

Pascasarjana UNJ dapat dijelakan sebagai beirikut: 

Tabel 2.5. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

No Simpulan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Rencana kegiatan/Program 

1. Pengelolaan fungsional dan 
operasional program studi 
mencakup: (1) perencanaan, 
(2) pengorganisasian, (3) 
pengembangan staf, (4) 
pengawasan, (5) 
pengarahan, (6) 
representasi, dan (7) 
penganggaran yang 
dilaksanakan secara efektif. 

Melakukan analisis 
Jabatan dalam 
Pengelolaan 
fungsional dan 
operasional program 
studi 

Mengadakan konsolidasi 
Pengelolaan fungsional dan 
operasional program studi 
mencakup: (1) perencanaan, (2) 
pengorganisasian, (3) 
pengembangan staf, (4) 
pengawasan, (5) pengarahan, (6) 
representasi, dan (7) 
penganggaran yang dilaksanakan 
secara efektif. 

2. Kerjasama pada tingkat 
internasional yang masih 
kurang 

Melakukan 
pengiriman dosen 
untuk melakukan 
studi lanjut atau short 
course pada bidang 
keolahragaan 

Mengadakan program pertukaran 
Dosen dengan Asean University. 

3. Kurangnya Auditor SPMI 
dari unsur dosen pada 
setiap program studi di 
lingkungan Pascasarjana 

Mengirim dosen 
untuk mengukuti 
pelatihan auditor 

Pelatihan Auditor SPMI UNJ 
Batch kedua dengan prioritas 
para TPjM yang belum ikut 
pelatihan Auditor SPMI. 
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KRITERIA 3 

MAHASISWA 
 

 
3.1 Latar Belakang 

 
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta memiliki mahasiswa yang berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia. Selain itu input mahasiswa pada Pascasarjana sangat 

bervariasi, seperti guru, dosen, praktiksi, pegawai pada berbagai departemen dan 

sebagainya. Banyaknya mahasiswa yang berminat untuk masuk ke Pascasarjana UNU 

menjadikan Pascasarjana harus menjawab kepercayaan tersebut dengan melaksanakan 

standar perguruan tinggi.  

Untuk menjaring mahasiswa yang memiliki kompetensi baik diawali dengan proses 

seleksi yang terbuka, transparan dan akuntabel agar memiliki kemampuan 

mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/ seni dalam bidang pendidikan olahraga dan 

memiliki kemampuan menemukan kebaharuan dalam teori keolahragaan dan 

penerapannya (Panduan Akademik Pascasarjana UNJ, 2018: 109). 

 

3.2 Kebijakan 

Kebijakan penerimaan mahasiswa baru Program Doktor Program Studi 

Pendidikan Olahraga diatur sesuai: 

a) SK Rektor No. 697/SP/2010;  

b) Panduan Akademik Pascasarjana UNJ tahun 2018 (hal. 136-137); dan  

c) Prosedur Operasional Baku (POB) Penmaba Mandiri 2018 UNJ. 

 

3.3 Strategi Pencapaian Standar 

Strategi yang diterapkan Program Doktor Program Studi Pendidikan Olahraga 

mengacu pada: 

a) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; dan  

c) Dokumen Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri 

Jakarta 2018. 

Untuk mencapai standar tersebut, sistem seleksi dimulai dengan penginputan 

persyaratan administrasi melalui daring http://penmaba.unj.ac.id/jalur/pascasarjana 

adapun berkas yang harus dipenuhi dalam administrasi yaitu : 

a. Calon mahasiswa untuk Program Doktor Program Studi Pendidikan Olahraga harus 

memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada Program Magister minimal 3,25 dan dari 

http://penmaba.unj.ac.id/jalur/pascasarjana
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Program Studi Magister yang terakreditasi dibuktikan dengan transkrip dan ijazah. 

b. Bagi calon mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Olahraga yang  

memiliki 3,00 ≤ IPK < 3,25 dan dapat mengikuti seleksi dengan persyaratan telah 

bekerja minimal tiga tahun atau mendapatkan rekomendasi dari guru besar yang 

bidang keahliannya relevan dengan Program Doktor Program Studi Pendidikan 

Olahraga. 

c. Bagi calon Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Olahraga harus 

memiliki score TOEFL minimal 500 dari lembaga terpercaya. 

d. Calon mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Olahraga yang 

memperoleh 450 ≤ skor TOEFL < 500, dinyatakan diterima, dengan syarat akan 

mencapai skor TOEFL minimal 500 pada saat mendaftar ujian tertutup disertasi. 

Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi secara daring, sekaligus calon 

mahasiswa memiliki proposal penelitian disertasi. Selanjutnya, seleksi tahap kedua 

mencakup Tes Kemampuan Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris. Berupa soal yang 

sudah dikaji oleh pakar sehingga secara proposional dapat mengukur layak atau tidaknya 

kemampuaan calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa pada Program Doktor Program 

Studi Pendidikan Olahraga. Tahap terarkhir yaitu wawancara dengan para guru besar. 

Dengan adanya tahapan tersebut diharapkan mampu memenuhi standar Dikti sebagai 

mahasiswa doktor. 

Upaya untuk memenuhi dalam pelayanan mahasiswa prodi pendidikan olahraga 

dilakukan dengan memberikan pelayanan yang prima terhadap penyelesaian studi 

mahasiswa 1) Bimbingan Penulisan karya ilmiah 2) Penetapan standar layanan, (3) 

Pemutakhiran dan pelaporan data mahasiswa, (4) Peningkatan mutu lulusan melalui 

kegiatan Tridharma bersama dosen, (5) Pelatihan Bahasa Inggris, dan (6) Peningkatan 

kerjasama untuk beasiswa. 

Dalam upaya mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh 

Kemenristekdikti, program studi ini memiliki berbagai strategi untuk mencapai hal tersebut 

diantaranya melakukan pelayanan-pelayanan akademik sehingga mahasiswa terfasiltasi 

untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan Keterampilan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.  

 

3.4 Indikator Kinerja Utama 

3.4.1 Kualitas Input Mahasiswa 

1) Metode rekrutmen calon mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kemampuan 

mencapai capaian pembelajaran. Sebagai langkah awal untuk menciptakan output 

yang berkualitas yaitu dengan proses seleksi yang berkualitas. Pada proses 

penerimaan mahasiswa pascasarjana UNJ, metode seleksi yang dilakukan 
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berorientasi untuk dapat mengindentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh calon 

mahasiswa, sehingga, dapat mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh 

program studi. Jenis seleksi yang dilakukan oleh calon mahasiswa yaitu seleksi 

administrasi, tes tulis (TPA dan Bahasa Inggris) dan tes wawancara.  Instrumen tes 

dan wawancara sudah melalui proses telaah pakar, sehingga valid untuk dijadikan 

sebuah acuan dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa. Mahasiswa yang 

memenuhi passing grade, yang akan dinyatakan lolos seleksi. Dengan demikian akan 

terjaring mahasiswa yang berkualitas. Khusus untuk program Doktor, telaah pakar 

dengan wawancara yang terstruktur, menanyakan tentang rencana tugas akhir dan 

pengelolaan pembayaran uang kuliah selama melaksanakan studi di UNJ. Berikut 

adalah daftar pertanyaan wawancara terstruktur yang diajukan kepada calon 

mahasiswa program Doktor di Pascasarjana UNJ. 

Tabel 3.1. Daftar Pertanyaan Wawancara Terstruktur Penerimmaan Mahasiswa 

Baru 

No 
Aspek 

Penilaian 
Rincian Penjelasan 

Range 
Nilai 

1. 
Proposal 
Penelitian 
Disertasi 

Latar Belakang 
(Isu kekinian, novelty, perumusan masalah) 

 

Tinjauan Literatur 

Konstruksi referensi, keterkinian literatur, keterkaitan dengan konteks 
penelitian sebelumnya 

Metode  

Kesesuaian dengan masalah dan karakteristik metode, kelayakan 
instrumen, kejelasan prosedur penelitian, tidak membahas teori 
metode penelitian 

Daftar Pustaka 

Penulisan sesuai aturan/kebaruan dan kelayakan jumlah referensi 

2. 
Kemampuan 

Akademik 

Motivasi melanjutkan studi doktor  
Rencana selama studi doktor 

Pengalaman seminar/konferensi nasional atau internasional 

Pengalaman publikasi (jurnal/prosiding/buku) 

Keikutsertaan di asosiasi profesi sesuai dengan bidang 
keilmuan/pekerjaan 

3. 
Sumber 

Pembiayaan 

Latar belakang pekerjaan saat ini (profesi, asal institusi)  
Latar belakang keluarga 

Penghasilan bulan 

Sumber pendanaan selama studi (biaya sendiri/biaya 
instansi/beasiswa (pemerintah/swasta) 

TOTAL NILAI  

 

2) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi disajikan 

dalam tabel-tabel di bawah ini. Berikut adalah 5 program studi dari 20 program studi 

yang ada di Pascarasjana UNJ: 
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Tabel 3. 2. Rasio Jumlah Pendaftar Terhadap Jumlah Mahasiswa Baru S3 PEP 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Mahasiswa Aktif 

Pendaftar 
Lulus 

Seleksi 
Reguler Transfer Reguler Transfer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

TS-4 45 49 43 42 0 224 0 

TS-3 45 51 43 42 0 254 0 

TS-2 15 23 14 14 0 236 0 

TS-1 25 26 22 21 0 230 0 

TS 20 25 17 17 0 NRTS = 190 NTTS = 0 

Jumlah NA= 174 NB= 139 NC= 136 ND= 0 
NM= NRTS + NTTS 

NM=190 

 

Tabel 3.3. Rasio Jumlah Pendaftar Terhadap Jumlah Mahasiswa Baru S3 IPB 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Mahasiswa Aktif 

Pendaftar 
Lulus 

Seleksi 
Reguler Transfer Reguler Transfer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

TS-4 40 55 36 36 0 167 0 

TS-3 60 80 64 64 0 179 0 

TS-2 60 85 55 55 0 174 0 

TS-1 70 87 68 68 0 180 0 

TS 40 60 38 38 0 NRTS =  NTTS = 0 

Jumlah NA= 367 NB= 261 NC= 261 ND= 0 
NM= NRTS + NTTS 

NM= 

 

Tabel 3.4. Rasio Jumlah Pendaftar Terhadap Jumlah Mahasiswa Baru S2 PAUD 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Mahasiswa Aktif 

Pendaftar 
Lulus 

Seleksi 
Reguler Transfer Reguler Transfer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

TS-4 80 87 74 68 0 294 0 

TS-3 80 107 93 79 0 345 0 

TS-2 100 138 133 129 0 409 0 

TS-1 100 131 124 102 0 462 0 

TS 100 110 98 93 0 NRTS =  NTTS = 0 

Jumlah NA=  NB=  NC=  ND= 0 
NM= NRTS + NTTS 

NM= 
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Tabel 3.5. Rasio Jumlah Pendaftar Terhadap Jumlah Mahasiswa Baru S3 MP 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Mahasiswa Aktif 

Pendaftar 
Lulus 

Seleksi 
Reguler Transfer Reguler Transfer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

TS-4 100 120 110 100 0 575 0 

TS-3 100 75 60 58 0 537 0 

TS-2 100 95 85 83 0 505 0 

TS-1 100 86 78 75 0 479 0 

TS 50 40 21 21 0 NRTS =  NTTS = 0 

Jumlah NA=  NB=  NC=  ND= 0 
NM= NRTS + NTTS 

NM= 

 

Tabel 3. 6. Rasio Jumlah Pendaftar Terhadap Jumlah Mahasiswa Baru S3 POR 

Tahun 

Akademik 

Daya 

Tampung 

Jumlah Calon 

Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 

Baru 
Jumlah Mahasiswa Aktif 

Pendaftar 
Lulus 

Seleksi 
Reguler Transfer Reguler Transfer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

TS-4        40 71 37 37 0 35 0 

TS-3 70 70 67 59 0 59 0 

TS-2 40 89 36 32 0 32 0 

TS-1 30 28 17 15 0 15 0 

TS - - - - 0 NRTS =  NTTS = 0 

Jumlah NA=  NB=  NC=  ND= 0 
NM= NRTS + NTTS 

NM= 

 

3.4.2 Daya Tarik Program Studi 

Dari paparan tabel tentang daya tampung dan minat pendaftar dari beberapa 

program studi, dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program 

studi tetap memiliki peminat yang cukup besar dilihat dari 3 tahun terakhir. Dengan masih 

banyaknya jumlah mahasiswa aktif, ini memperlihatkan bahwa jumlah lulusan Program 

Studi Pascaaarjana tergolong rendah. Hal ini dapat merupakan akibat dari inginnya 

Pascasarjana meluluskan magister dan doktor yang berkualitas, karena mengacu pada 

ketatnya persyaratan kelulusan yang diatur oleh Pascasarjana yaitu berupa Tes Toefl 

minimal 500, Artikel Jurnal yang diterbitkan pada jurnal internasioanl bereputasi, dan 

sertifikat sebagai penyaji pada seminar internasional. Hal ini berdampak pada jumlah 

lulusan yang menjadi rendah. Untuk peningkatan jumlah lulusan, Pascasarjana UNJ sudah 

melakukan berbagai upaya layanan kepada mahasiswa melalui Gugus Penelitian, 

Pengabdian, dan Publikasi (GP3) berupa Research Camp, Research Academia, Research 
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Clinic, dan Research Retreat. Hal ini ditujukan agar mahasiswa Pascasarjana dibekali 

pengatahuan dan kemampuan dalam mencapai mutu lulusan yang berkualitas. 

Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa. Program studi yang 

terdapat pada Pasca Sarjana terbuka pada mahasiswa asing. Salah satunya yaitu pada 

tahun 2018 Program studi pendidikan olahraga pascasarjana UNJ memiliki mahasiswa 

asing sebanyak 15 orang, mahasiswa tersebut berasal dari philipina sebagai bentuk 

kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Philipine National University (PNU) 

kerjasama tersebut terjalin pada tahun 2013. Pada tahun 2019 13 dari 15 orang mahasiswa 

asing tersebut lulus. Berdasarkan hal tersebut Persentase jumlah mahasiswa asing 

terhadap jumlah seluruh mahasiswa program studi pendidikan olahraga dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir dengan rasio > 0,5 % artiya mendapat poin 3.  

 

3.4.3 Layanan Kemahasiswaan 

Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Pascasarjana UNJ adalah layanan 

pengembangan akademik, nalar dan soft skills serta kesehatan. Layanan pengembangan 

akademik selain dilakukan oleh dosen juga didukung dengan adanya perpustakaan di 

Pascasarjana dan univeritas yang cukup lengkap untuk mengakomodasi kebutuhan pustaka 

dan informasi lainnya. Layanan pengembangan nalar dan soft skills dibebankan menjadi 

tugas GP3, sedangkan layanan kesehatan mahasiswa Pascasarjana dapat difasilitasi 

dengan adanya Poliklinik UNJ yang dapat melayani mahasiswa secara gratis.  

 

3.5 Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan untuk kemahasiswaan yang sudah mulai dirintis oleh 

Pascasarjana UNJ adalah adanya syarat bagi lulusan Program Doktor Pascasarjana UNJ 

harus memiliki nilai Toefl minimal 500, dan memuat artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal 

internasioanl bereputasi, dan sertifikat sebagai penyaji pada seminar internasional. Akan 

tetapi hal ini tidak sekedar menjadi syarat kelulusan tanpa diberi layanan maksismal kepada 

mahasiswa program Doktor, mahasiswa diberi layanan oleh GP3 berupa Research Camp, 

Research Academia, Research Clinic, dan Research Retreat. 

 

3.6 Evaluasi Capaian Kinerja 

Capaian kinerja utama dan kinerja tambahan harus diukur dengan metode yang tepat.  

a. Penetapan standar dan kuota penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan 

(termasuk mahasiswa asing),  

b. Penetapan standar layanan,  

c. Pemutakhiran dan pelaporan data mahasiswa,  

d. Peningkatan mutu lulusan melalui kegiatan Tridharma bersama dosen,  

e. Fasilitasi pelatihan karya ilmiah dan pelatihan Bahasa Inggris, dan  
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f. Peningkatan kerjasama untuk beasiswa. 

 

3.7 Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Penjaminan mutu di Pascasarjana UNJ sudah melaksanakan tugasnya dalam 

menjamin mutu perkuliahan dan kinerja dosen. Mutu mahasiswa dapat meningkat jika 

perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dapat berlangsung secara berkualitas. Untuk itu, 

GPjM telah melakukan monitoring perkuliahan yang dilaksanakan secara rutin di awal, 

pertengahan dan akhir semester. GPjM juga telah melakukan penelitian institusional untuk 

melihat mutu perkuliahan dari sisi keterlaksanaan RPS yang dibuat dosen dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan dari kelengkapan isi RPS yang dibuat dosen pengampu 

mata kuliah.  

 

3.8 Kepuasan Pengguna 

Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan perekaman, 

dan analisis datanya berupa kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk pengisian instrumen melalui Sistem Informasi 

Akademik (SIAKAD) UNJ oleh semua mahasiswa program Magister dan Doktor yang 

mengambil mata kuliah di semester 108 sebagai stakeholders untuk meningkatkan layanan  

akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Pengisian instrumen dilaksanakan 

sampai akhir bulan Bulan September 2018. Pelaksanaan kegiatan  monitoring dan evaluasi 

kepuasan mahasiswa adalah dimulai dari pengisian Instrumen oleh mahasiswa aktif di 

semester 108. Kedua, entri data hasil pengisian Instrumen kepuasan pelanggan. Ketiga, 

rekapitulasi dan olah data hasil Instrumen kepuasan pelanggan. Keempat, analisis hasil 

Instrumen kepuasan mahasiswa. Kelima, penyusunan Laporan Monev Instrumen 

Kepuasan mahasiswa. 

Instrumen Kepuasan mahasiswa dalam bidang akademik berupa kinerja dosen terdiri 

dari 20 pernyataan dengan 4 option jawaban Sangat Setuju (SS) skor 4, Setuju (S) skor 3, 

Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Pernyataan  

dikelompokkan berdasarkan 4 aspek, yaitu (1) Silabus, (2) Metode, (3) Materi,                      

(4)Interaksi, (5) Media, dan (6) Penilaian. Berikut tabelnya. 

Tabel 3.7. Jumlah Instrumen Berdasarkan Nomor  Butir/pernyataan Tiap Aspek 

No Aspek No. Butir Jumlah Butir 

1 Silabus 1, 2, 3, 13, 15, 16 6 

2 Metode 4, 5 4 

3 Materi 6, 7 4 

4 Interaksi 8, 9, 14, 17 4 

5 Media 10, 11, 12 3 

6 Penilaian 18, 19, 20 3 
 Total Butir  20 
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Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang 

dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem. Dibuat 

dalam buku laporan kinerja dosen oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Pascasarjana 

di setiap semester. 

Mata kuliah yang dievaluasi pada monev kepuasan mahasiswa ini adalah mata kuliah 

yang dibuka pada semester 108 di seluruh program studi Pascasarjana. Jumlah total 

mata kuliah yang dievaluasi seperti pada tabel 3.1.  

Tabel 3. 8. Total Mata Kuliah 

NO PROGRAM STUDI PROGRAM 
JUMLAH 

MATA KULIAH 
(108) 

1 Teknologi Pendidikan Magister 5 

2 Pendidikan Olah Raga Magister 5 

3 Pendidikan Bahasa Magister 8 

4 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Magister 7 

5 Manajemen Pendidikan Magister 9 

6 Pendidikan Dasar Magister 9 

7 Pendidikan Anak Usia Dini Magister 5 

8 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Magister 7 

9 Pendidikan Sejarah Magister 4 

10 Lingusitik Terapan Magister 5 

11 Manajemen Lingkungan Magister 7 

12 Teknologi Pendidikan Doktor 5 

13 Pendidikan Olah Raga Doktor 4 

14 Pendidikan Bahasa Doktor 6 

15 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Doktor 6 

16 Manajemen Pendidikan Doktor 9 

17 Pendidikan Dasar Doktor 5 

16 Pendidikan Anak Usia Dini Doktor 6 

19 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Doktor 8 

20 Ilmu Manajemen Doktor 9 
TOTAL MATA KULIAH  129 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas jumlah mata kuliah yang di evaluasi pada tiap 

program studi di lingkungan Pascasarjana berbeda-beda. Pada program Magister ada 

10 Program Studi dan jumlah mata kuliah yang dievaluasi 64 mata kuliah. Pada rogram 

Doktor dengan 10 Program Studi dan jumlah mata kuliah yang dievaluasi 65 mata kuliah. 

Berikut grafik kepuasan mahasiswa secara umum pada program Magister dan Doktor 

pada evaluasi perkuliahan di semester 108. 
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Gambar 3. 1. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Pascasarjana Terhadap Dosen Mata Kuliah     
                  Semester 108 

 

Berdasarkan hasil grafik di atas dapat dilihat bahwa Rata-rata Kepuasan Mahasiswa 

Pascasarjana terhadap dosen matakuliah semester 108 dikatakan baik, jika nilai rata-

rata berada di atas 3. Program Studi Doktor Pendidikan Ilmu Olahraga (FIO) mempunyai 

nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,96 dan nilai terendah terdapat pada Program Studi Doktor 

Teknologi Pendidikan yaitu 3.38. 

 

3.9 Simpulan, Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Dengan pola penerimaan mahasiswa baru seperti ini diharapkan akan mendapatkan 

calon mahasiswa dengan prioritas pada kualitas prestasi akademik. Proses seleksi 

mahasiswa baru dimulai dengan penentuan daya tampung setiap Program Studi. Daya 

tampung ditentukan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi dan kemampuan Program Studi. Proses penetapan daya tampung 

dimulai dari usul setiap Program Studi, kemudian dibahas di tingkat Pascasarjana dan 

Universitas. Sementara porsi calon mahasiswa yang direkrut dari masing-masing kategori 

seleksi dipertimbangkan setiap tahun akademik dengan memperhatikan porsi mahasiswa 

yang daftar ulang dari setiap kategori penerimaan, daya tampung setiap Program Studi, dan 

minat masyarakat.  
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KRITERIA 4 
SUMBER DAYA MANUSIA 

 
4.1 Latar Belakang 

 
Dalam rangka menunjang ketersediaan sumber daya manusia yang bermutu baik 

dan profesional diperlukan adanya peraturan atau pedoman tertulis yang dapat dirujuk 

oleh Pascasarjana tentang perekrutan, seleksi dan pengelolaan SDM (dosen dan 

tenaga kependidikan), yaitu Undang-Undang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Kementerian, Statuta Universitas Negeri Jakarta serta diatur ulang pada 

Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana tentang kualifikasi, kompetensi, 

beban kerja, proporsi serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).   

 

4.2 Kebijakan 

a. Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta 

pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan). Kebijakan terkait aspek SDM di 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, diatur berdasarkan pada peraturan yang 

dikeluarkan Kemenristekdikti terdiri dari: 

1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri 

Sipil 

6) Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil 

7) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

8) Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Neger 

Sipil 

9) Peraturan Menteri No. 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang dikecualikan dalam Penundaan 

Sementara Penerimaan CPNS 

10) Peraturan Mendiknas No. 9 Tahun 2008 tanggal 3-4 2008 tentang 

Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 

Jabatan Guru Besar/Professor dan Pengangkatan Guru Besar/Professor 

Emeritus 

11) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No. 

71269/A4/KP/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis 
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Pelaksanaan Pengadaan CPNS Formasi tahun 2010 dan Pelamar Umum di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. 

12) Peraturan Badan Kepala Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

13) Prosedur Pengadaan PNS dalam hal ini, PNS Dosen juga harus sesuai dengan 

PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2000, yaitu: 

a) Diumumkan penerimaan CPNS 

b) Pengajuan lamaran oleh peserta CPNS 

c) Penyaringan peserta CPNS 

d) Pengangkatan menjadi CPNS 

e) Pengangkatan CPNS menjadi PNS 

b. Pengelolaan SDM mencakup : 

1) Sistem perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, 

pemberhentian, dan pensiun yang diterapkan oleh program studi Doktor 

Pendidikan Olahraga mengacu pada pedoman tertulis tentang pengelolaan 

sumber daya manusia yang digunakan oleh Pascasarjana Universitas Negeri 

Jakarta (UPPS) dengan cara membuat rencana kebutuhan jumlah dosen dan 

tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2) Setelah membuat sistem perencanaan terkait pengelolaan SDM dibutuhkan 

kriteria perencanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, 

pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan melalui 

sosialisasi kepada tenaga pendidik/ kependidikan dan dibuat dalam bentuk 

pedoman tertulis oleh unit pengelola program studi. 

3) Program kegiatan pengembangan dalam rangka pengelolaan SDM dilakukan 

dengan cara mengadakan kegiatan pengembangan seperti: seminar 

peningkatan kompetensi, konferensi ilmiah yang dilakukan secara berkala serta 

menyelenggarakan workshop terkait dengan bidang studi dosen,  

4) Untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga pendidik atau dosen, maka diadakan 

skema reward and punishment dalam bentuk pemberian kursus singkat sebagai 

reward kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

keahliannya. Sedangkan punishment diberikan dalam bentuk teguran lisan dan 

tertulis kepada dosen dan tenaga kependidikan. 
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4.3 Strategi Pencapaian Standar 

Untuk memenuhi standar perencanaan maka program studi UNJ: 

a. Menetapkan rasio dosen tetap dan mahasiswa yang memungkinkan terjadinya 

proses pembelajaran yang bermutu 

b. Menetapkan kualifikasi minimal untuk tenaga kependidikan/penunjang dan 

mendorong serta memfasilitasinya untuk pengembangan karir baik melalui studi 

lanjut maupun program-program pelatihan 

c. Menyediakan buku kode etik berikut dengan usaha mensosialisasikan nya melalui:  

1) Pertemuan khusus dengan tenaga pendidik (dosen) 

2) Pembuatan media elektronik yang terdokumentasi dengan baik. 

d. Sumber daya manusia yang tersedia pada program studi Doktor Pendidikan 

Olahraga berjumlah 8 orang dosen atau tenaga pendidik dan 1 orang admin 

program studi. 

 

4.4 Indikator Kinerja Utama 

Jumlah dosen pada Program Studi di lingkungan Pascasarjana berjumlah 8-12 orang 

doesn. Jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kemenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang jumlah dosen penugasan pada tiap program 

studi yang minimal berjumlah 5 orang dosen. 

a. Profil Dosen 

1) Jumlah dosen tetap (tenaga pendidik) Pascasarjana UNJ berjumlah 235 dosen 

dan pada program studi Pendidikan Olahraga berjumlah 8 orang dengan 

kualifikasi: 4 orang professor dan 4 orang doktor pendidikan Olahraga. 

2) Jabatan fungsional dosen Pascasarjana secara rinci sebagai berikut: Guru Besar 

43, Lektor Kepala 120, dan Lektor 54.  

3) Persentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik 

profesional sebesar 100% 

4) Dosen tidak tetap pada Pascasaerjana UNJ berjumlah 18 orang, dengan rincian 

Guru Besar 15 orang dan Lektor Kepala 3 orang. 

5) Beban kerja dosen dilihat dari rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 1:12, 

dengan jumlah dosen 235 dan jumlah mahasiswa 2839. 

 

Berikut Gambaran umum profil Dosen pada Pascasarjana UNJ: 
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Gambar 4.1 Profil Dosen Pada Pascasarjana UNJ 

 

 

b. Kinerja Dosen 

1) Produktivitas peneiltian dosen di Pascasarjana selama 3 tahun terakhir mencapai 

175 penelitian dengan pendaan dari berbagai sumber seperti dana dari perguruan 

tinggi atau mandiri dan dana dari lembaga dalam negeri di luar UNJ. 

Berikut grafik produktivitas penelitian dosen pada Pascasarja UNJ secara umum: 

 

Gambar 4.2. Produktivitas Penelitan Dosen Pascasarjana UNJ 

 

2) Produktivitas penelitian dosen di Pascasarjana selama 3 tahun terakhir mencapai 

22 PkM dengan pendaan dari berbagai sumber seperti dana dari perguruan tinggi 

atau mandiri dan dana dari lembaga dalam negeri di luar UNJ. 

Berikut gambaran produktivitas PkM Pascasarjana semala 3 tahun terakhir: 
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Gambar 4.3 Produktivitas PkM Pascasarjana selam 3 Tahun Terakhir 

 

3) Produktivitas publikasi dosen di Pascasarjana selama 3 tahun terakhir mencapai 

374 publikasi karya ilmiah pada berbagai jurnal baik tingkat nasional maupun 

internasional. 

 

Gambar 4.4 Produktivitas Publikasi Karya Ilmiah Pascasarjana 
selama 3 Tahun Terakhir 

 
Dari gambar di atas kinerja dosen pada publikasi ilmiah menunjukkan bahwa pada 

TS-2 jumlah keseluruhan publikasi yang dihasilkan Pascasarjana berjumlah 123 

publikasi karya ilmiah dengan rincian 19 judul dipublikasikan pada jurnal penelitian 

tidak terakreditasi, 19 judul dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan 

85 judul dipublikasikan pada jurnal penelitian internasional bereputasi. 

Pada TS-1 jumlah keseluruhan publikasi yang dihasilkan Pascasarjana berjumlah 

114 publikasi karya ilmiah dengan rincian 17 judul dipublikasikan pada jurnal 

penelitian tidak terakreditasi, 36 judul dipublikasikan pada jurnal nasional 

terakreditasi dan 61 judul dipublikasikan pada jurnal penelitian internasional 

bereputasi. 

Pada tahun 2018 jumlah keseluruhan publikasi yang dihasilkan Pascasarjana 

berjumlah 137 publikasi karya ilmiah dengan rincian 4 judul dipublikasikan pada 

jurnal penelitian tidak terakreditasi, 36 judul dipublikasikan pada jurnal nasional 
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terakreditasi dan 97 judul dipublikasikan pada jurnal penelitian internasional 

bereputasi.  

Dari gambar di atas menunjukkan terjadi tren peningkatan tiap tahun jumlah 

publikasi karya ilmiah yang dihasilkan Pascasarjana. 

c. Rekognisi Dosen 

  Berikut beberapa daftar dosen Pascasarjana yang mendapatkan pengakuan 

dari masyarakat sesuai dengan bidang keahlian.  

Tabel 4.1 Data Rekognisi Dosen Pascasarjana 

No. 
Nama Dosen Bidang 

Keahlian 

Rekognisi Tahun 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Prof. Dr. Mukhneri Muktar, 
M.Pd. 

Manajemen 
Pendidikan 

Visiting Profesor 2017 

2 Prod. Dr. I Made Putrawan Lingungan Visiting Profesor 2016 

3 Prod. Dr. I Made Putrawan Lingungan Visiting Profesor 2017 

4 Prod. Dr. I Made Putrawan Lingungan 
Invite Speaker 
Conference, 
Bandung 

2016 

5 Prod. Dr. I Made Putrawan Lingungan 
Invite Speaker 
Conference, Bali 

2016 

6 Prod. Dr. I Made Putrawan Lingungan 
Invite Speaker 
Conference, 
Hongkong 

2016 

7 Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. Kependudukan 
Narasumber, 
UNM 

2016 

8 Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. Kependudukan 
Narasumber, 
UNTIRTA 

2016 

9 Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. Kependudukan Visiting Profesor 2016 

10 
Prof. Dr. Syarif Sumantri, 
M.Pd. 

Pendidikan 
Dasar 

Staff Dirjen PAUD 2016 

11 Dr. Wardani Rahayu 
Penelitian dan 
Evaluasi 
Pendidikan 

Narasumber, 
UNTAR 

2016 

12 Prof. Dr. Zulela 
Pendidikan 
Dasar 

Asesor BAN-PT 2016 

13 
Prod. Dr. Ir. Arita Marini, 
M.E. 

Pendidikan 
Dasar 

Asesor BAN-PT 2016 

14 
Prof. Dr. Endry Boeriswati, 
M.Pd. 

Pendidikan 
Bahasa 

Asesor BAN-PT 2018 

15 
Ilza Mayuni Pendidikan 

Bahasa 
Staf Ahli LPMP 
Sumbar 

2019 

16 
Endry Boeriswati Pendidikan 

Bahasa 
Mitra Bestari 
Jurnal AKSIS 

2019 

Jumlah   16   



 

59 
 

 

d. Tenaga Kependidikan 

Ketercukupan tenaga kependidikan pada pengelolaan Pascasarjana UNJ cukup 

memadai. Meskipun begitu jumlah tenaga kependidikan memang belum memenuhi 

kriteria kualifikasi, namun dengan jumlah yang ada Pascasarjana UNJ dapat 

mengatur secara efektif dan efisien sehingga pelayanan terhadap mahasiswa dan 

dosen tetap terpenuhi. Tenaga Pustakawan yang berlatar belakang Sarjana 

Pustakawan juga sudah cukup banyak, untuk di Pascasarjana sendiri hanya 1 orang, 

tetapi untuk kelancaran pelayanan, Pascasarjana mengangkat tenaga pustakawan 

yang tidak sarjana pustakawan tetapi telah mengikuti pelatihan pustakawan pada 

tingkat yang memadai. Demikian pula dengan tenaga laboran dan teknisi yang 

berada di bawah Pascasarjana UNJ. 

4.5 Indikator Kinerja Tambahan 

 Indikator kinerja yang diterapkan oleh Pascasarjana adalah indikator kinerja utama 

yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta yang tertuang dalam Dokumen Resmi 

Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta. Selain daripada itu 

belum ada indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Negeri 

Jakarta. 

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Bidang Sumber Daya Manusia 

No. Komponen 2019 - 
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

1. Perencanaan untuk pengembangan SDM, a.l. pola rekrutmen, 
seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberian 
penghargaan dan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan. 

V V V 

2. Penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, 
proporsi, pengelolaan, dan implementasi penjaminan mutu 
SDM (dosen dan tenaga kependidikan) 

V V V 

3. Pemutakhiran profil dan data dosen dan tendik, termasuk 
karya dan publikasinya setiap semester 

V V V 

4. Pengembangan kapasitas tendik dalam perencanaan dan 
manajemen pendidikan tinggi 

V V V 

5.  Pengembangan kapasitas SDM dalam pembelajaran era RI 
4.0 

V V V 

6. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan publikasi 
ilmiah 

V V V 

7. Pengayaan dan penyegaran kepakaran dosen melalui 
seminar dan forum internasional serta penelitian bersama 
dengan peneliti luar UNJ dan dari luar negeri 

V V V 

8. Peningkatan kapasitas dosen dalam pengelolaan jurnal dan 
joint research 

V V V 

9. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan dosen dan 
tendik melalui kegiatan berbasis income generating baik yang 
dikelola Pascasarjana maupun universitas 

V V V 

10. Peningkatan kinerja dosen dan tendik (melalui penilaian 
lembaga dan survei kepuasan pengguna) 
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4.6 Evaluasi Capaian Kinerja 

Evaluasi capaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan Pascasarjana 

Universitas Negeri Jakarta berdasarkan beberapa indikator seperti tingkat kehadiran, 

mutu pengajaran (bagi tenaga pendidik) dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

para stakeholders (pemangku kepentingan: mahasiswa dan masyarakat). Hasil dari 

evaluasi capaian kinerja yang ada pada program studi cukup baik sesuai dengan yang 

diharapkan 

 

4.7 Penjaminan Mutu SDM 

Sistem penjaminan mutu SDM yang dilaksanakan Pascasarjana UNJ dan 

Program Studi Doktor Olahraga dilakukan dengan siklue PPEPP. Namjun sejauh ini 

dari siklus tersebut baru terlaksana pada tahap 

a. Penetapan: Tahap penetapan diwujudkan dalam Kebijakan rekruitmen dosen dan 

tenaga kependidikan di lingkungan Pascasarjana, dokumen SOTK beserta uraoan 

tupoksinya. 

b. Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk aktivitas dosen dan 

tenaga kependidikan dalam menjalan tupoksinya. 

c. Evaluasi: Dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk 

menilai kinerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Pascasarjana. 

 

4.8 Kepuasan Pelanggan 

Instrumen Kepuasan mahasiswa dalam bidang akademik berupa kinerja dosen 

terdiri dari 20 pernyataan dengan 4 option jawaban Sangat Setuju (SS) skor 4, Setuju 

(S) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1.  Pernyataan  

dikelompokkan berdasarkan 4 aspek , yaitu (1) Silabus,  (2) Metode , (3) Materi,  (4) 

Interaksi, (5) Media, dan (6) Penilaian.  

 
5  

Tabel 4.3 Jumlah Instrumen Berdasarkan Nomor Butir/pernyataan  
Tiap Aspek 

No Aspek No. Butir Jumlah Butir 

1 Silabus 1, 2, 3, 13, 15, 16 6 

2 Metode 4, 5 4 

3 Materi 6, 7 4 

4 Interaksi 8, 9, 14, 17 4 

5 Media 10, 11, 12 3 

6 Penilaian 18, 19, 20 3 

 Total Butir  20 
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Secara umum hasil lepuasan mahasiswa terhadap sumber daya manusia di 

lingkungan Pascasarjana yang dievaluasi pada kegiatan monev kepuasan mahasiswa 

ini adalah mata kuliah yang dibuka pada semester 108 di seluruh program studi 

Pascasarjana. Pada program Magister dengan 10 Program Studi jumlah mata kuliah 

yang dievaluasi 64 mata kuliah. Program Doktor dengan 10 Program Studi jumlah mata 

kuliah yang dievaluasi 65 mata kuliah. Berikut grafik kepuasan pelanggan (mahasiswa) 

secara umum pada program Magister dan Doktor pada evaluasi perkuliahan di semester 

108. Jumlah total mata kuliah yang dievaluasi seperti pada tabel 3.1.  

 

Tabel 4.4 Total Mata Kuliah yang dilakukan Monev 

NO PROGRAM STUDI PROGRAM 
JUMLAH MATA 
KULIAH (108) 

1 Teknologi Pendidikan Magister 5 

2 Pendidikan Olah Raga Magister 5 

3 Pendidikan Bahasa Magister 8 

4 
Pendidikan Kependudukan 

dan Lingkungan Hidup 
Magister 7 

5 Manajemen Pendidikan Magister 9 

6 Pendidikan Dasar Magister 9 

7 Pendidikan Anak Usia Dini Magister 5 

8 
Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan 
Magister 7 

9 Pendidikan Sejarah Magister 4 

10 Lingusitik Terapan Magister 5 

11 Manajemen Lingkungan Magister 7 

12 Teknologi Pendidikan Doktor 5 

13 Pendidikan Olah Raga Doktor 4 

14 Pendidikan Bahasa Doktor 6 

15 
Pendidikan Kependudukan 

dan Lingkungan Hidup 
Doktor 6 

16 Manajemen Pendidikan Doktor 9 

17 Pendidikan Dasar Doktor 5 

16 Pendidikan Anak Usia Dini Doktor 6 

19 
Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan 
Doktor 8 

20 Ilmu Manajemen Doktor 9 

TOTAL MATA KULIAH  129 

 

Berikut grafik kepuasan mahasiswa secara umum pada program Magister dan 

Doktor pada evaluasi perkuliahan di semester 108. 
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Gambar 4.5. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Pascasarjana Terhadap Dosen Mata 
Kuliah Semester 108 

 

Selain itu dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap setiap aspek 

perkuliahan. Pengukuran dilakukan dengan melalui instrumen kepuasan mahasiswa 

dikelompokkan ke dalam 6 aspek dalam perkuliahan, dengan total butir sebanyak 20 

butir. Perincian butir dari masing-masing aspek yaitu silabus dengan no. butir: 1. 2, 3, 

13, 15, dan 16, metode dengan no.butir: 4, 5, materi perkuliahan dengan no.butir: 6, 7, 

interaksi dengan no.butir: 8, 9, 14, dan 17, media dengan no.butir: 10, 11, dan 12, serta 

umpan balik/penilaian dengan no.butir: 18, 19, dan 20. 

 

a. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek Silabus 

Hasil olah data dan analisis instrumen pada aspek silabus dengan jumlah 

pertanyaan 6 butir dapat diketahui rata-rata nilai Program Studi Doktor dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.6. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Program Doktor Terhadap Silabus Mata 
Kuliah Semester 108 

 

TP POR PB PKLH MP PD PAUD PEP IM PS LT ML PPS UNJ

Mahasiswa S2 3,75 3,59 3,66 3,85 3,52 3,59 3,51 3,52 3,93 3,60 3,62 3,65
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Berdasarkan hasil grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan 

Olah Raga (POR) mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada aspek ini yaitu 3,97 dan nilai 

terendah terdapat pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) yaitu 3,44. 

 

b. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek Metode 

Hasil olah data dan analisis instrumen pada aspek metode dengan jumlah 

pertanyaan 2 butir dapat diketahui rata-rata nilai Program Studi Doktor dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.7. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Program Doktor Terhadap Metode Mata 
Kuliah Semester 108 

 
Berdasarkan hasil grafik 3.28 dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan 

Olah Raga (POR) mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada aspek ini yaitu 3,96 dan nilai 

terendah terdapat pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) yaitu 3,39. 

 

c. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek Materi Perkuliahan 

Hasil olah data dan analisis instrumen pada aspek materi perkuliahan dengan 

jumlah pertanyaan 2 butir dapat diketahui rata-rata nilai Program Studi Doktor dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.8. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Program Doktor Terhadap Materi Mata 
Kuliah Semester 108 
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Berdasarkan hasil grafik 3.29 dapat disimpulkan bahwa Program Studi 

Pendidikan Olah Raga (POR) mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada aspek ini yaitu 

3,95 dan nilai terendah terdapat pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) yaitu 

3,43. 

 

d. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek Interaksi Mata Kuliah 

Hasil olah data dan analisis instrumen pada aspek interaksi perkuliahan 

dengan jumlah pertanyaan 2 butir dapat diketahui rata-rata nilai Program Studi Doktor 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.9. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Program Doktor Terhadap Interaksi pada 
Mata Kuliah Semester 108 

 

Berdasarkan hasil grafik 3.30 dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan 

Olah Raga (POR) mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada aspek ini yaitu 3,92 dan nilai 

terendah terdapat pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) yaitu 3,37. 

 

 

e. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek Media 

Hasil olah data dan analisis instrumen pada aspek media dengan jumlah 

pertanyaan 3 butir dapat diketahui rata-rata nilai Program Studi Doktor dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini: 
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Gambar 4.10. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Program Doktor Terhadap Media pada 
Mata Kuliah Semester 108 

 

Berdasarkan hasil grafik 3.31 dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan 

Olahraga (POR) mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada aspek ini yaitu 3,97 dan nilai 

terendah terdapat pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) yaitu 3,35. 

 

f. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek Umpan Balik/Penilaian 

Hasil olah data dan analisis instrumen pada aspek umpan balik/penilaian dengan 

jumlah pertanyaan 3 butir dapat diketahui rata-rata nilai Program Studi Doktor dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.11. Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa Program Doktor Terhadap Umpan 
Balik/Penilaian pada Mata Kuliah Semester 108 

 

Berdasarkan hasil grafik 3.32 dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan 

Olah Raga (POR) mempunyai nilai rata-rata tertinggi pada aspek ini yaitu 3,96 dan nilai 

terendah terdapat pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) yaitu 3,27. 

 

4.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 
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Untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia, maka perlu dilakanakan 

program pengembangan akademik dosen dan tenaga penunjang. 

a. Program pengembangan akademik dosen dilakukan melalui: 

(1) Publikasi Jurnal 

(2) Seminar/lokakarya 

b. Program pengembangan tenaga penunjang dilakukan melalui: 

(1) Pelatihan 

(2) Pendampingan 

(3) Kursus (Short Course) 

c. Proses dan hasil program pengembangan dosen dan tenaga penunjang dimonitor. 

d. Ada umpan balik terhadap penyelenggaraan akademik Program studi dari: 

(1) Mahasiswa 

(2) Dosen 

(3) Tenaga penunjang 

(4) Pengguna lulusan 

(5) Alumni 

e. Pascasarjana/PS memiliki tolak ukur (indikator kinerja) dosen dan tenaga 

penunjang. 

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan 

oleh Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dapat disimpukan bahwa: 

a. Tenaga dosen di program studi Doktor Pendidikan Olahraga Pascasarjana 

Universitas Negeri Jakarta sudah mencukupi dan sesuai dengan keahlian 

dengan yang dipersyaratkan, 

b. Jumlah dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat telah 

dilakukan oleh setiap dosen di program studi Doktor Pendidikan Olahraga 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 

c. Kualitas pengajaran dosen di program studi Doktor Pendidikan Olahraga 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta lebih tinggi daripada kualitas rata-rata 

yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta, dan Tenaga kependidikan telah 

mencapai rasio yang cukup di program studi Doktor Pendidikan Olahraga 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Hal ini mengacu pada hasil survey 

kepuasan layanan terhadap tenaga kependidikan yang diisi oleh mahasiswa. 
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KRITERIA 5 
KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA 

 
 

5.1  Latar Belakang 

Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu instasi pemerintah yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang/jasa tanpa mengutamakan/ 

mencari keuntungan. Pola pengelolaan BLU dengan memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan. Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan dan dan mencerdasakan kehidupan bangsa.    

a) Langkah awal dalam pengelolaan keuangan, dilakukan penetapan program dan 

anggaran, yang berfungsi sebagai arah dalam pelaksanaan kegiatan serta alat ukur 

keberhasilan organisasi. Rencana dan program  disusun  dengan memperhatikan : (1)  

kesesuaian, antara penerimaan dan pengeluaran; (2) ketercakupan,  merangkum   

semua kegiatan  yang akan dilaksanakan; (3) Terperinci sehingga tidak ada kekeliruan 

hitungan; (4) Kedisiplinan dan ketertiban  yang dilakukan dengan langkah-langkah yang 

sistimatis; (5)  Fleksibilitas  sehingga dapat  dilakukan dan disesuaikan sesuai keperluan; 

(6) Prioritasisasi,  pengalokasian sesuai tingkat kepentingan; (7) Terbuka baik dalam 

aspek penganggaran realisasi maupun pertanggungjawabannya terhadap pihak terkait.  

 Perencanaan dan penganggaran dilakukan secara buttom up, dimulai dari usulan 

program studi serta unit kerja lainnya, dibahas dan dianalisis sesuai kebutuhan dan 

ketersediaan anggaran yang dilakukan di tingkat Pascasarjana melalui rapat kerja pada 

bulan Juli. Untuk keberlanjutan program dan anggaran dilakukan pengembangan 

keuangan terkait dengan sumber dan jumlah penerimaan uang/dana, pengeluaran atau 

pengalokasian untuk mendukung proses pendidikan secara efektif dan efisien, serta 

pertanggung-jawaban dalam bentuk akuntansi/pembukuan. Pengelolaan dilakukan oleh 

pegawai yang kompeten, sehingga dipastikan penerimaan, pencairan, penyimpanan, 

pembayaran, pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai aturan, sehingga kegiatan 

akademik berjalan dengan baik, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan 

mutu pendidikan di Pascasarjana. 

b) Sarana dan prasarana merupakan semua peralatan dan perlengkapan serta fasilitas 

yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk menunjang jalannya 

proses pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana tidak sekedar tersedia,  tapi juga 

harus terwujud lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan 

sehingga  dapat merangsang mahasiswa untuk belajar dengan baik, yang dapat 

mendukung   tercapainya kompetensi yang ditetapkan. 

Pascasarjana UNJ memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan 
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lain yang diperlukan. Selain itu, juga memiliki prasarana yang meliputi  lahan untuk 

ruang:  kelas, pimpinan, dosen, tata usaha, laboratorium, ruang kegiatan mahasiswa, 

unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, olahraga, tempat beribadah, tempat 

berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan.  

Keberhasilan Pendidikan atau ketercapaian kompetensi mahasiswa juga ditentukan oleh 

ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Oleh karena itu  sarana dan 

prasarana di Pascasarjana  direncanakan, diadakan, disalurkan, disimpan, dipelihara, 

didayagunakan, dicatat, dan dihapus sehingga dipastikan sarana dan prasarana  

tersedia secara memadai baik dari segi jumlah dan mutu sesuai standar, serta dapat 

digunakan secara fungsional sesuai kebutuhan.  

Dalam prosesnya, sarana dan prasarana di Pascasarjana diupayakan ; (1) Siap pakai 

jika sewaktu-waktu diperlukan; (2)  Murah, baik, dan fungsional; (3) Dikelola  sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku; (4) Memiliki kejelasan tanggung-jawab; (5) 

bersifat kokohesif, dikelola secara  sistematis dan kompak; (6) dioperasionalkan sesuai 

SOP. 

 Untuk medukung kelancaran jalannya organisasi, digunakan sistem informasi yang 

mampu mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan 

serta operasional Pascasarjana. Dengan tersedianya sistem informasi diharapkan 

operasional kegiatan organisasi berjalan secara optimal. Secara spesifik, sistem 

informasi disediakan Pascasarjana bertujuan untuk : (1) Menyediakan data yang akurat 

sehingga setiap pihak yang mebutuhkan, dengan cepat dapat memperoleh informasi; 

(2) Meningkatkan produktifitas, dikarenakan dengan tersedianya data  yang akurat dapat 

menganalis keadaan sehingga pengambilan keputusan secara tepat dan cepat dapat 

dilakukan; (3) Sistem kerja berjalan secara sistimatis dikarenakan alur informasi tersedia 

dengan jelas sehingga tidak terjadi tumpeng tindih informasi; (4) Meningkatkan kualitas 

SDM, karena terbiasa bekerja dengan data, berfikir realistis, serta menyelesaikan 

pekerjaan dengan alur dan mekanisme yang baik. 

 Dalam prosesnya, tentu saja perlu ketersediaan sarana IT yang terintegrasi dan 

komprehensif dengan stuktur kerja yang hirarhis dan sistematis. Selain itu sitem 

informasi didesain sedemikian rupa, mudah dioperasikan, serta didukung oleh personil 

yang kompeten, kreatif dan bertanggung jawab, sehingga dipastikan sistem informasi 

tersebut benar benar dapat mendukung terhadap operasional organisasi dalam upaya 

mencapai visi, misi dan tujuan Pascasarjana. 
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5. 2 Kebijakan 

a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Kewajiban Badan Publik 

b. UU No 12 Tahun 2012, tentang Standar Nasional Pendidikan 

c. PP No 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

d. PP 66 No. 2010, tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

e. PP No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan 

f. PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

g. PP No.45 tahun 2013 tetang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

h. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

i. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

j. Perpres nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah  

k. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Negeri Jakarta 

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

tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta. 

m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan 

Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi 

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

n. Permenkeu nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2018. 

o. SK Rektor nomor 1078/SP/2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Magister 

dan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

p. SK Rektor nomor 321/SP/2015 tentang Biaya Wisuda Mahasiswa Program Magister 

dan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

q. SK Rektor nomor 433/SP/2016 tentang Penetapan Perubahan Tarif Uang Kuliah Bagi 

Mahasiswa Non Reguler Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

r. SK Rektor nomor 1389.a/SP/2016 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Ujian 

Terbuka dan Wisuda pada Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Negeri 

Jakarta 

s. SK Rektor nomor 95/SP/2018 tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas 

Negeri Jakarta nomor 1389.a/SP/2016 tentang tentang Penetapan Tarif Layanan 

Akademik Ujian Terbuka dan Wisuda pada Program Pascasarjana di Lingkungan 

Universitas Negeri Jakarta 
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5.3 Strategi Pencapaian Standar 

Dalam upaya mencapai visi misi dan tujuan Pascasarjana yang dilakukan melalui 

ketersedian sarana dan prasarana, perencanaan dan anggaran, keuangan dan sistem 

informasi sesuai tandar, selanjutnya ditetapkan berbagai strategi dalam pencapaiannya 

yaitu: 

a. Penyusunan standar penjaminan mutu internal terkait keuangan, serta sarana dan 

prasarana di Pascasarjana. 

Dalam upaya menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai yang diharapkan, perlu 

didukung keuangan, sarana, prasarana, dan sistem IT yang memadai.  Dalam 

penyediaan, pengadaan dan pemanfaatan dapat dilakukan dengan baik, diperlukan 

penetapan standar mutu internal yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaannya. 

Berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, dapat dilakukan evaluasi kesenjangan 

antara   standar yang ditetapkan dengan   realitas yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi 

ditetapkan rencana program dan anggaran sesuai kebutuhan, sehingga dipastikan 

pengelolaan keuangan, sarana-prasarana, serta sistem informasi berhasil secara  efektif 

dan efisien. 

Penetapan standar dilakukan oleh Gusus Penjaminan Mutu Pascasarjana beserta Tim 

penjaminan Mutu Program Studi Bersama Koorprodi Studi.  Standar tersebut 

selanjutnya ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana untuk dijadikan rujukan dalam 

pengeloaan sarana, keuangan dan sistem informasi.   

b. Menyosialisasikan berbagai peraturan, panduan/juknis tentang keuangan dan sarana-

prasarana dan penggunaan sistem informasi di Pascasarjana.  

Peraturan maupun juknis terkait pengelolaan keempat hal di atas tersedia, namun 

seringkali tidak dipelajari secara seksama oleh pelaksana yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan dalam pengelolaan. Untuk itu setiap peraturan maupun panduan 

dan juknis disosialisasikan terhada pimpinan Pascasarjana dalam hal ini Koorprodi Studi 

GPjM, GIPK, GP3, juga terhadap staf terkait. Diharapkan melalui sosialisasi berbagai 

kebijakan dapat difahami sehingga tidak terjadi kesalah fahaman, serta semua pihak 

mentaati ketentuan baik dalam penetapan maupun implementasi program dan 

anggaran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana serta prasarana termasuk IT untuk 

kepentingan pelaksanaan kegiatan pascasarjana.  

Sosialisasi dilaksanakan secara kkusus melalui rapat/pertemuan dengan pimpinan 

maupun staf untuk membahas kebijakan yang ada.  Dapat juga dilakukan melalui rapat 

rutin bulanan yang didalamnya menyosalisasikan kebijakan yang ada.  

c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi staf keuangan, sarana dan 

prasarana serta IT 

Dalam upaya mewujudkan kompetensi staf yang terlibat/bertugas dalam pengelolaan 

keuangan, sarana-prasarana, Pascasarjana mengirimkan staf untuk mengikuti Bimtek 
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yang diselenggarakan Kemenristek Dikti atau Kementrian terkait seperti Kemenkeu, 

maupun yang diselenggarakan internal UNJ. Selain itu secara khusus Pascasarjana 

menyelenggarakan Bimtek internal Pasacasarjana. Bimtek internal Pascasarjana 

dirasakan efektif karena dilakukan melalui kegiatan saling bertukar informasi dan saling 

membelajarkan antar sejawat, sehingga staf memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi 

kemampuan dan memperbaiki kelemahan serta kekurangan masing-masing 

d. Melakukan studi banding praktek baik pada beberapa perguruan tinggi lain  

Belajar dari praktek baik pihak lain, memiliki keunggulan tertentu dikarenakan dapat 

melihat langsung hal yang dipelajari. Memperoleh informasi langsung dari pihak pelaku 

memungkinkan terjadinya dialog pembahasan berbagai masalah terjadi. Kegiatan Studi 

banding dilakukan pada tahun 2017 dan 2018, diantaranya ke UNP, UNS dan BINUS. 

Ketiga lembaga tersebut dijadikan sasaran karena bereputasi baik yang memungkinkan 

dapat dicontoh, atau paling tidak dapat menginspirasi dalam pengelolaan sarana, 

perencanaan dan keuangan serta penggunaan sistem informasi. 

e. Melakukan evaluasi berkala terhadap serapan anggaran, pelaporan dan akuntansi, 

pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta kefungsian IT 

yang dilakukan setiap akhir bulan, yang bertujuan mengecek tingkat serap anggaran, 

pengadaan, pemeliharaan dan pencatatan sarana dan prasarana, serta efektifitas 

penggunaan IT. Bila ditemukan program yang belum terlaksana, atau adanya ketidak 

tepatan pengelolaan keuangan, maka dilakukan penjadwalan ulang kegiatan. Bila 

ternyata ada hal yang mendesak harus dilakukan tetapi tidak tercantum dalam POK, 

maka dibuat catatan untuk dilakukan revisi anggaran pada waktu yang ditetapkan, 

sehingga dipastikan setiap program dapat terealisasi sesuai ketetapan. Bila ternyata ada 

ketidaktepatan dalam pemanfaatan, pemeliharaan serta pencatatan sarana dan 

prasarana, maka para staf dipacu untuk menyelesaikannya. Bila ternyata Sistem IT tidak 

berjalan, maka dilakukan pelaporan ke pusat untuk dilakukan perbaikan atau langsung 

dilakukan perbaikan oleh Pascasarjana. Selain itu melakukan koordinasi dengan pihak 

terkait, sehingga dapat didiskusikan penyelesaiannya, yang akhirnya masalah dapat 

tertanggulangi. 

 

5.4 Indikator Kinerja Utama  

a) Pengelolaan keuangan     

Pengelolaan anggaran Pascasarjana didasarkan pada juklak dan juknis, maupun 

panduan perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang secara khusus 

disusun UNJ yang mengacu pada pereaturan-peraturan dan ketentuan lainnya yang 

dikeluarkan oleh kementerian keuangan yang dituangkan dalam SOP dengan SK Rektor. 
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Hal tersebut bertujuan agar setiap pengelola menjalankan tugas secara benar, sehingga 

dipastikan tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan.    

Untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana, Pada tahun 2016 

bersumber dari  SPP mahasiswa, biaya promosi doktor dan biaya wisuda. Sedangkan 

tahun 2017 dan 2018 biaya promosi doktor dan biaya wisuda dihapus. Besar SPP dari 

tahun 2016-2018 tidak terdapat perubahan, seperti terlihat pada table di bawah ini.    

 

Tabel 5.1 Biaya Pendidikan  tahun 2016-2018 

Tahun S2 REGULER S2 NON REGULER 
DOKTOR 
REGULER 

DOKTOR NON 
REGULER 

2016 10.000.000 12.500.000 13.500.000 18.500.000 

2017 10.000.000 12.500.000 13.500.000 18.500.000 

2018 10.000.000 12.500.000 13.500.000 18.500.000 

  
Penetapan biaya SPP didasarkan pada prediksi biaya operasional pendidikan dan 

investasi untuk keberlangsungan program pendidikan. Prediksi biaya dilakukan melalui 

penghitungan yang cermat, dihitung berdasar aspek kegiatan yang membutuhkan 

pendanaan, serta mempertimbangkan daya beli penggunan, dalam hal ini calon 

mahasiswa.  Dalam tiga tahun terakhir pendapatan pascasarjana dan UNJ  dapat dilihat 

pada tabel berikut.    

Table 5.2 Pendapatan tahun 2016 -2018 

Tahun UNJ Pascasarjana % 

2016 425,385,689,481 127,306,248,212 29.9% 

2017 461,585,369,930 124,722,782,050 27.0% 

2018 415,218,437,894 61,767,933,561 14.9% 

 
Berdasarkan table di atas, pendapatan Pascasarjana UNJ pada tahun 2018 

mengalami penurunan tajam dikarenakan  pada tahun 2017 dilakukan kebijakan 

beberapa hal:  1) Pemutusan studi (Drop out) terhadap sejumlah mahasiswa, 

dikarenakan tidak membayar uang kuliah lebih dari 3 semester; (2)  Moratorium, tidak 

dibukanya penerimaan mahasiswa baru 4 program studi (Program Doktor: Manajemen 

Pendidikan, Ilmu Manajemen, dan Pendidikan Bahasa, serta Program Magister 

Pendidikan Dasar), yang nota bene program tersebut merupakan program paforit, yang 

setiap tahunnya diminati lebih dari 50 pendaftar. Moratorium dilakukan dalam upaya 

menstabilkan rasio dosen mahasiswa, dan rasio pembimbingan; (3) 

Penghapusan/peniadaan biaya ujian terbuka (Rp. 15.000.000,- untuk program non 

reguler dan Rp. 10.000.000,- untuk program doktor reguler), serta biaya wisuda sebesar 

Rp. 1.500.000,- . 
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Terkait dengan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan SIAKAD, di 

Pascasarjana sering mengalami kendala dengan sistem pembayaran yang dilakukan 

melalui Bank Bukopin. Bank tersebut ketersediaan anjungan ATMnya terbatas, bahkan 

daerah tertentu tidak tersedia. ATM yang ada sering tidak fungsional, sehingga akibatnya 

mengakiubatkan keterlambatan mahasiswa untuk membayar uang kuliah.  

Dari pendapatan tersebut selanjutnya disusun penganggaran sesuai kebutuhan 

program yang dilakukan secara button up dimulai dari usulan program studi dan unit kerja 

lainnya. Pada umumnya program yang diusulkan program studi mencakup perkuliahan, 

ujian-ujian, seminar, PKL, pembinaan kemahasiswaan, kerjasama, pengelolaan jurnal, 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya usulan tersebut diintegrasikan 

dengan program pascasarjana secara menyeluruh yang dibahas dalam rapat pimpinan 

pada bulan Juli. Hasil Rapat pimpinan diusulkan ke tingkat universitas untuk dijadikan 

pagu indikatif. Untuk menjaga ketepatan anggaran dilakukan evaluasi implementasi 

anggaran setiap 4 bulan. Oleh karena itu dapat dilakukan revisi anggaran di bulan April 

atau September. 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis 

Bisnis (RSB) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Dokumen RKT memuat 

program/kegiatan strategis dan kegiatan operasional pascasarjana yang akan dicapai 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RSB menggambarkan tujuan yang akan dicapai 

dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai 

serta perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. RKT 

menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran dalam satu tahun yang dilakukan 

dengan cara menghitung biaya operasional, menghitung rencana biaya dan sumber 

pendanaan program dan kegiatan operasional, serta menyusun rencana kegiatan dan 

anggaran. Dalam langkah menghitung biaya operasional perlu dipahami bahwa biaya 

operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai 

kegiatan rutin agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan sesuai dengan standar, 

teratur dan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya pelaksanaan 

program dan kegiatan operasional tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti 

berapa besar biaya program dan kegiatan operasional yang diperlukan pada setiap 

tahunnya yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pascasarjana, 

Universitas maupun unit-unit kerja yang ada di lingkungan UNJ.  Berikut tabel di bawah 

ini menggambarkan penganggaran Pascasarjana tahun 2016 – 2018.  
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Tabel 5.3. Penganggaran tahun 2016 – 2018. 

No.  
Jenis 

Penggunaan  

  Dana [Rp.]    
Rata-rata [Rp.]  

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Biaya 
Operasional 
Pendidikan  

Rp 26,205,229,834 Rp.16,578,543,937 Rp  8,208,145,009 Rp 16,997,306,260 

a.  Biaya Dosen  
(Gaji, Honor)  

Rp   9,140,233,700 Rp  9,998,804,400 Rp15,658,700,200 Rp11,599,246,100 

b.  Biaya Tenaga 
Kependidikan  
(Gaji, Honor)  

Rp  1,452,591,400 Rp  1,475,318,000 Rp  1,494,689,300 Rp  1,474,199,567 

c.  Biaya 
Operasional 
Pembelajaran 
(Bahan dan 
Peralatan Habis 
Pakai) 

Rp     650,000,000 Rp     750,000,000 Rp     600,000,000 Rp    666,666,667 

d.  Biaya 
Operasional 
Tidak Langsung 
(Listrik, Gas, Air, 
Pemeliharaan 
Gedung, 
Pemeliharaan 
Sarana, Uang 
Lembur, 
Telekomunikasi, 
Konsumsi, 
Transport Lokal, 
Pajak, Asuransi, 
dll) 

Rp  1,343,060,730 Rp  2,605,664,648 Rp  3,109,937,509 Rp 2,352,887,629 

2 Biaya 
Operasional 
Kemahasiswaan 
(penalaran, 
minat, bakat, dan 
kesejahteraan) 

Rp      97,000,000 Rp     102,000,000 Rp     113,000,000 Rp   104,000,000 

Jumlah  Rp 38,888,115,664 Rp31,510,330,985 Rp29,184,472,018 Rp 33,194,306,222 

3 
Biaya Penelitian  Rp  1,260,000,000 Rp    895,000,000 Rp  2,200,000,000 

Rp   
1,451,666,667 

4 
Biaya PkM  Rp     182,500,000 Rp    185,000,000 Rp     240,000,000 

Rp      
202,500,000 

Jumlah  Rp 1,442,500,000 Rp  1,080,000,000 Rp  2,440,000,000 Rp  1,654,166,667 

5 Biaya Investasi 
SDM  

Rp     189,198,700 Rp     391,912,605 Rp     691,888,206 Rp     424,333,170 

6 Biaya Investasi 
Sarana  

Rp     532,937,100 Rp 1,243,894,550 Rp  1,860,427,892 Rp  1,212,419,847 

7 Biaya Investasi 
Prasarana  

Rp 91,291,788,013 Rp  2,635,316,571 Rp  1,184,146,160 
Rp 

31,703,750,248 

Jumlah  Rp 92,013,923,813 Rp 14,271,123,726 Rp  3,736,462,258 Rp33,340,503,266 

TOTAL  Rp132,344,539,477 Rp  36,861,454,711 Rp35,360,934,276 Rp68,188,976,155 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui proporsionalitas alokasi anggaran. 

Dana penelitian selama tiga tahun terakhir rata-rata Rp. 1,451,666,667,-.Terdapat 
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kenaikan anggaran penelitian dan pengabdian pada tahun 2017. Pascasarjana 

mengalokasikan dana penelitian untuk pimpinan Pascasarjana (direktur, wakil direktur, 

ko0rProgram Studi, ketua gugus) dan pada tahun 2018 menambahkan pengalokasisn 

penelitian satu orang dosen untuk masing-masing program studi. Bagi dosen 

Pascasarjana yang penelitian dan pengabdian masyarakatnya tidak didanai 

Pascasarjana, didanai LP3M atau Fakultas masing-masing. Dana yang diperoleh untuk 

penelitian minimal per orangnya sebesar Rp. 15.000.000 dan dana pengabdian 

masyarakat minimal sebesar Rp. 5.000.000. Semua dana penelitian dan pengabdian 

yang diterima dosen diikat dalam kontrak penelitian dan kontrak pengabdian 

masyarakat.  

Pengelolaan keuangan di Pascasarjana tersentral. Dengan demikian, Program 

Studi tidak melakukan pengelolaan secara mandiri. Namun demikian, kebutuhan 

operasional Program Studi dihitung secara cermat, sehingga Program Studi dapat 

mengoperasionalkan programnya, dengan mekanisme pengusulan sesuai SOP 

keuangan. Alokasi anggran Program Studi POR dapat dilihat pada table di bawah ini 

Ada beberapa aspek yang tidak dialokasikan anggarannya di Program Studi, karena 

dalam operasionalnya dilaksanakan secara terintegrasi bersama dengan kegiatan 

seluruh Program Studi yang ada di Pascasarjana. 

Pengelolaan keuangan menggunakan beberapa sistem aplikasi sesuai kebutuhan 

seperti Sistem Akuntasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) aplikasi Kemenkeu, Sistem 

Aplikasi Akuntansi (SAK), SAS, GPP, e-SPT dari Kemenkeu. Sedangkan aplikasi 

dikelola tersendiri oleh UNJ meliputi: Aplikasi SPM BLU, dan SP3.  Pengoperasionalan 

sistem tersebut dikelola oleh personil di bidang keuangan yang terdiri dari staf 

penganggaran, akuntansi dan bendahara yang dikoordinaskan langsung oleh Subag TU 

serta PPK di bawah tangung jawab Wadir 2. Hal tersebut menjadikan pencatatan 

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan keuangan terlaksanan 

secara tertib, sistematis dan benar.  

Aplikasi lain yang terkait dengan mitra berbasis web yang ada di UNJ meliputi: 

BNIDirect, BNI e-collection, Cashmanagement BTN, MCM Mandiri. Sedangkan aplikasi 

berbasis web dengan Kemenkeu meliputi: OMSPAN, SIMPONI, SPRINT, e-REKON LK, 

RKAKL DIPA, SIMONEV, BIOS.  

Guna efektifitas pengelolaan keuangan, Pascasarjana memastikan tersedianya 

tempat dan alat pendukung pengelolaan keuangan, POK yang telah disyahkan 

terlaksana sesuai jadwal, pengadministrasian keuangan yang tertib, serta bukti 

penerimaan dan pengeluaran terdokumentasikan dengan baik. Dalam pengeluaran 

keuangan, pascasarjana berupaya untuk hemat sesuai keperluan, terarah dan terkendali 

sesuai rencana. 
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Untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, Wadir 

Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana melakukan pengawasan melekat dengan 

memastikan bahwa sosialisasi penganggaran, penetapan staf pengelola, penetapan 

biaya, pengalokasian dana, sistem penganggran, pemantauan dan evaluasi program, 

dilakukan secara tepat, sehingga kegiatan akademik berjalan dengan semestinya.  

Selain itu, pelaporan keuangan diupayakan dilakukan secara transfaran kepada pihak 

berkepentingan, akuntabel, yang dibuktikan dengan bukti-bukti formal penggunaan yang 

dibelanjakan sesuai prosedur yang berlaku.  

 

b) Sarana dan prasarana   

Dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana, Pascasarjana dalam hal ini Wakil 

Direktur II bidang umum dan keuangan beserta Subag TU menginventarisasi peraturan, 

panduan dan juknis tentang sarana dan prasarana  baik yang dikeluarkan Kemenristek 

Dikti maupun Kementrian terkait serta yang dikeluarkan oleh UNJ, dalam bentuk 

hardcopy, dijilid dan disebarkan kepada pihak yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk 

memastikan setiap pegawai melaksanakan kerja sesuai aturan, sehingga tidak terjadi 

kesalahan dan benar benar mendukung pelaksanaan kegiatan Pascasarjana. Selain itu, 

juga dilakukan pendokumentasian Standar Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana 

untuk dipelajari dan dijadikan acuan dalam pengeloaan sarana dan prasarana. 

Berdasar acuan baik dalam bentuk peraturan, panduan, juknis maupun SPMI, 

selanjutnya disusun rencana pengembangan sarana dan prasarana oleh tim sarana dan 

prasarana yang dikoordinasikan oleh  Kasubag TU,   yang bertanggungjawab terhadap 

Wadir 2. Untuk diketahui, SOTK Pascasarjana tidak terdapat Kabag TU yang 

membawahi subag, seperti halnya yang terdapat dalam struktur organisasi fakultas, 

walau sebenarnya beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang ada di 

pascasarjana sama atau bahkan lebih berat dibanding di fakultas. Hal ini karena 

pascasarjana memiliki 20 program studi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana dibentuk tim sarana dan prasarana yang dikoordinir oleh satu orang ketua 

tim. Hal tersebut tidak tercantum dalam SOTK Pasacasarjana. Perencanaan sarana 

prasarana disusun bersamaan dengan perencanaan Pascasarjana secara menyeluruh 

sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana.    

Pascasarjana  memiliki prasarana, dalam hal ini tempat parkir  Gedung M seluas 

300 m2 yang menampung 20 kendaraan,  dan Gedung M Hatta untuk parkir kendaraan 

pimpinan, dosen maupun mahasiswa pascasarjana, seluas 150 m2  Memiliki taman 

seluas  315 m2, memiliki area belajar di luar ruangan dengan luas 30 m2 yang dilengkapi 

dengan pendopo yang memiliki meja dan tempat duduk. Memiliki dua blok Gedung, yaitu 

gedung M dan Gedung Bung Hatta.  
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Gambar 5.1 Ged M Pascasarjana 

 

 

Gambar 5.2 Lahan Parkir Ged Bung Hatta 

 

Gedung M berdiri di atas lahan dengan luas bangunan 5.036 M2. Lantai 1 memiliki 

loby depan dan belakang, dilengkapi dengan taman yang cukup asri. Memiliki 13 

ruangan, dengan ukuran yang beragam. Terdiri dari ruang sidang (R 105) dilengkapi rest 

room yang baik dan kelengkapan ruangan yang didesain dengan cukup nyaman. Ruang 

kuliah 4 lokal (104, 106, 107, 108, 104). Keempat ruang tersebut didesain berbeda satu 

dengan lainnya. Ada yang berbentuk ruang sidang (104, 105), teater (106 dan 107) dan 

ruang kelas biasa (108), yang dilengkapi dengan rest room dan media pembelajaran. 

Terdapat  ruang dosen (103) yang dilengkapi sarana ruang kerja yang nyaman, gudang 

(109), ruang mahasiswa dan alumni, ruang GIPK, dapur dan mushala yang dapat 

menampung 80 orang Jemaah lebih. Di loby depan dan belakang disediakan kursi sofa, 

dan kursi tunggu, sehingga pada saat istirahat jeda waktu kuliah, para mahasiswa dapat 

beristirahat sambil berdiskusi.  
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Gambar 5.3 Ruang Diskusi Pascasarjana 

 

 

 

Gambar 5.4 Ruang terbuka Pascasarjana 

Di lantai 2, terdapat ruang terbuka yang dilengkapi jaringan internet yang berfungsi 

sebagai ruang aktifitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas maupun diskusi. Selain 

itu terdapat Kantor GPjM (215 dan 214) yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat 

dan ruang kerja TPJM program studi, ruang GP3 (213, 212) yang di dalamnya terdapat 

ruang kerja, ruang belajar dan ruang staf yang dilengkapi mebeler dan sarana yang 

nyaman dan memadai. Di Lantai 2 juga terdapat ruang laboratorium PEP (208), ruang 

olahraga (209) ruang kerja TPJM (206), ruang kerja dosen (201, 202, 203), serta ruang 

redaksi jurnal (210), ruang panitia seminar internasional (211) dan toilet laki serta toilet 

perempuan.  
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Gambar 5.5. Ruang Diskusi 

 

Di lantai 3 terdapat ruang perpustakaan yang cukup luas, khusus koleksi 

buku yang terbit sepuluh tahun ke belakang, tesis dan disertasi. Di ruangan tersebut 

dilengkapi dengan meja baca yang tersekat satu sama lain, sehingga mahasiswa dapat 

belajar secara mandiri dengan tidak terganggu oleh mahasiswa lainnya. Selain itu juga 

terdapat ruang dosen, ruang sidang, dan 4 ruang kuliah (302, 303, 304, 305) dan 

mushala. Dilengkapi dengan toilet pria dan toilet wanita. Dari lantai 3 ini dibuat 

konekting dengan lantai 2 Gedung Hatta, sehingga mobilitas mahasiswa dan dosen 

dari Gedung Hatta dan Gedung M tidak terganggu.  

 

Gambar 5.6 Ruang Perpustakaan 

Di lantai 4, terdapat 8 lokal ruang kuliah (404, 403, 402, 406, 407, 408, 409, 410), 

ruang lab Musik, ruang dosen, mushola dan toilet pria dan wanita. Lantai 4 kurang 

terawat, karena tidak digunakan perkuliahan lagi. Perkuliahan lebih dikonsentrasikan 
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menggunakan Gedung Hatta. Direncanakan penggunaan lantai 4 ini akan diserahkan 

ke Pusat (Universitas). Secara lengkap denah dan ukuran serta kelengkapannya dapat 

dilihat pada dokumen denah Gedung M di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Denah Ged M 

Gedung Moch Hatta yang diresmikan tahun 2016, terdiri dari 8 lantai yang berdiri 

di atas tanah seluas 8.616 m2. Di lantai 1 terdapat loby, ruang genset dan ruang kendali 

CCTV, ruang TU, ruang pelayanan akademik terbuka dengan desain yang apik,  

sehingga mahasiswa memperoleh layanan secara nyaman  dan mudah. Pada lantai 1 

juga terdapat 2 layanan Bank, yaitu Bukopin dan BTN. Keberadaan kedua Bank 

tersebut mempermudah mahasiswa, dosen maupun pengelola keuangan dalam 

bertransaksi keuangan. Selain itu terdapat ruang tunggu mahasiswa yang dilengkapi 

kedai minuman swalayan, toilet pria dan wanita untuk mahasiswa dan staf. Untuk 

menuju lantai 2 hingga 8, tersedia 2 lif ukuran besar yang beroperasi pada setiap hari 

kerja,  sehingga mobilitas dari lantai 1 hingga 8 berjalan dengan baik.  

 

 

Gambar 5.8. Bagian Layanan Akademik 

Di Lantai 2 terdapat auditorium pertemuan besar seluas 380,35 m2 yang bisa 

digunakan untuk kegiatan seminar, kuliah umum atau kegiatan kemahasiswaan 

lainnya. Ruangan dilengkapi dengan mebeler, sound sistem dan kelengkapan media 
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lainnya, serta toilet perempuan dan pria, sehingga ruangan tersebut benar benar 

representative untuk sebuah auditorium.    

Di Lantai 3 terdapat ruang sidang yang digunakan untuk pelaksanaan seminar 

proposal, seminar kelayakan, ujian tesis dan ujian tertutup. Terdapat dapur dan ruang 

makan, gudang, mushala kecil, toilet pria dan wanita serta tempat wudlu.  Sedangkan 

lantai 4 digunakan untuk ruang kerja dosen dimana setiap dosen memiliki sarana kerja 

yang nyaman, ruang Koorprodi Studi, dan ruang tunggu dosen yang dilengkapi dengan 

toilet.  

 

Gambar 5.9. Ruang Diskusi  

Lantai 4 digunakan untuk ruang kerja dosen (para professor), yang menampung 12 

orang, kantor 20 Koorprodi Studi. Semua Kordinator Program Studi bertempat dalam 

lantai yang sama, yang bertujuan untuk memudahkan dalam berkoordinasi sehingga 

dapat bekerja secara efisien dan efektif. Ruang Koordinator Program Studi dilengkapi 

dengan meja kerja, kursi tamu, serta meja sekertaris, serta rak penyimpanan berbagai 

dokumen, serta computer dan printer dan lat perlengkapan kantor lainnya.   

 Lantai 5, digunakan untuk ruang pimpinan (Ruang Direktur, Wadir 1, Wadir 2) 

yang di dalamnya dilengkapi toilet, dapur, ruang tunggu, ruang sekertaris. Masing 

masing ruang pimpinan dilengkapi satu set meja dan kursi rapat, satu set meja dan 

kursi kerja pimpinan, satu set kursi tamu, dan satu set meja dan kursi untuk sekertaris. 

Di lantai inipun terdapat ruang kerja Komite Pascasarjana yang dilengkapi fasilitas 

kerja yang cukup memadai, ruang rapat kecil yang dilengkapi dengan fasilitas LED dan 

LCD,  ruang  rapat besar yang digunakan untuk rapat dan ujian terbuka serta 

pertemuan lainnya yang dilengkapi dengan LED, videotron dan sound sistem serta 

ruang ganti dan ruang rapat kecil. Sebelum memasuki ruangan, terdapat loby yang 

dilengkapi dengan 2 set kursi sofa yang dapat digunakan sebagai penerima tamu atau 

mahasiswa untuk menunggu. Selain itu disediakan  meja sidang yang dapat digunakan 

mahasiswa untuk belajar mandiri maupun berdiskusi. Ruang di lantai 5 didesain 

sedemikian rupa, sehingga terasa asri dan nyaman bagi pengguna. 
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Gambar 5.10 Ruang Sidang Besar 

Lantai 6 digunakan untuk perpustakaan dengan ukuran 233,4 m2 dengan desain 

sangat nyaman. Di dalamnya terdapat buku terbitan baru, ruang baca, ruang diskusi, 

ruang rapat, dan ruang kerja mahasiswa. Selain itu terdapat mushala yang nyaman 

yang dapat menampung lebih dar 100 orang jemaah. Di lantai 6 juga terdapat ruang 

Cyber Learn (Cylearn) yang dikelola Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) sebagai 

laboratorium, sehingga di dalamnya terdapat peralatan IT untuk operasional e-

learning/blanded learning dan teleconference. Ruang tersebut juga dapat digunakan 

untuk rapat, seminar dan ujian terbuka.   

Lantai 7 digunakan sepenuhnya untuk kegiatan perkuliahan, sebanyak 7 ruangan, 

dengan ukuran berbeda beda. Selain itu disediakan ruang tunggu mahasiswa yang 

dilengkapi dengan kursi dan meja kerja. Di setiap ruangan dilengkapi dengan sarana 

media pembelajaran yang fungsional. Selain itu juga terdapat toilet pria dan wanita. 

Program Studi Doktor Pendidikan Olahraga dalam proses perkulahan, menggunakan 

ruang 706 dan 708. Penggunakaan du ruangan khusus memudahkan dalam 

penjadwalan, serta bila ruangan tersebut tidak digunakan perkuliahan, mahasiswa 

dapat menggunakan ruangan tersebut untuk belajar, diskusi   dan menyelesaikan tugas  

Gambar 5,11. Ruang Cyber Learn (Cylearn) 
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Lantai 8 digunakan sepenuhnya untuk perkuliahan sebanyak 7 ruang dan ruang 

kerja dosen yang menampung 24 dosen. Setiap dosen memiliki meja kerja, lemari dan 

area konsultasi. Dengan ketersediaan ruang kerja dosen diharapkan mahasiswa lebih 

mudah dan nyaman dalam berkonsultasi dan bimbingan dengan dosen, sehingga 

pembelajaran berjalan dengan baik, yang pada gilirannya mahasiswa dapat 

menyelesaikan studinya secara tepat waktu. 

Penyelenggaraan pascasarjana tidak hanya menggunakan gedung M dan M. Hatta 

yang dikelola langsung oleh Pascasarjana, namun juga menggunakan sarana dan 

prasarana universitas, seperti poliklinik, lapangan olahraga, gedung pertemuan (Gd. 

Syafii, Gd. Dewi Sartika, dan Gd. Kihajar Dewantara) untuk penyelenggaraan seminar 

dan pertemuan akademik maupun non akademik lainnya.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki semuanya didokumentasikan dan dicatat secara 

digital dalam aplikasi SIPPAS-BMN UNJ yang terkoneksi dengan pencatatan asset 

negara yang ada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Pencatatan dilakukan secara 

rutin sehingga keberadaan sarana terkontrol, dapat diketahui kondisinya (baik, rusak, 

perlu perbaikan, perlu dihapuskan). Pencatatan dikerjakan oleh staf khusus yang 

ditunjuk. Untuk mempermudah pemeliharaan sarana dan prasarana, disediakan 

panduan pemeliharaan sarana, sehingga setiap orang yang berkepentingan secara 

bersama sama dapat memelihara sarana yang ada. 

Selain itu guna terpelihara sarana dan prasarana yang dimiliki, Pascasarjana 

membuat tata tertib penggunaan sarana serta tata tertib pemeliharaan dan tata tertib 

kebersihan. Tata tertib ditempel di sudut ruangan tertentu, sehingga diharapkan setiap 

orang dapat memelihara sarana dan menjaga kebersihan dengan baik.  

Untuk mendukung pembelajaran, Pascasarjana menyediakan dua ruang layanan 

perpustakaan. Ruang pertama bertempat di Gd. M lantai 3, melayani peminjaman 

buku, tesis, dan disertasi.  Pada unit ini tersedia 1200 koleksi buku, 4.571, koleksi tesis, 

serta 4.977 koleksi disertasi. Ruang perpustakaan cukup luas sehingga memberi 

keleluasaan gerak mahasiswa yang berada di dalamnya. Disediakan meja baca 

dengan sekat agar mahasiswa bisa membaca dengan konsentrasi tanpa merasa 

terganggu oleh pembaca di sebelahnya. Lantai ruangan diberi karpet, disediakan 

bantal besar, sehingga secara santai mahasiswa dapat membaca buku dengan 

lesehan. Layanan dibuka setiap hari kerja (Senin-Jumat) dari jam 08.00 hingga jam 

20.00.  
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Gambar 5,12 Ruang Perpustakaan 

 

Ruang kedua layanan perpustakaan, bertempat di lantai 6 Gedung M. Hatta, dengan 

luas 2125 m2. Koleksi buku yang ada di ruang ini sebanyak 87.469 buku cetak dan 955 

e-book. Ruang didesain dengan rak-rak buku yang ditata dengan indah dan rapih. Di 

berbagai sudut ruangan disediakan meja baca individual, meja besar, 3 set kursi sofa 

untuk membaca santai. Terdapat ruang belajar khusus bagi mahasiswa program 

doktor, ruang sidang tempat berdiskusi mahasiswa, ruang bimbingan khusus, dan ruang 

rapat, serta ruang pengelola perpustakaan.  Buku cetak diletakan secara menyebar 

dalam rak rak setiap sudut, sedangkan e book dapat diakses melalui computer yang 

telah disediakan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencarinya. Perpustakaan 

yang nyaman ini diminati mahasiswa sehingga dalam setiap bulannya rata rata 

dikunjungi sebanyak 611 mahasiswa, atau sekitar 21,53 % mahasiswa. Selain itu 

perpustakaan juga dimanfaatkan oleh dosen guna memperkaya bahan ajar, melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat agar tetap tetap sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata. 

Koleksi perpustakaan terkait bahan kajian pendidikan keolahragaan tersedia judul 50 

tesis, 45 judul disertasi, dan 95 buku cetak.  
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Gambar 5.13. Perpustakaan lantai 6 Gd. M Hatta 

 
Untuk melengkapi kebutuhan literatur tentang pendidikan keolahragaan Program 

Studi menyediaan buku referensi yang disimpan di ruang koordinator Program Studi 

untuk memudahkan penggunaannya. Selain perpustakaan pascasarjana, mahasiswa 

pascasarjana juga dapat mengakses penggunaan perpustakaan pusat yang lokasinya 

berjarak sekitar 150 meter dari Gedung M Pascasarjana. Di perpustakaan tersebut 

tersedia koleksi pustaka yang terdiri dari: buku cetak, e book, e jurnal nasional maupun 

internasional yang cukup memadai. Di perpustakaan tersebut juga tersedia repositori 

karya akhir mahasiswa. 

 



 

86 
 

 

Gambar 5.14. Perpustakaan Universitas 

 

Pengelolaan perpustakaan universitas maupun pascasarjana dikelola dengan 

menggunakan Senayan Library Management Sistem (SLiMS), sehingga pengguna 

perpustakaan dimudahkan untuk mengakses dan memanfaatkan bahan pustaka guna 

penyelesaian tugas karya ilmiah. Mahasiswa program doktor Program Studi pendidikan 

olahraga dapat menggunakan seluruh fasilitas perpustakaan dengan syarat 

teregestrasi sebagai mahasiswa dan mendaftar sebagai anggota perpustakaan UNJ 

dan perpustakaan Pascasasrjana. 

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan terpercaya dan dapat mendukung 

proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan dan tugas operasional 

pascasarjana, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem 

yang memadai.  TIK dalam operasional organisasi berfungsi untuk: 1) menyediakan 

suplay informasi untuk organisasi; 2) menyediakan data yang akurat; 3) meningkatkan 

produktifitas; 4) Menjadikan kerja sistimatis; 5) meningkatkan kualitas SDM.  

  Dalam operasionalnya TIK menggunakan sistem secara terintegrasi dengan 

Universitas dan PD Dikti, maupun sistem khusus yang digunakan di lingkungan 

pascasarjana. Untuk memudahkan penggunaannya, selain disusun pedoman 

penggunaan sistem tersebut, juga dilakukan Bimtek dan sosialisasi bagi petugas, 

pengguna dalam hal ini dosen dan mahasiswa. 

Pasacasarjana memiliki fasilitas internet/WAN dengan kapasitas 300 MBPS yang 

dapat diakses mahasiswa, karyawan dan masing-masing diberikan pasword tersendiri 

sebagai sarana akses internet. Pemberian password ini guna membatasi akses internet 

untuk menghindari penggunan orang diluar sivitas UNJ yang dapat mengakibatkan 

overload. Fasilitas web UNJ dan Pascasarjana memiliki andil penting dalam sistem 

informasi, hal ini terkait dengan fungsi dan peran sistem IT di UNJ. Sistem TKI yang 

tersedian di UNJ dalam bentuk :  
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1) Website UNJ berisi tentang informasi tentang Universitas, kegiatan-kegiatan, 

SIDOS, SIPEG, SISTER, SIAKAD, PENMABA, Labschool, Fakultas. Struktur 

Organisasi, program, kegiatan, prestasi mahasiswa dan dosen serta informasi 

lainnya. 

2) Website  Pascasarjana berisi tentang berbagai informasi tentang: profil pascasarjana 

(sejarah berdiri,stuktur organisasi, dan ifo lainnya tentang pascasarjana), panduan 

akademik, panduan penulisan karya ilmiah, informasi Program Studi ( kurikulum, 

dosen dan keahliannya, mahasiswa, kelulusan, pengumuman dan edaran, serta  

informasi kegiatan Pascasarjana.  

3) Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang terintegrasi dengan pembayaran SPP 

dan registrasi mahasiswa,  Sistem ini menyediakan informasi tentang : Jadwal 

perkuliahan, daftar pengampu matakuliah, daftar PA/pembimbing akademik, data 

mahasiswam, pembuatan KRS, pembuatan KHS, yang terkoneksi dengan PDDIKTI 

4) Sistem Informasi non akademik 

Sistem informasi non akademik terdiri dari : 

(a)  Sistem Sarana dan Prasarana (SIMAK BMN) yang terkoneksi dengan PD DIKTI 

dan Lembaga Pengelola Aset Negara). Sistem ini merupakan database milik 

negara yang diisi dan dilaporkan secara berkala.   

(b) Sistem keuangan (SIM KEU- SIM Akuntansi), merupakan data base keuangan, 

yang selalu update dan terkoneksi dengan Kemenristekdikti. 

(c) Sistem Kepegawaian (SIPEG) merupakan database pegawai, KKP, kenaikan 

pangka yang dan terintegrasi dengan PDDIKTI. Untuk mengakses, setiap 

pegawai harus menggunakan email : unj.ac.id 

(d) Sistem Dosen (SIDOS dan SISTER) merupakan database dosen, KKD dan BKD 

online yang terkoneksi dengan PDDIKTI.  Untuk mengangkes, masing masing 

dosen menggunakan email  unj.ac.id;  

(e) Sistem Kemahasiswaan (SIMAS) merupakan database mahasiswa yang 

terkoneksi dengen PDDIKTI. Setiap saat harus update. Untuk mengakses, 

masing masing mahasiswa diwajibkan menggunaka  email unj.ac.id 

(f) Persuratan (APPLES) merupakan sistem persuratan. Berkirim dan menerima 

surat antar Lembaga di lingkungan UNJ lakukan secara on line. Sistem ini 

menghemat kertas, dan cepat, sehingga informasi pesan yang diampaikan 

melalui surat dengan cepat sampai pada pihak penerima.   

5) Laman Penerimaan Mahasiswa Baru secara khususndi UNJ tersedia secara 

terintegrasi. Laman tersebut berisi informasi tentang:  Program Studi yang dibuka 

dengan jumlah kuotanya, tata cara pendaftaran (persyaratan, mekanisme 

pendaftaran, waktu pendaftaran), seleksi/test, pengumumam kelulusan, dan daftar 
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ulang. Selain itu tersedian informasi lainnya terkait dengan penerimaan mahasiswa 

baru. 

6) TIK untuk pembelajaran dengan nama Cyber Learn (Cylern)  Menggunakan ruangan  

yang berada di lantai 6, dikelola oleh Program Studi S2 dan DOKTOR Teknologi 

Pendidikan (TP) selain berfungsi sebagai laboratorium  bagi mahasiswa TP, juga 

Sylearn juga mengelola Blanded Learning bagi seluruh Program Studi yang 

diselenggrakan  pascasarjana. Seluruh Program Studi diwajibkan menyelenggraan 

Blanded Learning, minimal dua mata kuliah program studi, selain matakuliah umum 

yang berlaku untuk seluruh Program Studi, yaitu: Statistik, filsafat Ilmu dan 

Metodologi Penelitian. Sylearn juga digunakan untuk melakukan teleconference 

dalam proses perkuliahan atau seminar yang kebetulan narasumbernya tidak berada 

di tempat.  

7) Repositori  

Repositori karya ilmiah penyelesaian studi (disertasi) tersedia di Perpustakaan 

Pusat yang terintegrasi dengan mahasiswa program sarjana dan magister. Hal 

tersebut bertujuan guna memudahkan mahasiswa jenjang apa pun yang 

membutuhkan informasi tentang karya ilmiah akhir. Namun demikian, dalam 

penyajiannya, repositori diklasifikasikan berdasarkan jenjang dan tahun kelulusan 

dan Program Studi. Dengan demikian repositori Program Studi Doktor Pendidikan 

Olahraga dapat dilacak keberadaannya.  

Untuk memastikan seluruh sistem fungsional dan digunakan sesuai dengan tujuan, 

dilakukan monitoring dan evaluasi secara benjenjang, dimulai dari tingkat Pascasarjana 

hingga tingkat Universitas terhadap sistem baik perangkat lunak maupun perangkat 

kerasnya yang penggunaannya dikelola Universitas, seperti : SIAKAD, SIPEG, SIDOS, 

BMN, dll., dalam bentuk pelaporan berkala yang dituangkan dalam bentuk format. Selain 

itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang khusus digunakan 

Pascasarjana, seperti sylearn, website Pascasarjana dan sistem pendaftaran. Hasil 

monitoring dan evaluasi selanjutnya ditundak lanjuti dengan perbaikan program maupun 

perbaikan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. 

Sesuai UU No 19 tahun 2002, tentang hak cipta, dijelaskan bahwa lisensi adalah 

izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. 

Oleh karena itu Pascasarjana dalam kaitannya dengan penggunaan IT menetapkan 

kebijakan untuk menggunakan harsware dan software yang  berlisensi seperti lisensi 

penggunaan perangkat lunak Microsoft dengan OS Windows dan officenya,  lisensi trial 

software, lisensi penggunaan dalam waktu tertentu, freeware, dan lainnya. Kebijakan 

penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras dituangkan dalam ketetapan rektor.  
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c) Kecukupan dan aksebilitas Prasarana  

Pascasarjana memiliki prasarana yang memadai dan mudah diakses. Di atas 

lahan 13.652,447 m2 terdapat dua gedung, yaitu gedung M dan gedung M Hatta. Untuk 

menuju ke dua Gedung tersebut dapat dilakukan melalui dua pintu masuk, yaitu pintu 

depan, dari gerbang Rawamangun Muka yang berjarak sekitar 600 m, dan dari  belakang 

melalui  Jl. Pemuda yang langsung menuju kedua Gedung tersebut. Untuk mencapai 

Gedung Pascasarjana dapat menggunakan transfortasi masa. Tersedia trans Jakarta 

dari arah Blok M, Kota, Tanjung Priuk dan lainnya yang menuju Pulogadung dan 

Rawamangun, Metro Mini dari Cempaka putih, Senen  yang menuju dan Rawamangun, 

Bajaj dan ojek yang mudah dihubungi. Selain itu itu dapat juga menggunakan Kereta api 

dari Depok, Tanggerang dan Bekasi yang berhenti di stasiun Klender, Jatinegara 

maupun Manggarai. Dari ketiga stasiun tersebut tersedia metromini, bajaj maupun ojek 

yang harganya sangat terjangkau mahasiswa.  

Sarana dan prasarana di Pascasarjana belum sepenuhnya dapat memenuhi 

kebutuhan Mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Hingga saat ini, belum terdapat 

mahasiswa berkebutuhan khusus yang belajar di Pascasarjana. Sehingga belum 

mengalami masalah terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Namun ke 

depan tentu harus menyediakan hal tersebut. Secara lengkap prasarana yang ada di 

Pascasarjana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.4. Prasarana 

No Prasaran Luas/m2 

1. Gedung M 5036.47 m2 

2. Gedung Bung Hatta 8616.40 m2 

3. Parkir depan 300 m2 

4. Parkir belakang 150 m2 

 

Bagi pengguna kendaraan pribadi, sangat mudah menuju lokasi Pascasarjana. 

Selain itu, juga tersedia tempat parkir untuk mahasiswa, yang berada di belakang atau 

di depan Gedung M dan Gedung M Hatta.  

 

5.5 Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan adalah kinerja keuangan, sarana dan prasarana lain 

berdasarkan standart yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN-Dikti. Data 

indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk 

perbaikan berkelanjutan.Pascasarjana UNJ dalam menjalankan fungsinya dibidang 

keuangan sarana dan prasarana masih terfokus pada pencapaian indikator kinerja utama 
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sesuai dengan standar nasional SN-Dikti. Kedepan program studi pendidikan olahraga akan 

berupaya untuk dapat meningkatkan capaian indikator kinerja tambahan.  

 

5.6 Evaluasi Capaian Kinerja 

Berdasar paparan di atas, dapat dianalisis, keberhasilan pencapaian standar yang 

ditetapkan: 

a) Keberhasilan dan dan ketidak berhasilan pencapaian standar keuangan 

Terdapat beberapa keberhasilan dalam pencapaian standar keuangan, diantaranya 

adalah : 

- kontribusi Pascasarjana terhadap pendapatan UNJ yang tinggi (24%); 

- Rata-rata biaya operasional pembelajaran lebih dari 20%; 

- Rata-rata alokasi dana penelitian dan pengabdian lebih dari 15%; 

- Rata-rata dana penelitian perdosennya di atas Rp.10.000.00,- ; 

- Rata-rata dana pengabdian masyarakat lebih dari Rp.5.000.000,- . 

Namun demikian masih terdapat ketidak berhasilan dalam pencapaian standar, 

diantaranya adalah : 

- Terbatasnya pendapatan  atas kegiatan, income generating activities serta hibah 

- SPP masih satu-satunya andalan pendapatan, sehingga bila jumlah mahasiswa 

yang diterima sedikit, berpengaruh terhadap pendapatan dan penganggaran.   

- Sering terjadinya kendala pembayaran SPP dikarenakan faktor sistem Bank 

Bukopin.   

b) Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana 

Terdapat beberapa keberhasilan dalam pencapaian standar sarana dan prasaran, 

diantaranya adalah: 

- Tersedia ruang  perkantoran, ruang belajar, ruang praktikum, ruang perpustakaan 

dan ruang kegiatan lainnya dengan berbagai kelengkapannya secara mamadai, 

memberi peluang yang tinggi terhadap mahasiswa untuk melakukan aktifitas 

pembelajaran secara optimal, memberi kesempatan pada dosen untuk  mengajar, 

membimbing dan bekerja mandiri maupun tim, serta memberi peluang bagi staf 

administrasi bekerja secara baik; 

- Tersedia Teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai sistem yang 

digunakan seperti sistem akademik (SIAKAD), sistem kepegawaian (SIPEG), Sistem 

dosen (SIDOS/SISTER), sistem sarana prasarana (BMN), sistem kemahasiswaan 

(SIMAS) dll., dengan mengunakan sarana mutakhir, sehingga memudahkan dalam 

pemberian layanan  dan pengambilan keputusan; 

- Tersedia TIK untuk mengelola dan menyebar ilmu pengetahuan dalam bentuk laman 

UNJ maupun Pascasarjana, serta  ketersediaan Cyber Learn, e-book, e-jurnal, e-

repositori yang mudah diakses;  
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Namun dmikian, terdapat beberapa hal ketidak berhasilan dalam pencapaian 

standar sarana prasarana diantaranya : 

- Belum tersedianya fasilitas khusus (lift, jalan) bagi yang berkebutuhan khusus; 

- Masih belum lengkanya informasi yang tersedia dalam laman Pascasarjana 

Terdapat faktor pendukung terhadap keberhasilan pencapaian standar, 

diantaranya adalah:  kebijakan UNJ terkait prioritas anggran untuk operasional 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, kebijakan penggunaan sistem 

informasi dalam operasional manajemen. Namun demikian masih terdapat faktor 

penghambat, diantaranya kesadaran mahasiswa, dosen dan staf dalam penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang masih lemah, sehingga sering 

mengakibatkan mudah rusaknya sarana dan prasarana yang ada. Serta kurang 

terpeliharanya lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. 

Berdasar keberhasilan, ketidakberhasilan, pendukung dan penghambat terhadap 

ketercapaian standar keuangan, sarana dan prasarana, Pascasarjana merencanakan 

melakukan:  

- pembinaan terhadap mahasiswa maupun staf yang dilakukan secara rutin oleh 

pimpinan di tingkat Pascasarjana maupun Program Studi terkait membangun sikap 

peduli dan tanggung jawab terhadap pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta penciptaan lingkungan yang kondusif; 

- Mengadakan Bimbingan Teknis terhadap Staf untuk pengoperasian sistem dan 

perbaikan laman Pascasarjana 

- Memperbaiki sistem internal pascasarjana yang mengintegrasikan akademik 

dengan non-akademik. 

- Mengganti pembayaran SPP melalui Bukopin menjadi pembayaran Multi Bank. 

 

5.7 Penjaminan Mutu  

Penjaminan mutu tentang keuangan, sarana dan prasarana dilakukan secara internal 

maupun eksternal. Secara internal dilakukan oleh  Tim Penjaminan Mutu Pascasarjana 

yang dilakukan melalui tahapan : (a) penetapan standar yang dituangkan dalan SPMI 

Pascasarjana sebagi turunan dari SPMI Universitas; (2) dilakukan penyusunan instrument  

untuk mengukur ketercapaian standar oleh GPjM berserta TPjM sesuai dengan standar 

yang ditetapkan Universitas; (3) Dilakukanevaluasi/audit mutu keuangan, sarana dan 

prasarana oleh tim auditor yang ditetapkan Universitas; (4) Dilakukan pembahasan 

terhadap hasil audit, untuk dirumuskan tindaklanjutnya oleh GPJM beserta pimpinan yang 

dibahas dalam rapat pimpinan Pascasarjana;  (4) Dilakukan perbaikan  dan menjadi 

masukan dalam penyusunan program tahun berikutnya. Selain itu dilakukan audit oleh 

satuan pengawasan internal untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan berjalan 
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seseuai seharusnya, terutama terkait dengan pengalokasian dan pertanggungjawaban 

keuangan.   

 

5.8 Kepuasan Pengguna 

Untuk mengukur tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan keuangan, 

sarana dan prasarana, dilakukan survey kepuasan. Aspek yang diukur terkait dengan 

layanan keuangan mencakup: penetapan besaran uang kuliah, sistem pembayaran, 

kecukupan alokasi  

 

5.9 Kesimpulan dan Tindak Lanjut 

Prasarana   yang   dimiliki   oleh   Pascasarjana   UNJ   sangat   memadai. Penggunaan 

prasarana di Universitas Negeri Jakarta menggunakan sistem pemakaian bersama baik di 

tingkat Sarjana, Magister, dan Doktor. Prasarana digunakan selama 6 hari mulai pukul 

08.00 sampai 20.30. Dengan demikian setiap Program Studi dapat memanfaatkan ruang 

secara maksimal. Program Studi dapat menggunakan prasana di luar Gedung M dan 

Gedung Bung Hatta yang diperuntukan untuk Pascasarjana.  Kualitas prasarana yang 

dimiliki oleh Pascasarjana UNJ dan Universitas Negeri Jakarta memadai. Universitas 

Negeri Jakarta mendapat hibah dari IDB untuk pengembangan sarana dan prasarana yang 

saat ini sudah digunakan, sehingga secara kualitas sangat memadai. Prasasana yang 

dimiliki UNJ dan Pascasarjana UNJ mampu mendukung pengembangan 5 tahun yang akan 

datang karena prasarana yang ada saat ini merupakan prasaranan yang diperoleh tahun 

kedua. 

 

Tabel 5.5 Indikator Kinerja Utama Bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

No. Komponen 2019 - 2020 2021-2025 2026-2030 

1. Dokumen kebijakan danperencanaan V V V 

2. Daya serap 90% 94% 95% 

3. Kepatuhan WTP WTP WTP 

4. Income generating 5% 25% 35% 

5. Perpustakaan 25% 50% 100% 

6. Perangkat e-learning 25% 50% 100% 

7. Laboratorium 25% 50% 100% 

8. Sarana perkuliahan dan perkantoran 25% 50% 100% 

9. Sistem informasi 25% 50% 100% 

 

 

 

 

 



 

93 
 

KRITERIA 6 
PENDIDIKAN 

 

6.1 Latar Belakang 

Bagian Arah pendidikan tinggi ke depan dilatarbelakangi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berbasis teknologi untuk menghadapi era globalisasi. Hal ini 

berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan 

berkarakter, sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi yang menyatakan bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar dan mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik (mahasiswa) secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  

Agar tujuan tersebut tercapai, maka rumusan capaian pembelajaran (learning 

outcomes) perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 yang 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan menetapkan 

penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan peserta didik. Dengan 

demikian, kurikulum pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 

kualifikasi yang setara dengan KKNI. Dengan KKNI rumusan kemampuan dinyatakan 

dalam istilah “capaian pembelajaran” (learning outcomes), dimana kompetensi tercakup 

di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan 

istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan 

capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI. 

 

6.2 Kebijakan 

 
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdiri tahun 1978, yang 

merupakan lembaga terstruktur pertama di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) di Indonesia. Pada perkembangannya, tahun 1980 menjadi 

Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan 

Presiden Nomor 45 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi IKIP Jakarta, Program 

Pascasarjana adalah salah satu  program yang disahkan yang memiliki program 

pendidikan terdiri dari; Program Magister dan Program Doktor. Pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta mengacu kebijakan pembelajaran pendidikan tinggi, yaitu: 

1) UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional  

Indonesia; 

4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan 
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Tinggi   dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

7) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 Tentang Organisasidan Tata Kerja 

Universitas Negeri Jakarta; 

8) Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru; 

9) Permenristekdiskti No 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Tentang Rencana Strategus Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 

Tahun 2015-2019; 

10) Permendikbud No 205/O/2003  tahun2003  Tentang  Statuta  Universitas Negeri 

Jakarta 

11) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;  

12) Peraturan BAN-PT  No.32  Tahun  2016  Tentang  Akreditasi Program Studi  dan 

Perguruan Tinggi; 

13) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017. 

Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, maka proses belajar yang 

dikembangkan berasal dari dalam diri peserta didik (mahasiswa) itu sendiri. Hal ini 

sangat dibutuhkan, sehingga peserta didik berusaha untuk terus menggali dan menjadi 

manusia yang semangat belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran berfokus pada 

peserta didik (mahasiswa) yang menekankan pada prestasi belajar, kebutuhan dan 

kemampuan individu peserta didik (mahasiswa), dengan mengembangkan model 

belajar yang baik dan kompeten agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, dapat melahirkan peserta didik yang 

memiliki kreativitas, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kritis dalam berpikir. 

Selain itu, mampu menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, 

dapat bekerja dalam tim, dan berwawasan global untuk dapat selalu beradaptasi 

terhadap perubahan dan perkembangan zaman. 

 

6.3 Strategi Pencapaian Standar 

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian standar pendidikan sebagai berikut: 

a.   Setiap Program Studi di lingkungan Pascasarjana menyusun CPL berbasis KKNI, 

dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, 

keterampilan pengetahuan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan 

spesifikasi program studi. 
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b. Rumusan CPL setiap program studi di lingkungan Pascasarjana dikaji oleh 

pimpinan Pascasarjana UNJ sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor. 

c. Rumusan CPL setiap program studi di lingkungan Pascasarjana dikaji oleh senat 

universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor. 

d. Ketua program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan 

alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan CPL. 

e. Dekan dan Koordinator Program Studi perlu membina hubungan dengan 

organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan 

CPL program studi di lingkungan pascasarjana UNJ yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder. 

f. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan. 

g. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan sosialisasi standar 

kompetensi kepada dosen/pengajar dan monitoring dan evaluasi terhadap proses 

belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas 

akhir. 

h. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap 

kurikulum yang berjalan kepada stakeholder. 

i.   Korprodi di lingkungan Pascasarjana UNJ menyusun profil lulusan sesuai dengan 

kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.  

 

6.4 Indikator Kinerja Utama 

a) Kurikulum 

Indikator kinerja utama pada kurikulum sebagai berikut: 

1) Jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) pada program doktor sebanyak 54 SKS, 

dengan rincian 42 SKS untuk matakuliah dan 12 SKS untuk disertasi. Jumlah 

SKS ini sudah melebihi standar ketentuan pada program doktor yang 

mensyaratkan minimal 42 SKS sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

2) Jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) pada program magister sebanyak 48 SKS. 

Jumlah SKS ini sudah melebihi standar ketentuan pada program doktor yang 

mensyaratkan minimal 36 SKS sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

3) Bentuk pembelajaran yang diterapkan pada Pascasarjana berupa 

kuliah/response/tutorial dan penelitian. Hal ini sesuai dengan Permenristekdikti 

No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

4) Capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa program Doktor 

mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan umum dan keterampilan 
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khusus. Capaian ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 

2012 yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

5) Dokumen rencana pembelajaran tertuang dalam Rencana Pelaksanaan 

Semester (RPS) untuk setiap matakuliah. Peninjauan silabus dan RPS (Rencana 

Pembelajaran Semester) sebagai salah satu produk kurikulum dilakukan secara 

periodik dan dilakukan dalam rapat koordinasi sebelum semester baru dimulai. 

6) Kurikulum pada Pascasarjana selalu ditinjau agar selalu sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan kebutuhan pemangku kepentingan. Setiap lima tahun 

sekali diadakan diskusi pada tingkat program studi dengan para pemangku 

kepentingan (alumni, pengguna lulusan, dan tim dosen) untuk mendapatkan 

masukan mengenai kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan untuk 

kemudian dijabarkan dalam kurikulum 

 

b) Pembelajaran 

  Indikator kinerja utama pada pembelajaran dibiktikan dengan: 

5) Sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan 

pengalaman yang dibuktikan melalui SK Rektor yang menetapkan dosen 

Homebased pada program studi yang sesuai dengan bidang keahlian dosen 

yang bersangkutan. 

6) Penggunaan metode dan model pembelajaran berbasis digital melalui metode 

blended learning dan pemanfaatan cyberlearning dalam proses perkuliahan. 

7) Dilaksanakannya sistem monitoring dan evaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu 

(GPjM) Pascasarjana melalui kegiatan monev awal, tengah, dan akhir 

perkuliahan pada tiap semester. Pelaksanaan monev dilakukan melalui tahapan 

sebaga berikut. 

a) Monev hari pertama masuk kuliah. Monev ini dilakukan GPJM dibantu staf 

admin. Monev ini dilakukan untuk melihat kehadiran dosen di hari pertama 

kuliah, pemberian konrtrak mata kuliah/RPS, dan melihat kehadiran 

mahasiswa di hari pertama kuliah 

b) Monev awal semester. Monev awal semester dilaksanakan pada akhir 

minggu ke empat perkuliahan. 

c) Monev tengah semester untuk melihat kesesuaian jumlah pertemuan yang 

sudah dilakukan dan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) 

d) Monev akhir semester untuk melihat kesesuaian jumlah pertemuan yang 

sudah dilakukan dan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) 

 
c) Layanan Kepada Mahasiswa 

Indikator kinerja utama pada layamam kepada mahasiswa dibuktikan dengan:  
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1) Dibentuknya Gugus Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi (GP3). Gugus ini 

bertujuan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa dalam penulisan 

dan publikasi tesis dan disertasi, penulisan dan publikasi artikel. Beberapa 

kegiatan yang rutin dilakukan oleh GP3 adalah Research Clinic, Research 

Camp, Research Academia, dan Research Retreat. 

2) Penambahan ruang diskusi, ruang cyberlearning, dan perpustakaan. 

3) Penambahan kuota wifi untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses 

internet. 

4) Layanan kesehatan mahasiswa dengan memanfaatkan fasilitas klinik 

kesehatan yang dikelola oleh UNJ. 

 

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Pendidikan 

No. Komponen 2019 - 2020 2021-2025 2026-2030 

1 Panduan Akademik V   

2 Pemutakhiran Kurikulum V   

3 SPMI dan implementasi penjaminan mutu Lengkap lengkap Lengkap 

4 Peningkatan penalaran mahasiswa    

5 Budaya akademik melalui monev on-going on-going on-going 

6 Publikasi bahan ajar 20 buku/th 40 buku/th 60 buku/th 

7 Pembelajaran daring 6/prodi Semua MK Semua MK 

8 Kepuasan pengguna Survei on-going on-going 

9 Kinerja tambahan: Program terintegrasi 

(dengan penelitian dan PkM)  

 wilayah mitra 

 paket pembelajaran  

 perguruan tinggi mitra  

 

 

2 

4 

4 

 

 

6 

10 

10 

 

 

10 

30 

15 

 

 

a) Intergrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran  

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang 

menarik dan inovatif, sehingga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 

eksploratif, kreatif dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. 

Referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar adalah hasil penelitian 

dan PkM. Hasil penelitian dari dosen-dosen atau pun mahasiswa, baik berupa 

proseding atau pun artikel yang dipublikasikan di sebuah jurnal dapat menjadi sumber 

belajar yang mutahir. Selain itu, pengalaman dari pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh para dosen atau pun mahasiswa dapat menjadi rujukan dalam proses 

pembelajaran yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat. 
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b) Suasana Akademik 

Untuk mewujudkan suasana yang dapat menciptakan atmosfir akademik yang  

kondusif, baik bagi dosen maupun mahasiswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, maka perlu diciptakanan suasana antara lain; Model pengajaran pada 

mata kuliah berorientasi pada pengembangan kapabilitas mahasiswa, dan 

menempatkan dosen hanya sebagai fasilitator pembelajaran. 

Model pengajaran klasikal dikombinasikan dengan model pengajaran diskusi 

kelompok untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Di samping itu, penugasan yang diberikan dosen berorientasi 

untuk mendorong mahasiswa agar lebih mandiri dalam proses pembelajaran yang 

dialaminya. Selain itu, perlu juga penambahan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pembelajaran, serta sarana-sarana yang dibutuhkan perpustakaan digital 

dan laboratorium, buku-buku dan jurnal. 

 

6.5 Indikator Kinerja Tambahan  

Indiktor kinerja tambahan pada bidang pendidikan berupa: 

Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) 

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) perkuliahan di awal, tengah, dan akhir 

perkuliahan. 

a. Monev awal mengevaluasi tentang ketersediaan RPS dan kontrak matakuliah, 

jumlah petemuan di awal semester mencapai 6 kali pertemuan. 

b. Monev tengah dilakukan untuk mengevaluasi jumlah pertemuan sebanyak 8 kali 

pertemuan dan pelaksanaan UTS. 

c. Monev akhir dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan jumlah pertemuan paling 

sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

Hal ini sudah diatur dalam Statuta UNJ. 

 

6.6 Evaluasi Capaian Kinerja  

Berdasarkan analisis standar yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya 

sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 

Sistem Informasi Akademik (Siakad) merupakan sistem informasi yang 

dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan 

data dan informasi yang beragam, terkini, dan akurat. Siakad ini memudahkan sivitas 

akademika, terutama mahasiswa untuk mengakses berbagai data akademik yang 

diperlukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dapat dilakukan dari mana 

pun dan kapan pun, dengan layanan yang terjadwal. Dengan sistem ini, pengguna 

dapat mengakses data, meng-entry/memutakhirkan biodata dan 
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mengisi/memperbaiki KRS serta melihat berbagai data akademik yang diperlukan 

seperti KHS, DHS, jadwal matakuliah, ketentuan dan kalender akademik, berbagai 

informasi/pemberitahuan, dan sebagainya.  

Melalui Siakad mahasiswa tidak perlu ke kampus, bahkan dapat melakukan 

dari diluar kampus. Untuk proses membayar biaya perkuliahan, mendaftar ulang, 

mengisi/memperbaiki KRS, melihat KHS dan DHS, serta memperoleh berbagai 

informasi/pemberitahuan akademik. Sistem SIAKAD yang dikelola dengan terbuka 

dan transparan berbasis data dapat memberikan masukan pada mahasiswa, dosen 

dan fakultas, serta Universitas dalam peningkatan mutu dan capaian pembelajaran. 

Selain itu, dosen, pegawai, dan unit kerja terkait pun dapat melihat berbagai 

data akademik yang diperlukan. Dengan demikian, siakad ini menjadi wadah 

berbagai informasi dan komunikasi dikalangan sivitas akademika, orang tua, alumni, 

stakeholders, dan sebagainya. Sehingga diharapkan mahasiswa dan pihak terkait 

lainnya sering mengakses siakad ini. 

 

 

b Pengembangan Kurikulum 
 

Pascasarjana melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala. Hal ini 

dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 

pemangku kepentingan. Selain itu, secara berkala Program Studi ini juga 

mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan (alumni, pengguna 

lulusan, dan tim dosen) untuk mendapatkan masukan mengenai kebutuhan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan yang diimplementasikan ke dalam 

kurikulum. 

Program Studi di lingkungan Pascasarjana juga mengadakan studi pelacakan 

(tracer study) untuk mendapatkan masukan tentang kesesuaian antara kurikulum 

dengan kebutuhan pada dunia kerja. Dengan demikian, kurikulum di Program Studi 

Pascasarjana selalu ditinjau setiap tahunnya melalui peninjauan silabus yang 

dilakukan dalam rapat koordinasi sebelum semester baru dimulai. Dalam rapat 

koordinasi tersebut selalu dibahas pula buku referensi yang digunakan, terutama 

terkait dengan pembaruan edisi buku yang digunakan. 

Pengembangan kurikulum ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu; pertama,  

melalui mekanisme penyelenggaraan rapat untuk melaporkan perkembangan 

penyusunan sekaligus mengidentifikasi masalah yang dihadapi untuk kemudian 

dicari solusinya. Kedua, setelah selesai disusun, output kemudian divalidasi oleh 

KaProgram Studi dan team dosen serta GPJM terkait dengan kesesuaian format 

serta kelengkapan dokumen. Dan, ketiga, implementasinya melalui kegiatan monev 

ketercapaian silabus dalam perkuliahan. 



 

100 
 

 

6.7 Penjaminan Mutu Pendidikan  

Untuk memelihara dan meningkatkan kelancaran dan efektivitas pembelajaran, 

monitoring dan evaluasi perkuliahan dilaksanakan secara berkesinambungan. 

Monitoring dan evaluasi perkuliahan meliputi:  

a) Persiapan perkuliahan; 

b) Isi atau materi kuliah yang disajikan; 

c) Strategi dan metode penyajian; 

d) Frekuensi kehadiran dosen; dan  

e) Rekomendasi penyempurnaan perkuliahan. 

 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan oleh GPjM dan 

KorProgram Studi. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan tiga 

kali dalam satu semester, yaitu pada awal, tengah, dan akhir perkuliahan berupa 

deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang 

ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan 

upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan 

Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan). 

 

6.8 Kepuasan Pengguna  

Mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi, tidak hanya ditentukan oleh 

pemerintah, melainkan ditentukan oleh penilaian stakeholders (mahasiswa, orang 

tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang 

berkepentingan).  Sedangkan, penilaian stakeholders akan senantiasa berkembang 

dan berubah. Oleh karena itu, kegiatan penjaminan mutu juga harus selalu 

disesuaikan pada perkembangan stakeholders, khususnya mahasiswa 

Pascasarjana UNJ secara berkelanjutan (continuous improvement). Salah satu cara 

yang dapat dicapai adalah dengan melakukan riset terhadap mahasiswa mengenai 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pascasarjana 

UNJ.  Indeks kepuasan konsumen/mahasiswa yang akan diperoleh dari penelitian 

ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Pascasarjana UNJ untuk pengembangan 

pelayanan dan atau pengembangan proses penyelenggaraan pendidikan. Berikut 

hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan Pascasarjana. 
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Gambar 6.1 Kepuasan Pengguna Berdasarkan Bukti Fisik 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bukti fisik yang dirasakan secara 

langsung oleh pelanggan terhadap layanan pendidikan yang diberikan 

Pascasarjana dinilai cukup memadai dengan persentase 39%. 

 

 

Gambar 6.2 Kepuasan Pengguna Berdasarkan Keandalan 

 

Dari gambar di atas dilihat bahwa tingkat keandalan Pascasarjana dalam 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya dinilai 

cukup memadai dengan persentase 40%. 
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20%

40%

4%
14%

39%

28%

15%

Indikator bukti fisik (tangibles): kemampuan 
suatu institusi dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal

Sangat Tidak Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai

Memadai Sangat Memadai
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50%
4%

17%

46%
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Indikator Keandalan (reliability): kemampuan 
institusi untuk memberikan pelayanan sesuai 
yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Sangat Tidak Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai

Memadai Sangat Memadai
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Gambar 6.3 Kepuasan Pengguna Berdasarkan Daya Tanggap 

 

Dari gambar di atas dilihat bahwa daya tanggap Pascasarjana untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada mahasiswa dengan 

penyampaian informasi yang jelas dinilai cukup memadai dengan persentase 42%. 

 

 

Gambar 6.4 Kepuasan Pengguna Berdasarkan Jaminan 

 

Dari gambar di atas dilihat bahwa jaminan Pascasarjana dalam hal pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan (mahasiswa) kepada Pascasarjana dinilai cukup memadai 

dengan persentase 41%. 

 

0%

50%
4%

23%
42%

21% 10%

Indikator Daya Tanggap (responsiveness): 
suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat 
(responsive) dan tepat kepada pelanggan, 
dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Sangat Tidak Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai

Memadai Sangat Memadai
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50%
2% 12%

41% 35%

11%

Indikator Jaminan (assurance): 
pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan 
untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada institusi. 

Sangat Tidak Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai

Memadai Sangat Memadai
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Gambar 6.5 Kepuasan Pengguna Berdasarkan Empati 

 

Dari gambar di atas dilihat bahwa tingkat empati yang diberikan Pascasarjana 

berupa pemberian perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan (mahasiswa) dengan berupaya memahami 

keinginan mahasiswa dinilai cukup memadai dengan persentase 50%. 

 

Dengan demikian rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan 

Pascasarjana dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 6.6 Rata-Rata Kepuasan Pengguna BerdasarkanSemua Indikator 

 

Dari gambar di atas dilihat bahwa rata-rata kepuasan pelanggan dari semua 

indikator yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dinilai cukup 

memadai dengan persentase 50%. Jika dibuat rata-rata kepuasan pelanggan maka 

0%

50%
2%

16%

50%

26%

7%

Indikator Empati (Empathy):  memberikan 
perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 
pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan 
konsumen. 

Sangat Tidak Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai
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ditemukan data pelanggan yang menyatakan sangat tidak memadai sebanyak 3%, 

tidak memadai sebanyak 16 %, cukup memadai sebanyak 43%, memadai sebanyak 

28%, dan sangat memadai sebanyak 11 %. Jika kepuasan pelanggan dari merasa 

cukup memadai sampai dengan sangat memadai secara umum pelanggan merasa 

puas sebesar 82%. Jika kepuasan pelanggan dari merasa memadai sampai dengan 

sangat memadai secara umum pelanggan merasa puas sebesar 39%. Sebaliknya jika 

dilihat dari ketidakpuasan pelanggan secara umum mencapai 19 %.   

Jika dilihat dari peringkat kepuasan pelanggan, yang tertinggi ada pada indikator 

assurance (jaminan) mencapi angka 46%. Posisi kedua ada pada indikator tangibels 

(bukti langsung) sebanyak 43%. Posisi ketiga ada pada indikator empathy (empati) 

sebanyak 33 %. Posisi keempat ada pada indikator realibility (Kehandalan) sebanyak 

33 %. Posisi paling rendah  pada indikator responsiveness (daya tanggap) sebanyak 

31 %.  Dari temuan tersebut maka kedepan dalam hal pelayanan yang harus diperbaiki 

atau menjadi perhatian lebih untuk diperbaiki adalah pada indikator responsiveness, 

realibility dan empathy, baru kemudian pada indikator tangibels dan assurance . 

 

 

6.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut  

 Berdasarkan uraian di atas, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: 

a. Evaluasi berakala dan melakukan upgrading guna peningkatan kapasitas 

keandalan dosen, tenaga kependidikan serta pengelola layanan. 

b. Perbaikan sistem dalam pemberian layanan dengan lebih terbuka, akutabel dan 

kredibel 

c. Ugrading  secara keseluruhan dan merata dalam pengingkatan profesionalitas 

dan kapasitas dosen, tendik serta pengelola dalam memberikan keyakinan 

pelayanan mahaasiswa   

d. Peningkatan kapasitas dosen, tenaga pendidik dan pengelola dalam 

memunculkan rasa empati terhadap mahasiwa secara profesional dan 

kapabilitas 

e. Monitoring, evaluasi dan penyedia advokasi mahasiswa secara berkala dalam 

kecukupan, aksesibitas kualitas sarana prasarana yang tersedia 
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KRITERIA 7 
PENELITIAN 

 

7.1 Latar Belakang  

Untuk mampu menjadi universitas yang berbudaya mutu, UNJ harus melakukan 

perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non-akademik, khususnya 

pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada 

masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 

2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.  

Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, 

(yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan 

standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya. Standar Nasional 

Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk 

menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya. 

 

7.2  Kebijakan 

Guna mengakselerasi penelitian dosen dan mahasiswa, perlu adanya dokumen 

formal terkait kebijakan penelitian mahasiswa dan penelitian dosen yang melibatkan 

mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian perguruan tinggi. Adapun kebijakan 

yang disusun oleh pascasarjana dan program studi yaitu : 

a) Rencana strategis Pascasarjana yang memuat strategi pengembangan, peta jalan 

penelitian, dan sumber daya 

b) Pedoman Peneltian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Negeri 

Jakarta 

c) Standar Penelitian yang merupakan dokumen standar dalam SPMI 

 

7.3 Strategi Pencapaian Standar 

Untuk mencapai standar penelitian yang telah ditetapkan, Pascasarjana sudah 

melakukan hal-hal untuk :   

a) Membuat Kebijakan dan upaya unit pengelola program studi dalam kegiatan 

penelitian program studi Doktoral untuk memenuhi aspek yang telah ditetapkan 

b) Klinik Finalisasi Proposal Penelitian Hibah DRPM Kemenristek Dikti 
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c) Sosialisasi Panduan PPkM Edisi XII Dikti 

d) Fasilitasi pengurusan Sertifikat HKI 

e) Klinik Proposal Hibah DIKTI 

f) Pelatihan Penelitian Kualitatif 

g) Research Camp 

 
 

7.4 Indikator Kinerja Utama 
 
Indikator kinerja utama pada penelitian  
 
a) Dokumen Rencana Strategis Pascasarjana 

b) Peta jalan penelitian 

c) Sasaran program strategis 

d) Pedoman penelitian 

e) Proses penelitian: review penelitian, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis 

hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 

berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 

f) Indikator kinerja peneltian dosen 

 

 
7.5 Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan pada bidang peneltian di Pascasarjana: 

a) Sertifikat HaKI dan luaran/produk lainnya 

b) Publikasi hasil peneltian pada jurnal nasional dana atau internasional 

c) Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi 

d) Kolaborasi  penelitian dosen dan mahasiswa 

e) Mekanime anti plagiarime dalam penelitian 

 

7.6 Evaluasi Capaian Kinerja 

a. Capaian Kinerja pada Indikator Utama 

1) Dokumen Rencana Strategis Pascasarjana, peta jalan penelitian, dan sasaran 

strategis. 

Pascasarjana UNJ memiliki dokumen Rencana strategis yang memuat aspek 

tridharma perguruan tinggi. Dalam dokumen tersebut tidak dipisahkan masing-

masing bidang tridharma namun berupa satu kesatuan yang secara umum 

dituangkan dalam bentuk rencana strategis. 

Dalam dokumen Renstra Pascasarjana UNJ beberapa hal yang menjadi strategi 

pengembangan meliputi: 
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a. Pembuatan standar proses pelaksanaan penelitian untuk tesis dan 

disertasi. 

Standar proses dalam pelaksanaan penelitian diuraikan dalam 

Standar Operational Procedure (SOP) yang ditetpakan oleh Direktur 

Pascasarjana dan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa 

Pascasarjana. 

b. Pembuatan standar penilaian hasil penelitian tesis dan disertasi 

Standar penilaian hasil penelitian tesis dan disertasi diwujudkan dengan 

disusunnya instrumen penilaian tesis dan disertasi melalui mekanisme rapat 

kerja pimpinan dan para Koordinator Program Studi. 

c. Pengelompokan hasil penelitian berdasarkan klasifikasi dan agregat bidang 

kajian yang bebasis pada kebaharuan (novelty) temuan penelitian. 

Kinerja pada indikator ini diwujudkan melalui terbentuknya peta jalan 

penelitian yang dilakukan pada masa transisi (tahun 2018). Peta jalan ini 

disusun berdasarkan bidang kelilmuan dosen pada masing-masing program 

studi. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai pengembangan bidang keilmuan dan diintegrasikan pada mata 

kuliah yang terdapat pada program studi yang terkait. 

2) Pedoman penelitian 

Pedoman penelitian yang digunakan sebagai acuan pada Pascasarjana UNJ 

mengacu kepada Pedoman Penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

3) Proses penelitian: review penelitian, legalitas pengangkatan reviewer, bukti 

tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output 

penelitian. 

Kinerja ini dibuktika dengan adanya review internal terhadap proposal penelitian 

yang masuk, SK reviewer internal yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana, 

SK sebagai peneliti yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana. 

4) Indikator kinerja peneltian dosen 

Indikator kinerja penelitian dosen pada Pascasarjana UNJ dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini: 
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Gambar 7.1 Produktivitas Penelitian Dosen 

Dari gambar di atas dapat dilihat produktivitas dosen Pascasarjana dalam bidang 

penelitian. Dari jumlah total dosen Pascasarjana yang berjumlah .., jumlah 

penelitian dosen pada TS-2 dengan sumber dana dari perguruan tinggi atau 

mandiiri berjumlah 298 dosen, yang berarti  

 

7.7 Capaian Kinerja pada Indikator Tambahan 

Capaian kinerja pada indikator tambahan ini meliputi: Sertifikat HaKI dan 

luaran/produk lainnya, Publikasi hasil peneltian pada jurnal nasional dana atau 

internasional, Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, 

Kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa, dan Mekanime anti plagiarime dalam 

penelitian. Secara rinci dapat di lihat pada grafik di bawah ini:  

 

 

Gambar 7.2. Publikasi Karya Ilmiah Dosen Pascasarjana 
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7.8 Penjaminan Mutu Proses Penelitian 

Penjaminan mutu pada proses peneltian sebagai upaya untuk menjamin mutu 

penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan melalui: 

a) Membentuk gugus penelitian, pengabdian dan publikasi yang bertugas sebagai 

pendamping dan pemantau penelitian dosen dan mahasiswa serta menjadi quality 

control penelitian mahasiswa dan dosen. 

b) Membuat payung penelitian yang mencakup bidang kemajuan ilmu pada masing-

masing Program Studi mengacu pada SK Rektor 771/SP/2015 tentang Buku 

Panduan Akademik. Dengan adanya payung penelitian diharapkan dapat menjaga 

relevansi penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa. 

 

7.9 Kepuasan Pengguna 

Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna dari hasil penelitian pada 

Pascasarjana belum dilakukan, untuk itu tahun berikutnya akan ditindaklanjuti 

dengan penyebaran instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap hasil 

penelitian dosen Pascsarjana. 

 

7. 10 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

 
Simpulan dari hasil evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Setiap dosen pada Pascasarjana setiap tahun rata-rata melakukan penelitian 1 

kali.  

b) Sebagian besar penelitian yang dilakukan masih bersumber pada pendanaan 

perguruan tinggi.  

c) Hasil publikasi penelitian pada jurnal internasional bereputasi masih dinilai 

kurang karena masih berada di bawah 50% dari jumlah seluruh dosen 

Pascasarjana. 

d) Penelitian dosen sebagian besar belum teringrasi dengan pembelajaran. 

 

Dari simpulan di atas maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: 

a) Meningkatkan jumlah penelitian dosen dan melibatkan mahasiswa dalam 

peneltian (sebagai payung peneltian) 

b) Melakukan pelatihan penulisan proposal bagi dosen agar mendapatkan dana 

hibah peenelitian di luar UNJ 

c) Melakukan pelatihan penulisan karya ilmiah melalui klinik publikasi agar jumlah 

publikasi artikel dosen pada jurnal internasional bereputasi semakin meningkat. 
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d) Melakukan road map penelitian berdasarkan bidang keahlian dosen dan mata 

kuliah yang diampu, sehingga hasil penelitian dosen dapat terintegrasi dengan 

pembelajaran. 
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KRITERIA 8 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

8.1 Latar Belakang 

Bagian Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari 

Tridharma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil 

penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih 

kepakaran dari civitas akademika Pascasarjana dengan mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan 

secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian 

masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan 

serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar 

memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi civitas akademika, hasil kegiatan 

PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai 

sumber belajar. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana UNJ bertujuan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan 

manusia. Melalui kegiatan PkM, civitas academica diharapkan dapat memberikan solusi 

atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan 

PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Oleh karena 

itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model 

pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan pemerintah, atau berupa 

kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha 

dan dunia industri. 

 

8.2 Kebijakan 

Perencanaan PkM didasarkan kepada dua hal, satu permintaan dari masyarakat 

dan kedua adanya analisis kebutuhan. Dosen beserta mahasiswa akan melakukan 

pemetaan kebutuhan masyarakat untuk kemudian ditetapkan sasaran dari PkM. 

Perencanaan PkM mengacu pada dokumen formal kebijakan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai berikut: 
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a. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

b. Visi Misi UNJ dan Pascasarjana UNJ. 

c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UNJ dan Pascasarjana UNJ dalam bentuk 

Peraturan Pelaksanaan Penelitian. 

 

8.2.1.1.1 Strategi Pencapaian Standar 

Melibatkan secara aktif semua civitas academica dan tenaga kependidikan sejak 

tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. Adapun strategi pencapaian 

standart yang dilakukan yaitu  

a. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai 

mitra pelaksanaan kegiatan PkM. 

b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam 

pendampingan dan pembinaan pada mahasiswa PkM. 

c. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui 

penandatanganan nota kesepaham. 

d. Menyediakan referensi, pedoman, atau acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM. 

 

8.3 Indikator Kinerja Utama 

Kegiatan PkM dosen pada Pascasarjana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 8.1 Data Kegiatan PkM Dosen Pascasarjana 

No. 
Sumber 

Pembiayaan 

Jumlah Judul PkM 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Perguruan tinggi atau mandiri 218 241 160 

2 Lembaga dalam negeri (diluar PT) 1 6 9 

3 Lembaga luar negeri 0 0 0 

Jumlah 219 247 169 

 

 

8.4 Indikator Kinerja Tambahan 

Pascasarjana sudah memiliki desa/wilayah binaan sebagai tempat kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

8.5 Evaluasi Capaian Kinerja 

Pada pelaksanaan PkM di program studi doktor pendidikan olahraga terdapat 

dokumen laporan pelaksanaan kegiatan PkM dan sudah melampirkan bahan ajar atau 

bahan latih yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Namun terdapat hal yang belum 
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dilakukan yaitu belum adanya dokumen laporan kegiatan PkM yang memuat uraian 

tentang penerapan teknologi tepat guna dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

masyarakat dan belum adanya dokumen proposal kegiatan PkM yang memuat uraian 

tentang pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

masyarakat. Ada dokumen bahan ajar atau bahan latih yang digunakan dalam kegiatan 

PkM. 

 

8.6 Penjaminan Mutu PkM 

Sebagai upaya untuk menjamin mutu PkM dosen dan mahasiswa, pascasarjana 

membentuk gugus penelitian, pengabdian dan publikasi yang bertugas sebagai 

pendamping dan pemantau penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga diharapkan 

dengan adanya gugus penelitian, pengabdian dan publikasi menjadi menjadikan arah 

PkM pascasarjana menjadi terarah. 

 

8.7 Kepuasan Pengguna 

Pascasarjana memiliki mitra dalam kegiatan PkM, dari berbagai mitra yang 

menjalin kerjasama program yang dilakukan oleh program doktor memiliki respon baik. 

Hal tersebut dibuktikan dengan instrumen yang disebar setelah kegiatan selesai 

dilakukan. Kegiatan PkM yang dilakukan Pascasarjana berdasarkan analisa kebutuhan di 

masyarakat sehingga program yang dijalankan tepat sasaran. Namun demikian 

berdasarkan hasil evaluasi, program PkM untuk tahun-tahun yang akan datang harusnya 

dilakukan berkelanjutan disatu tempat sehingga program studi memiliki program unggulan 

di suatu tempat. Dengan demikian diharapkan PkM akan lebih terasa manfaatnya. 

 

8.8 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Simpulan dari hasil evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kegiatan PkM yang dilakukan belum teringrasi antara program studi di 

lingkungan Pascasarjana 

b. Kegiatan PkM belum sepenuhnya menerapkan teknologi tepat guna hasil 

peneltian dosen. 

c. Keberlangsungan tempat kegiatan PkM tidak berkesinambungan sehingga sulit 

mengukur kebermanfaatan kegiatan PkM yang telah dilakukan di suatu wilayah. 

d. Hasil PkM sebagian besar belum dipublikasikan pada jurnal internasional 

bereputasi. 

e. Hasil PkM dosen sebagian besar belum teringrasi dengan pembelajaran. 

 

Dari simpulan di atas maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: 
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a. Mensinergikan kegiatan PkM antara program studi di lingkugan Pascasarjana 

b. Menerapkan teknologi tepat guna hasil penelitian dosen dalam melaksanakan 

kegiatan PkM 

c. Menjaga keberlangsungan tempat kegiatan PkM agar dapat diukur manfaat 

kegiatan PkM yang dirasakan oleh masyarakat. 

d. Melakukan pelatihan penulisan hasil PkM melalui klinik publikasi agar jumlah 

publikasi artikel dosen pada jurnal internasional bereputasi semakin meningkat. 

e. Melakukan road map PkM berdasarkan bidang keahlian dosen dan mata kuliah 

yang diampu, sehingga hasil PkM dosen dapat terintegrasi dengan 

pembelajaran. 

 

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
No. Komponen 2019 - 

2020 
2021-
2025 

2026-
2030 

1 Standar operasional Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

V   

2 Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat 

V   

3 Kelompok riset V V V 

4 Laboratorium riset 

 PEP 

 Linguistik Terapan dan Sastra 

 Manajemen Pendidikan 

 Teknologi Pendidikan 

 Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

 Pendidikan Sejarah 

 Ilmu Manajemen 

 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup 

 
V 
V 
V 
V 
 

V 
V 
V 
V 
V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5 Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana 
Induk Pengabdian kepada Masyarakat 
(RIPkM) 

V   

6 Peningkatan kapasitas SDM dalam penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

 Research Camp 

 Research Academia 

 
12 

paket/th 
6 

paket/th 

sepanja
ng 

waktu 
sda. 

sepanja
ng 

waktu 
sda. 

7 Publikasi pada jurnal bereputasi 100/th 200/th 300/th 

8 Jurnal terakreditasi 4 7 11 

9 Jurnal bereputasi 1 4 6 

10 Kinerja tambahan: Penelitian terintegrasi 
(dengan pembelajaran dan PkM) 

 wilayah mitra 

 paket penelitian  

 perguruan tinggi mitra  

 
 

2 
4 
4 

 
 

6 
10 
10 

 
 

10 
30 
15 
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KRITERIA 9 
LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA 

 
 

9.1. Indikator Kinerja Utama 

9.1.1 Luaran Darma Pendidikan 

Tabel 9.1 memperlihatkan capaian pembelajaran/kompetensi lulusan yang dinilai 

berdasarkan rata-rata IPK lulusan.  

 
Tabel 9.1 Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK) 

 

     

No. 

Program 
Pendidikan Jumlah PS 

Jumlah Lulusan pada Rata-rata IPK 
Lulusan pada 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Doktor/ Doktor 
Terapan/ 
Subspesialis, 

9 358 390 228 3,656 3,688 3,679 

2 Magister/ 
Magister 
Terapan/ 
Spesialis 

11 616 706 412 3,668 3,652 3,681 

  Total 20 974 1096 640       

 

 
Tabel 9.1 memperlihatkan banyaknya jumlah lulusan Pascasarjana UNJ, 

terutama program doktor, dengan rata-rata kelulusan 325 doktor per tahun. Di satu 

sisi, banyaknya jumlah lulusan menunjukkan kontribusi UNJ dalam meningkatkan 

jumlah doktor di Indonesia. Menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, pada tahun 2017 jumlah doktor di Indonesia berjumlah 31.000 

orang, atau 143 orang per satu juta penduduk. Jumlah tersebut di bawah doktor 

Malaysia yang berjumlah 509 orang per satu juta orang.   

Di sisi lain, banyaknya jumlah lulusan ini tidak sebanding dengan jumlah 

profesor yang ada di UNJ, yaitu sebanyak 43 orang. Jika dihitung, nisbah profesor 

dengan lulusan doktor berada pada angka 1 : 7,6 orang. Ini artinya rata-rata satu 

orang profesor harus membimbing dan meluluskan 7-8 orang doktor dalam satu 

tahun. Jika rata-rata mahasiswa program doktor memerlukan 3 tahun untuk lulus, 

maka satu orang profesor rata-rata membimbing 21-24 orang dalam satu waktu. 

Padahal, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repubik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

membatasi jumlah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian 

terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 
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Keadaan jumlah bimbingan di atas standar nasional pendidikan tinggi tentunya 

menimbulkan pertanyaan pada kualitas lulusan yang dihasilkan.  

Keadaan tersebut telah disadari oleh Pimpinan Pascasarjana, sehingga pada 

TS Pascasarjana mulai melakukan revitalisasi dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), mengiringi diwajibkannya penyesuaian 

dengan peraturan ini pada akhir tahun 2017 (TS-1). Salah satu akibat dari revitalisasi 

ini adalah jumlah lulusan pada TS menurun drastis. Pada TS terjadi penurunan 

jumlah lulusan sebesar 42% dari jumlah lulusan TS-1, baik program doktor maupun 

magister.  

Dari segi rata-rata IPK lulusan, terlihat tidak ada perbedaan signifikan antara 

data TS-2, TS-1, dan TS, baik untuk program magister maupun program doktor. 

Dengan asumsi penilaian dilakukan menggunakan standar yang sama, hal ini 

menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam input maupun proses 

pembelajaran pada pascasarjana di tiga tahun terakhir. 

Selanjutnya, Prestasi akademik mahasiswa Pascasarjana UNJ dapat dilihat 

pada Tabel 9.2. Terlihat bahwa mahasiswa Pascasarjana UNJ dapat berprestasi 

baik di tingkat internasional, nasional, maupun wilayah. Prestasi akademik 

mahasiswa Pascasarjana UNJ umumnya berupa juara pada perlombaan dan juga 

sebagai guru berprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa input dari 

mahasiswa Pascasrjana merupakan guru-guru yang berprestasi.  

 
Tabel 9.2 Prestasi Akademik Mahasiswa 

No. 
Program 

Studi 
Nama Kegiatan 

Waktu 
Penyelenggaraan 

Tingkat*) 

Prestasi 
yang Dicapai 

Provinsi/ 
Wilayah 

Nasional Interna- 
sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

International 
Symposium on 
Social Science 
and 
Management 

2018     v Pemakalah 

2 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Literasi Dasar 2018   v   Narasumber 

3 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Seminar 
Peningkatan 
Kemampuan 
Sumber Daya 
Manusia Dalam 
Pelaksanaan 
Konservasi 
Energi Pada 
Bangunan 
Gedung 

2016   v   Narasumber 

4 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Sosialisasi 
Konservasi 
Energi Bagi 
Guru-guru 
Sekolah 
Menengah 
Pertama dan 

2015 v     Narasumber 
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No. 
Program 

Studi 
Nama Kegiatan 

Waktu 
Penyelenggaraan 

Tingkat*) 

Prestasi 
yang Dicapai 

Provinsi/ 
Wilayah 

Nasional Interna- 
sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Atas Se-Kota 
Serang 

5 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Sosialisasi 
Konservasi 
Energi Bagi 
Guru-guru 
Sekolah 
Menengah 
Pertama dan 
Atas Se-Provinsi 
Kalimantan 
Tengah 

2016 v     Narasumber 

6 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Lomba Inovasi 
Karakter Bagi 
Guru Pendidikan 
Menengah 
Kejuruan, 

2017 v     Juara 1 

7 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Pemilihan Guru 
SMK Berprestasi 
Jakarta 

2015   v   Peringkat 3 

8 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Pemilihan Guru 
SMK Berprestasi 
Bandung 

2015   v   Juara 1 

9 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Seminar Antar 
Bangsa 
Kesejarahan 
Guru Sejarah 
Malaysia-
Indonesi, 

2016   v   Pemateri 

10 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

Seminar 
Pendidikan 
Sejarah dalam 
Perespektif 
Masa Depan 
Bangsa 

2016   v   Pemateri 

11 

Program 
Magister 
Prodi 
Manajemen 
Pendidikan 

International 
Academic 
Forum The 
European On 
Language 
Learning 

2017     v Pemakalah 

12 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Lomba 
Penulisan Karya 
Ilmiah, 2014, 
Kemendikbud 

2014   v   Finalis 

13 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Lomba 
Penulisan Karya 
Ilmiah, 2014, 
Kemendikbud 

2015   v   Finalis 

14 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Karya tulis 
Pendidikan, 
2016, SEAMEO-
Australian 
Education Links 
Award 

2016     v Juara 1 

15 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Laporan PTK, 
2013, Dinas 
Pendidikan 
Provinsi Jawa 
Barat 

2013   v   Penerima Hibah 
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No. 
Program 

Studi 
Nama Kegiatan 

Waktu 
Penyelenggaraan 

Tingkat*) 

Prestasi 
yang Dicapai 

Provinsi/ 
Wilayah 

Nasional Interna- 
sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

16 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Esai Sister 
Cooperation 
Programme, 
2016, South 
Australia 

2013     v 
Penerima 

Penghargaan 

17 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Penghargaan 10 
Tokoh 
Pendidikan DKI 
Jakarta 

2017   v   Finalis 

18 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Seminar 
Nasional 
Pendidikan 
Matematika, 
2016, 
Universitas 
Negeri Malang 

2016   v   Pemakalah 

19 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Guru 
Berprestasi 
Tingkat 
Kabupaten 
Pandeglang, 
2017, Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Provinsi Banten 

2017 v     Juara 1 

20 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Guru 
Berprestasi 
Tingkat Provinsi 
Banten, 2017, 
Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Provinsi Banten 

2017   v   Juara 1 

21 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Pemenang 
Research Grant 
SEAMEO 
QITEP in 
Science, 2016 

2016   v   Penerima Hibah 

22 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Guru SMK 
Berprestasi 
Tingkat 
Kabupaten 
Serang, 2016, 
Pemerintah 
Kabupaten 
Serang 

2016 v     Teladan 1 

23 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Guru SMK 
Berprestasi, 
2015, Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Kabupaten 
Serang 

2015 v     Juara 1 

24 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Guru 
Berprestasi 
Tingkat 
Kabupaten 
Serang, 2014, 
Pemerintah 
Kabupaten 

2014 v     Taladan 3 

25 

Program 
Magister 
Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Lomba 
Kreativitas Guru 
dalam 
Pembelajaran 
Tingkat Provinsi 
Banten, 2015, 

2015   v   Juara 1 
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No. 
Program 

Studi 
Nama Kegiatan 

Waktu 
Penyelenggaraan 

Tingkat*) 

Prestasi 
yang Dicapai 

Provinsi/ 
Wilayah 

Nasional Interna- 
sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dinas 
Pendidikan 

26 

Program 
Doktor Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Lomba Menulis 
Artikel Guru 
dalam Bulan 
Bahasa 

2015 v     Finalis 

27 

Program 
Doktor Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Itsf Toray 
Science Teacher 
Award 

2015   v   Pemenang 

28 

Program 
Doktor Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Indonesia 
Education 
Ambassador 
Teacher 
Exchange 
Indonesia-Korea 

2016     v Finalis 

29 

Program 
Doktor Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Lomba Menulis 
Artikel Guru 
dalam Kegiatan 
SSAEM 

2017   v   Finalis 

30 

Program 
Doktor Prodi 
Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 

Sharing Story of 
Asia Pacific of 
Education 
Movement 
South Korea 

2017     v Finalis 

  
Jumlah NA1  = 8 NB1  = 16 NC1  = 6 

  

 

Selain prestasi akademik, mahasiswa Pascasarjana UNJ tercatat memiliki 

banyak prestasi nonakademik, khususnya bidang olahraga. Hal ini tidak terlepas dari 

kontribusi Program Studi Magister maupun Doktor Ilmu Keolahragaan. Prestasi-

prestasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.3.  

 

Tabel 9.3 Prestasi Non-Akademik Mahasiswa 

No. Nama Kegiatan 
Waktu Perolehan 

(YYYY) 

Tingkat 
Prestasi yang 

Dicapai Lokal/ 
Wilayah 

Nasio-
nal 

Interna-
sional 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sea Games 2017 2017     √ 

Pelatih Sepak 
Takraw  
TIMNAS  

2 Penataran Pelatih 2015   

√ 

  
Pelatih Sepak 

Takraw 
Nasional  

3 Pelatihan Pelatih Sepak Takraw 2014 √     Narasumber 

4 
Liga Olahraga Pelajar Cabang 
Olahraga Sepaktakraw Dan Tenis 
Meja Provinsi DKI Jakarta 

2015   √   Pelatih 

5 
World Master Athletics 
Championship 

2016     √ Juara 2 Sprint 200m 
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6 
World Master Athletics 
Championship 

2016     √ 
Juara 1 200m 

Hurdles 

7 
World Master Athletics 
Championship 

2016     √ Juara 1Sprint  100m  

8 
World Master Athletics 
Championship 

2017     √ Juara 1 60m Hurdles 

9 
World Master Athletics 
Championship 

2017     √ Juara 1 Sprint 200m 

10 Asian Paragames 2018     √ 
Classifier Nasional 

Paralympic 

11 Pekan Olahraga Nasional  2016   √   
Wasit Cabang 

Olahraga Renang  

12 
AFF U- 15 GIRLS’S 
CHAMPIONSHIP 2017  

2017     √ 
Manajer Tim 

Nasional  
2017 

13 AFC “B” Coaching Certificate 2018     √ Coaching Certificate  

14 ISA Sports and Gender Equality 2016     √ Attendance 

15 Workshop For Women’s Football  2018     √ Attendance 

16 
2nd AFC Women’s Football 
Development Seminar 2018  

2018     √ Attendance 

17 
Pelatih Sepaktakraw Tingkat 
Provinsi  

2016 √     Pelatih  

18 Wasit Tingkat Wilayah  2016 √     Wasit  

19 Liga Mahasiswa Indonesia U 20  2016   √   Juara II  

20 
Duta Bahasa Jawa Barat, 2017, 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

2017  √   

 

Tabel 9.3 menunjukkan prestasi internasional dari mahasiswa pascasarjana 

yang cukup membanggakan. Program studi magister dan doktor Ilmu Keolahragaan 

merupakan daya tarik bagi atlet Indonesia yang berkiprah di ajang internasional. 

Oleh karenanya, mereka juga dapat menyumbangkan prestasi bagi Pascasarjana 

UNJ. Selain itu, banyaknya prestasi internasional yang diraih menunjukkan bahwa 

Pascasarjana UNJ tetap mendukung mahasiswanya untuk meraih prestasi 

nonakademik. 

Dari segi efektivitas dan produktivitas pendidkan, lulusan Pascasarjana UNJ 

rata-rata memerlukan waktu studi mendekati 5 tahun untuk program doktor, dan 

sekitar 3 tahun untuk program magister, seperti terlihat pada Tabel 9.4. Dengan 

diberlakukannya masa penyelenggaraan program pendidikan paling lama empat 

tahun untuk program magister dan tujuh tahun untuk program doktor, terlihat bahwa 

masa studi program doktor masih dalam batas kewajaran. Namun demikian, perlu 

ada perhatian khusus bagi masa studi lulusan magister. Terlihat bahwa rata-rata 

masa studi magister meningkat dari TS-2 hingga TS. Salah satu penyebab dari 

peningkatan masa studi ini adalah adanya kewajiban menulis artikel ilmiah. Masa 
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studi dapat dipersingkat dengan meningkatkan program pelatihan penulisan artikel 

ilmiah bagi mahasiswa, baik program magister maupu doktor. 

 
 
 

Tabel 9.4 Lama Studi Mahasiswa 

 

No. Program Pendidikan 

Rata-rata Masa Studi 
Lulusan pada 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Doktor/ Doktor 
Terapan/ Subspesialis 

4,757 4,894 4,656 

2 Magister/ Magister 
Terapan/ Spesialis 

2,784 2,903 3,391 

 

 

 

Tabel 9.5 Data Rasio Kelulusan Tepat Waktu dan Rasio Keberhasilan Studi 
Program Doktor 

 

Tabel 9.5 memperlihatkan data rasio kelulusan tepat waktu dan keberhasilan 

studi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sejak angkatan TS-6 hinggal TS-3, 

Pascasarjana selalu meluluskan doktor dalam waktu kurang dari 3 tahun. Bahkan 

pada TS-3, sebanyak 42 orang mahasiswa doktor lulus dalam waktu kurang dari tiga 

tahun. Selain itu, persentase mahasiswa doktor yang lulus tepat waktu (maksimum 

3 tahun) adalah berturut turut 36%, 39%, 43%, 38%, dan 1,8%. Terlihat bahwa 

mahasiswa dengan tahun masuk TS-6 hingga TS-3 mencapai persentase kelulusan 

tepat waktu yang cukup tinggi, yaitu di atas 36%. Penurunan drastis terjadi pada 

mahasiswa dengan tahun masuk TS-2. Kebijakan revitalisasi pascasarjana yang 

dimulai pada TS-1 terlihat berdampak signifikan terhadap jumlah mahasiswa yang 

lulus tepat waktu. Syarat kelulusan yang diperketat dengan memperhatikan kualitas 

menyebabkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu hanya tujuh orang. Selain 

itu, data yang menarik dari Tabel 9.5 tersebut adalah adanya 109 orang, atau 30% 

mahasiswa doktor yang masuk pada TS-6 namun belum lulus hingga TS. Artinya, 

No. 
Tahun 
Masuk 

Jumlah mahasiswa doktor dengan lama studi: 

0-2 tahun 2-3 tahun 3-4 
tahun 

4-5 
tahun 

5-7 
tahun 

Belum 
Lulus 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 TS-6 14 114 61 46 15 109 

2 TS-5 10 128 57 28  130 

3 TS-4 18 137 48   160 

4 TS-3 42 94    224 

5 TS-2 0 7    382 

6 TS-1 0     383 

7 TS 0     200 

Jumlah 1588 
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mereka telah melebihi batas waktu studi sebagaimana diatur dalam Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan studi program 

doktor bagi mahasiswa yang masuk pada TS-6 adalah 70%. 

 
Tabel 9.6 Data Rasio Kelulusan Tepat Waktu dan Rasio 

Keberhasilan Studi Program Magister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada program magister, terlihat bahwa sebanyak 37 dan 30 mahasiswa 

dengan tahun masuk berturut-turut TS-3 dan TS-2 berhasil lulus dalam waktu kurang 

dari dua tahun. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu (maksimum 2 tahun) 

mencapai angka berturut-turut 58,5% dari mahasiswa yang masuk TS-3 dan 40% 

dari mahasiswa yang masuk TS-2. Sama halnya dengan yang terjadi pada program 

doktor, jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu menurun drastis pada mahasiswa 

dengan tahun masuk TS-1. Tercatat hanya satu dari 602 mahasiswa (0,17%) yang 

berhasil menyelesaikan studi tepat waktu. Tingkat keberhasilan menyelesaikan studi 

dapat dilihat dari jumlah kelulusan mahasiswa TS-3, yaitu sebesar 72% atau sedikit 

lebih tinggi dibandingkan program doktor. 

 

9.1.2 Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Selama TS-1 hingga TS, Pascasarjana UNJ telah menghasilkan 27 hak cipta 

tiga belas Model/Purwarupa/Desain/Karya seni, dan 115 buah buku ber ISBN. 

Dengan adanya revitalisasi Pascasarjana, diharapkan luaran penelitian dalam 

bentuk artikel pada jurnal internasional dapat terus bertambah. 

 

9.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja 

Data luaran Pascasarjana menunjukkan bahwa dari segi angka IPK, jumlah 

prestasi, dan jumlah lulusan terlihat Pascasarjana menunjukkan kinerja yang baik. 

Namun, pengelola pascasarjana memerlukan kajian lebih mendalam mengenai 

kualitas dari pendidikan yang dijalankan. Data yang berharga untuk dikaji di 

antaranya adalah data jumlah mahasiswa, jumlah lulusan, serta rasio kelulusan tepat 

waktu. Tingginya jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu tentunya perlu diiringi 

No. 
Tahun 
Masuk 

Jumlah mahasiswa master dengan lama studi: 

0-1 tahun 1-2 2-4 
tahun 

Belum 
Lulus 

(1) (2) (6) (7) (8)  

1 TS-3 37 460 67 222 

2 TS-2 30 263  366 

3 TS-1  1  601 

4 TS 0   307 

Jumlah 1496 
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dengan tingginya kualitas lulusan. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dari 

jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Kebijakan revitalisasi Pascasarjana 

terlihat berdampak sangat kuat terhadap jumlah waktu lulusan. Perlu kajian lebih 

lanjut untuk melihat apakah kebijakan revitalisasi ini “menghambat” kelulusan, atau 

kualitas lulusan sebelum revitalisasi yang di bawah standar. 

Perhatian khusus perlu diberikan juga kepada para mahasiswa yang belum 

lulus hingga batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Status dari sejumlah 109 mahasiswa program doktor yang masuk 

pada TS-6 dan 222 mahasiswa program magister yang masuk pada TS-3 perlu 

dipastikan agar tidak mebebani Pascasarjana UNJ. Selain itu, Pengelola 

Pascasarjana UNJ perlu mendata kembali mahasiswa yang masuk sebelum tahun-

tahun tersebut untuk ditetapkan statusnya. 

Di samping itu, nisbah profesor dan mahasiswa doktor yang tidak 

proporsional perlu mendapat perhatian lebih dari pengelola pascasarjana. Agar 

nisbah profesor dan mahasiswa doktor lebih baik, maka perlu ada penyesuaian 

jumlah profesor dan/atau mahasiswa. Alternatif pertama adalah dengan lebih selektif 

dalam penerimaan mahasiswa baru, sehingga profesor dapat lebih fokus 

membimbing mahasiswa lama yang belum lulus. Selanjutnya, Pengelola 

Pascasarjana perlu mengidentifikasi dosen berjabatan akademik lektor kepala yang 

merupakan penulis artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. 

Mereka dapat dilibatkan sebagai pembimbing utama program doktor. Upaya lain 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang profesor dari luar UNJ, dengan 

tetap memperhatikan keuangan Pascasarjana UNJ. 

 

9.2 Penjaminan Mutu Luaran 

Untuk menjamin mutu luaran, Pengelola Pascasarjana UNJ telah 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Tesis dan Disertasi. Tesis dan disertasi 

harus dilengkapi dengan artikel yang diterima untuk dipublikasikan pada jurnal 

tertentu, sesuai tingkatannya, agar karya ilmiah yang dihasilkan diakui oleh pihak 

luar. Selain itu, sejak masa revitalisasi, Pascasarjana UNJ memberlakukam 

kewajiban penelaahan disertasi oleh dosen dari luar UNJ. Dengan upaya ini, 

diharapkan mutu luaran Pascasarjana UNJ lebih diterima oleh masyarakat. 

 

9.3 Kepuasan Pengguna 

Selanjutnya, hasil tracer study Pascasarjana memperlihatkan tingkat 

kepuasan pelanggan yang umumnya menunjukkan hasil penilaian baik dan sangat 
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baik (Gambar 9.1) atas kinerja lulusan Pascasarjana UNJ. Hasil belum dapat 

disimpulkan dengan pasti mengingat jumlah responden tracer study yang masih 

terbatas. Namun demikian, aspek penilaian mengenai etika dan kemampuan 

berbahasa asing perlu menjadi catatan bagi pengelola pascasarjana mengingat 

adanya hasil penilaian yang menunjukkan kekurangan pada aspek penilaian 

tersebut.  

 

 

 
Gambar 9.1 Kepuasan Pengguna 

 
9.4 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Capaian kinerja Pascasarjana yang ditunjukkan oleh beberapa indikator 

utama terlihat baik, namun perlu ada pendalaman kajian mengenai kualitas lulusan 

yang dihasilkan. Masalah utama yang dihadapi Pascasarjana saat ini di antaranya 

adalah rasio profesor dan mahasiswa doktor. Tindak lanjut yang dapat dilakukan di 

antaranya: 

1. Lebih selektif dalam menerima mahasiswa baru, khususnya program doktor; 

2. Melibatkan Lektor Kepala yang merupakan penulis artikel di jurnal internasional 

bereputasi sebagai pembimbing utama mahasiswa program doktor 

3. Mengundang profesor dari luar UNJ untuk membantu proses pembimbingan. 

4. Melanjutkan program revitalisasi Pascasarjana yang saat ini sedang dilakukan. 

 

 


