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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

kepada kita sehingga dapat terwujudnya laporan penelitian ini. Penyusunan laporan hasil Evaluasi 

Diri (ED) Program Studi D3 Teknik Elektronika ini melibatkan partisipasi aktif dan keikutsertaan 

penuh dari seluruh komponen terkait yang berada di Program Studi mulai dari mahasiswa, 

karyawan, dosen sampai alumni. Ketika semua data berhasil dikumpulkan, maka analisis 

dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai akar permasalahan yang dihadapi oleh Program Studi 

D3 Teknik Elektronika. 

Penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya 

mengharapkan kritik dan saran-saran agar penyusunan ini lebih sempurna lagi dimasa yang akan 

dating. Dengan selesainya laporan penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih atas banyak 

bantuan dari berbagai pihak : 

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan kesempatan 

meneliti serta dana penelitian. 

2. Seluruh staf pengajar Program Studi D3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Jakarta yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian laporan ini.  
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ABSTRAK 

 

 
Penelitian evaluasi diri Program Studi D3 Teknik Elektronika dilakukan untuk 

mengevaluasi kinerja program studi, yang tidak hanya menggambarkan status capaian masing-

masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria. 

Salah satu model evaluasi yang penggunaan cukup luas adalah model pencapaian sasaran 

atau congruency model. Pada dasarnya model ini adalah proses kuantifikasi (pengukuran secara 

kuantitatif) yang membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan tujuan yang diinginkan. 

Dalam laporan evaluasi diri digambarkan status capaian masing-masing kriteria yang disertai 

dengan analisis ketercapaian atau ketidaktecapaiannya. Analisis SWOT digunakan untuk 

mengetahui berbagai aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan tantangan 

program studi sebagai dasar bagi rencana program pengembangan program studi. 

Dari hasil penelitian, Program Studi D3 Teknik Elektronika memiliki kekuatan Visi, Misi, 

sasaran dan Tujuan yang telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplemantasikan dengan baik, 

memiliki tata pamong yang jelas dan didukung oleh personil yang berkompeten. Program Studi 

juga memiliki akses jaringan sistem informasi yang cukup memadai, memiliki database alumni 

dan struktur organisasi presidium alumni serta jumlah alumni yang banyak yang mempunyai 

jaringan yang cukup kuat, telah memiliki jurnal sendiri, memiliki rata-rata Indeks Prestasi lulusan 

cukup bagus 3.0, dengan rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang 

sekitar 3 bulan, telah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK), telah memiliki Ikatan Alumni. Dalam 

hal Sumber daya Manusia, 28% dosen sesuai Program Studi berpendidikan S3 serta sisanya 

memiliki dosen berpendidikan S2 dan seluruhnya aktif dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ 

penataran/ workshop, serta dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi. Dalam hal 

kurikulum, kurikulum D3 Teknik Elektronika sudah berdasarkan KKNI dengan menggunakan 

sistem paket. Berdasarkan isu-isu fundamental dan analisis SWOT, rencana pengembangan 

Program Studi akan difokuskan pada: pengembangan kurikulum dan penyediaan peralatan 

laboratorium yang berteknologi tinggi, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan 

kerjasama dengan industri yang relevan, peningkatan keterlibatan staf dan mahasiswa dalam 

aktifitas akademis, peningkatan kecakapan berbahasa Inggris, peningkatan disiplin-diri, etos kerja, 

maupun sikap dan perilaku semua sivitas akademika, memperbanyak koleksi perpustakaan dengan 

referensi mutakhir terutama di bidang otomasi industri, peningkatan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi. 

 

Kata Kunci: Evaluasi Diri, Program Studi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap unit pengelola program studi 

(UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri 

yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan 

untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai 

landasan program studi dalam menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan 

datang. Dalam manajemen, evaluasi merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program 

pengembangan prodi.  

Program Studi D3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta lahir 

pada tahun 1998 atas dasar tingginya tingkat kebutuhan pasar tenaga kerja ahli madya dibidang 

teknik elektronika untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kebutuhan ini disebabkan 

karakteristik wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangganya (Jabotabek) yang merupakan pusat 

perdagangan dan industri di Indonesia, sehingga membutuhkan teknisi dan ahli teknik madya 

untuk berbagai industri jasa dan manufaktur. Kebutuhan inilah yang berusaha dipenuhi oleh 

Program Studi D3 Teknik Elektronika untuk menghasilkan lulusan tenaga ahli madya pada bidang 

keahlian teknik elektronika, otomasi industri dan ICT (Information and Communication 

Technology). 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan  bahwa 

dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 

menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan 

negara telah dirancang suatu sistem Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Pasal 53 juga 

telah ditekankan bahwa  sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan 

mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal 

yang dilakukan melalui akreditasi.  

Sejalan dengan hal tersebut, UNJ melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu (LP3M) telah mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu di UNJ melalui koordinator Pusat Penjaminan Mutu dan tim yang dibentuk oleh Rektor 

melakukan serangkaian penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar 
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di UNJ. Untuk itu, Evaluasi Diri ini yang mencakup periode dari 2015/2016 hingga 2018/2019 

atau merefleksikan tiga tahun akademik sebelumnya, merupakan tahap evaluasi dalam rangka 

memberikan informasi yang berguna untuk perumusan peningkatan standar dalam Rencana Bisnis 

yang akan datang. 

Selain itu, dalam rangka akreditasi Program Studi D3 Elektronika FT UNJ melalui sistem 

penjaminan mutu eksternal, Evaluasi Diri ini merupakan dokumen penting dalam rangka 

memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan di D3 Elektronika 

FT UNJ termasuk kajian dan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, 

bahkan ancaman di D3 Elektronika FT UNJ pada periode 2015-2019. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang ingin diungkap 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Program Studi D3 Teknik Elektronika melakukan evaluasi 

diri secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis harus dipahami dengan benar, sehingga 

hasilnya dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalah yang ditemukan, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi hasil ketercapaian standar, hasil ketercapaian kinerja, dan menjadi dasar serta tindak 

lanjut dalam penyusunan rencana strategi pengembangan prodi untuk tahun-tahun mendatang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini tidaklah terbatas hanya mendapatkan gambaran tentang kondisi riil 

pada Program Studi D3 Teknik Elektronika FT UNJ untuk sebagai landasan memperbaiki 

kelemahan prodi, akan tetapi dapat juga digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka 

penyusunan kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan 

Program Studi D3 Teknik Elektronika FT UNJ. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Evaluasi 

 

1. Pengertian Evaluasi 

 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana 

kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah 

menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa 

Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000). 

Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009). 

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian 

evaluasi yang bervariatif oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), 

evaluasi adalah “the process of delineating, obtaining, and providing useful information for 

judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, 

dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih 

dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefenisikan “evaluasi sebagai usaha mencari 

sesuatu yang berharga (worth). 

Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi 

serta alternatif prosedur tertentu”. Tague-Sutclife (1996), mengartikan evaluasi sebagai "a 

systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by 

pupils". Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan 

merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan 

tujuan yang jelas. 

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan 

prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam 

rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi 
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meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan 

antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. 

Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran 

atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. 

Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan 

terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau 

bodoh dan sebagainya dan penilaian bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Arikunto (2009) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu 

ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas. 

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008), 

bahwa:Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil 

berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan Uzer (2003), mengatakan bahwa: Evaluasi 

adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk 

menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena 

penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif- alternatif itu 

harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang 

rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Menurut Djaali dan Pudji 

(2008), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau 

tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek 

yang dievaluasi”. 

Sedangkan Ahmad (2007), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses 

sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, 

orang, obyek, dan lain-lain.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk menentukan 

nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung 

membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang 

dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak 

selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung 

melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000), 
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mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, 

proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah 

ditentukan. 

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, 

dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang 

dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan 

program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. 

Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan 

efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi 

adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses” (Sudharsono 

dalam Lababa, 2008). Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab 

hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan 

suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya 

semula. 

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan 

evaluasi. Menurut Arikunto (2002), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih 

difokuskan pada masing-masing komponen. 

Menurut Crawford (2000), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah : 1. Untuk mengetahui 

apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 2. Untuk memberikan 

objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil. 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan 

kelayakan. 4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan 

akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat 

kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. 

3. Teknik Evaluasi 

 

Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi 

diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen 

yang valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

tes dan teknik nontes (alternative test). Hisyam Zaini, dkk. dalam Qomari (2008), 

mengelompokkan tes sebagai berikut: a. Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk 
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tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor secara objektif. 

Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (judgement) dari 

korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa  option untuk dipilih peserta tes, yang setiap 

butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan 

penilaian (judgement) dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain: tes esai, lisan. b. Menurut 

ragamnya; tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas (restricted essay), dan tes esai bebas 

(extended essay). Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tes benar- 

salah (true-false), tes menjodohkan (matching), dan tes pilihan ganda (multiple choice). Teknik 

nontes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di antaranya adalah: angket (questionaire), 

wawancara (interview), pengamatan (observation), skala bertingkat (rating scale), sosiometri, 

paper, portofolio, kehadiran (presence), penyajian (presentation), partisipasi (participation), 

riwayat hidup, dan sebagainya. 

4. Standar Evaluasi 

 

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek 

utama (Umar, 2002), yaitu; 

a. Utility (manfaat) 

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan 

keputusan atas program yang sedang berjalan. 

b. Accuracy (akurat) 

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi. 

c. Feasibility (layak) 

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak. 

5. Model Evaluasi 

 

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002), yaitu: 

a. Sistem assessment 

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. 

Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi 

terakhir dari sauatu elemen program yang tengah diselesaikan. 
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b. Program planning 

Yaitu evalusi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang 

mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya. 

c. Program implementation 

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada 

kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan. 

d. Program Improvement 

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, 

bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisispasi masalah-masalah yang mungkin 

dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. 

e. Program Certification 

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dari 

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan 

antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki 

persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan 

pertimbangan bagi pengambil kebijakan. 

 

6. Pendekatan-pendekatan terhadap Evaluasi 

 

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi 

evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan 

mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan 

evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting. Ada beberapa pendekatan umum dalam 

melakukan evaluasi yaitu : 

a. Pendekatan pertama adalah objective-oriented approach. 

Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan seberapa jauh 

tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana 

program/proyek yang bersangkutan. 

b. Pendekatan kedua adalah pendekatan three-dimensional cube atau Hammond’s evaluation 

approach. 
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Pendekatan Hammond melihat dari tiga dimensi yaitu instruction (karateristik pelaksanaan, 

isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi program/proyek), institution (karakteristik 

individual peserta, instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan behavioral 

objective (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, meliputi tujuan 

kognitif, afektif dan psikomotor) 

c. Pendekatan ketiga adalah management-oriented approach. 

 

Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model CIPP: context- input-proses-

product). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga 

jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu 

ditingkatkan. 

d. Pendekatan keempat adalah goal-free evaluation. 

 

Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan atau 

pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada efek sampingnya, bukan kepada 

apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. 

Evaluasi ini biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal. 

e. Pendekatan kelima adalah consumer-oriented approach. 

 

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti software, buku, silabus. 

Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu Pemasaran, pendekatan ini menilai 

apakah materi yang digunakan sesuai dengan penggunanya, atau apakah diperlukan dan 

penting untuk program/proyek yang dituju. Selain itu, juga dievaluasi apakah materi yang 

dievaluasi di-follow-up dan cost effective. 

f. Pendekatan keenam adalah expertise-oriented approach. 

 

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, dalam artian 

jadwal dispesifikasikan atau tidak dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau 

tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai 

kegunaan suatu program/proyek, karena itu disebut subjective professional judgement. 

g. Pendekatan ketujuh adalah adversary-oriented approach. 

Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing menunjukkan sisi baik 

dan buruk, disamping ada juri yang menentukan argumen evaluator mana yang diterima. 
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Untuk melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, meminimalkan bias 

individu dan mempertahankan pandangan yang seimbang. 

h. Pendekatan terakhir adalah naturalistic & participatory approach. 

 

Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para stakeholder. Hasil dari evaluasi ini 

beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data beragam dari 

berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan 

evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa yang menilai (Salehudin, 2009 : 5-7). 

Berbagai pendekatan untuk mengevaluasi suatu program atau proyek diterapkan untuk 

mendapatkan keefektifan dan keefisienan program atau proyek tersebut baik secara internal 

yaitu pihak pengembang atau pengelola, maupun secara eksternal yaitu pengguna. Bentuk-

bentuk pendekatan evaluasi yang telah ada harus terus dikembangkan untuk meningkatkan 

kepuasan pengguna sebagai tujuan utama suatu program dijalankan. 

 

B. Evaluasi Diri dan Pengembangan Program Studi 

Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap unit pengelola program studi 

(UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri 

yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan 

untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai 

landasan program studi dalam menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan 

datang.  

Dalam manajemen, evaluasi merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program 

pengembangan. Oleh karena itu bagaimana melakukan evaluasi secara komprehensif, terstruktur, 

dan sistematis harus dipahami dengan benar, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan 

proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara 

berkelanjutan. Kemampuan melaksanakan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan 

kualitas program studi.  

Evaluasi adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi 

informasi yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi tidak 

semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan 

kinerja institusi. Secara umum evaluasi dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal 

sebagai berikut:  
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1) Evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.  

2) Evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja program studi yang telah 

dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.  

3) Evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana 

pengembangan program studi di masa mendatang.  

 

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan 

Laporan Evaluasi Diri (LED). Pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan 

seharusnya menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi sehingga terbangun 

tradisi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan institusi. Ketika tradisi ini telah terbangun, 

maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan 

sangat mudah dilakukan. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Definisi 

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan 

informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan 

pengembangan program studi/perguruan tinggi. Evaluasi-diri merupakan upaya program 

studi/perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui 

pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan 

dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan 

analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program 

studi/perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara objektif. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam evaluasi diri prodi adalah upaya sistematik untuk menghimpun 

dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan 

kenyataan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola 

kelangsungan Unit Pengelola Program Studi atau program studi. Dalam konteks akreditasi 

program studi maka tujuan evaluasi diri paling tidak mencakup: 

a. Untuk memperlihatkan pencapaian mutu dari Unit Pengelola Program Studi dan program 

studi yang akan diakreditasi. 

b. Sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk menjaga agar kinerja suatu Unit Pengelola 

Program Studi atau program studi yang telah tercapai tetap terjaga keberlangsungannya. 

c. Sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan Unit 

Pengelola Program Studi dan program studi di masa yang akan datang. 

 

C. Metodologi 

Salah satu model evaluasi yang penggunaan cukup luas adalah model pencapaian sasaran 

atau congruency model. Pada dasarnya model ini adalah proses kuantifikasi (pengukuran secara 

kuantitatif) yang membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan tujuan yang diinginkan. 
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Kelemahan dari model ini adalah sulitnya untuk mengukur secara tepat dampak (outcomes/impact) 

dari suatu proses pengembangan, namun hal ini dapat dilakukan antisipasi. 

Secara umum, penggunaan model ini didasarkan pada penentuan tujuan/sasaran yang jelas 

dan terkait erat dengan penetapan “kebutuhan minimum yang harus dipenuhi” (Minimum 

Necessary Requirement/ MNR). Penetapan MNR untuk masukan (input), proses dan keluaran 

(output) yang menjadi target evaluasi. Model evaluasi pencapaian sasaran ini, secara skematis 

dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini dan untuk memberikan gambaran yang jelas apa yang 

dimaksud dengan masukan (input), proses dan keluaran (output). Ilustrasi yang diperlihatkan pada 

gambar 1 adalah skema model untuk proses pendidikan. 

 

 

Gambar 1. Skema Evaluasi Diri 

1. Objective (Tujuan) 

Tujuan (objective) adalah sesuatu yang jelas dan spesifik menggambarkan keinginan yang 

akan dicapai/diperoleh pada akhir program/akhir siklus proyek. Pengambilan keputusan dalam 

menetapkan tujuan diuraikan secara rinci dan jelas, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. 

Tujuan perencanaan harus dirumuskan secara hati-hati dan dengan bijaksana. 

Tujuan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Jelas untuk semua pihak yang berkepentingan. 

2) Hasil/prestasi yang ingin/dapat dicapai, harus bisa diamati dan diukur atau dibuktikan. 
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3) Hasilnya merupakan “sesuatu yang berharga” (something valuable) bagi semua pihak 

yang berkepentingan. 

4) Realistis, karena ditetapkan berdasarkan sumberdaya yang dapat disediakan dan kapasitas 

yang dimiliki. 

Tujuan yang realistik ditetapkan berdasarkan perimbangan antara harapan/ekspektasi yang 

ingin dicapai dengan kepuasan dan motivasi untuk mencapai tujuan tersebut, dari semua pihak 

terlibat. 

2. Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi (Minimum Necessary Requirement/MNR) 

MNR adalah kebutuhan minimum dalam wujud sumber daya, kemampuan, tata aturan, 

peraturan, dan dukungan dari masyarakat dimana institusi berada, yang harus tersedia dan 

dipenuhi agar dapat menjamin keberhasilan dari suatu program. 

Setiap komponen (tujuan, masukan, proses dan keluaran) mempunyai MNR dan MNR ini bisa 

datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Pengamatan terhadap MNR ini sering 

dilupakan dalam melakukan evaluasi diri, di samping data dan informasi. Perlu disadari 

sepenuhnya bahwa aturan, implementasi program dan produk yang dihasilkan dari Institusi 

Pendidikan Tinggi dan program-programnya sangat banyak dipengaruhi oleh MNR tersebut. 

3. Masukan (Input) 

Masukan (Input) adalah berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam arti sempit, masukan (input) meliputi juga (1) 

sumber daya yang dapat diukur (tangible), seperti : dana, tenaga kerja, tanah, bangunan, 

peralatan, perpustakaan, dsb, dan (2) sumber daya tidak dapat diukur (intengible) seperti 

pengetahuan, sikap, kreativitas, kecerdikan, dsb. 

4. Proses (Process) 

Proses adalah usaha untuk mendayagunakan sumberdaya yang tersedia (manusia, alat, sistem, 

informasi, finansial, dsb) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendistribusian, 

pengalokasian dan interaksi antar sumberdaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses itu sendiri. Pengumpulan data, informasi dan fakta merupakan hal yang sangat penting 

dalam proses pembuatan Laporan Evaluasi Diri. Manajemen sumberdaya yang baik, sangat 

penting, karena akan menghasilkan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya dan peningkatan 

produktivitas dari proses tersebut. 
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Pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan dapat menjadikan suatu 

kebiasaan dalam manajemen sumberdaya dan pada akhirnya akan menjadi suatu tradisi yang 

baik dalam pengelolaan dan pengembangan institusi. Apabila tradisi tersebut sudah terbangun, 

maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik 

akan sangat mudah dilakukan. Pada kondisi yang sebaliknya dan ekstrem, dimana 

kebiasaan/tradisi yang baik tidak terbentuk, maka usaha pengumpulan data, informasi dan 

fakta dalam rangka penyusunan laporan evaluasi diri, akan dihambat dan bahkan dihentikan 

karena dianggap sebagai ancaman bagi organisasi dan tradisi/budaya yang ada didalam 

organisasi tersebut. 

5. Keluaran (output) dan Dampak (outcome) 

Keluaran adalah prestasi dan hasil akhir dari suatu proses. Pada evaluasi diri yang didasarkan 

pada pencapaian tujuan, hasil keluaran harus menjadi fokus perhatian. Dalam hal ini, keluaran 

adalah hasil dari proses yang direncanakan dan juga merupakan hasil dari manajemen dan 

pengendalian proses. Namun, terlalu banyak perhatian pada hasil keluaran (output), dapat 

mengurangi perhatian pada dampak (outcome) yang dihasilkannya dan hal ini merupakan 

konsekuensi naiknya resiko pada keberlanjutannya institusi pendidikan tinggi atau program-

nya di masa datang. Pada keadaan seperti ini, harus ada pertimbang kembali secara hati-hati 

mengenai titik berat perhatian tersebut diatas. Dampak (outcome) juga merupakan bagian dari 

hasil proses yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Hasil proses yang tidak diharapkan, umumnya terjadi di luar kendali dari 

suatu perencanaan, namun melakukan  suatu perencanaan harus di antsipasi akan terjadinya 

hal tersebut. 

 

C. Indikator Kinerja dan Kualitas  

Pada awal suatu rencana evaluasi diri, ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk menilai 

kinerja dan capaian kualitas harus ditetapkan terlebih dahulu. Ukuran-ukuran tersebut disebut 

indikator. Indikator kinerja adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun 

kuantitatif, yang menandai capaian dari perkembangan suatu perguruan tinggi atau programnya 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  

Dalam model evaluasi diri, indikator kinerja dapat digunakan untuk menggambarkan 

efisiensi, produktivitas dan efektivitas, serta faktor-faktor yang dapat menunjukkan kesehatan 
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organisasi seperti: akuntabilitas, kemampuan inovatif dalam konteks menjaga keberlangsungan 

program studi dan kualitas yang telah diraihnya, serta suasana akademis. Dengan kata lain, kualitas 

dicerminkan dengan konvergensi dari seluruh indikator kinerja tersebut. 

1) Efisiensi  

Efisiensi adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan. Tingkatan efisiensi 

dapat diperlihatkan dengan bagaimana peran dan kinerja manajemen sumberdaya dalam 

pelaksanaan proses tersebut. Tingkat efisiensi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara 

sumberdaya yang telah dimanfaatkan dengan sumberdaya yang digunakan dalam 

melaksanakan proses tersebut. Semakin kecil hasil perbandingan tersebut, maka semakin 

besar tingkat efisiensinya.  

2) Produktivitas  

Produktivitas adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan. Tingkat 

produktivitas umumnya diperlihatkan dengan perbandingan jumlah luaran yang dihasilkan 

dari suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya dengan standar tertentu. Perubahan proses 

dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.  

3) Efektivitas  

Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan. 

Tingkat efektivitas dapat diperlihatkan dengan membandingkan tujuan dengan hasil dari 

proses (termasuk dampak yang dihasilkan). Usaha untuk menentukan tingkat efektivitas 

secara kuantitatif di dalam proses evaluasi diri di lingkungan perguruan tinggi sangat sulit 

untuk dilakukan, karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan pada perguruan tinggi sering 

tidak dinyatakan secara kuantitatif.  

4) Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya 

perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat terkait dengan tingkat efisiensi, kesesuaian dengan 

norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Berbeda dengan auditabilitas, akuntabilitas 

yang lebih luas karena menyangkut hal-hal sebagai berikut:  

a. Kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan falsafah, moral 

dan etika yang dianut secara umum dalam masyarakat.  

b. Kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan pola kegiatan sivitas akademika serta 

hasil dan dampak yang dicapai.  
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c. Keterbukaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan dan 

pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.  

d. Pertanggungjawaban pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan.  

e. Aktualisasi asas otonomi dan kebebasan akademik yang tidak menyimpang dari 

pengaturan dan kesepakatan yang ditetapkan.  

f. Kesadaran sivitas akademika bahwa aktualisasi perilaku dan tingkah lakunya tidak 

akan mengganggu pelaksanaan kegiatan lembaga dan masyarakat.  

 

5) Suasana Akademik  

Secara sederhana, suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas 

akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi. Banyak 

faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan mengenai suasana akademik. Pada 

tingkat individu, faktor-faktor seperti tujuan, aspirasi dan tata nilai yang dimiliki individu, 

sangat memegang peranan penting. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dosen, 

tenaga kependidikan, adalah bagaimana menemukan cara mengelola dan suasana kerja yang 

didasarkan atas keterbukaan, kejelasan dan saling pengertian, yang pada akhirnya akan dapat 

menghasilkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

Kesehatan organisasi (organization health), termasuk didalamnya akuntabilitas, kemampuan 

inovasi dan kemampuan memelihara sistem, akan dapat ditemukan, apabila dilakukan 

penelitian (survei) dengan mewawancarai jajaran manajamen dan staf akademik guna melacak 

kondisi: 

a. Hubungan antar individu. 

b. Kesadaran untuk mencapai sasaran hasil. 

c. Manajemen sistem. 

d. Suasana kerja. 

e. Kesadaran untuk meningkatkan mutu. 

 

6) Kemampuan Inovatif  

Kemampuan inovatif adalah kemampuan UPPS dalam menghasilkan nilai tambah pada luaran 

program studi. Dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatannya, UPPS harus 

selalu memperhatikan dan mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Apabila UPPS tidak mampu melakukan inovasi dalam mengelola program studi atau tidak 
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mampu mengakomodasi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat, maka 

program studi yang dikelolanya akan ditinggalkan atau ditolak kehadirannya oleh masyarakat. 

 

D. Tahapan Penyusunan Evaluasi Diri 

Kualitas Laporan Evaluasi Diri sangat ditentukan langkah-langkah yang dilaksanakan 

dalam proses penyusunan laporan tersebut. Pada dasarnya, proses evaluasi diri mengikuti alur pikir 

seperti yang diperlihatkan pada gambar 2 dibawah ini dengan menggunakan pendekatan 5i 

Principles (Prinsip 5i), yaitu initiation, idealism, information, identification dan inception, dalam 

menentukan masa depan yang diinginkan.  

 

 

Gambar 2. Langkah-langkah Umum Penyusunan Laporan Evalusi Diri 

Penggunaan pendekatan 5i Principles pada umumnya dilaksanakan secara bersamaan 

(simultan) dengan mempertimbangkan banyak faktor. Prakarsa/inisiasi (initiation) untuk membuat 

rencana pengembangan suatu institusi sampai terbentuknya rencana tersebut, harus secara 

sungguh-sungguh mengikuti beberapa prosedur/langkah-langkah yang akan diuraikan di bawah 
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ini. Namun demikian, tidak ada algoritma yang spesifik untuk pembuatan rencana pengembangan, 

sejak adanya prakarsa (inisiasi) sampai terbentuknya rencana yang diinginkan. 

Kerangka pikir, yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dan acuan yang 

bermanfaat dalam menyusun suatu rencana, adalah sebagai berikut: 

1. Setiap rencana, pasti dihasilkan dari suatu prakarsa (inisiasi) yang terdiri atas pemahaman 

terhadap beberapa persyaratan untuk pembuatan suatu rencana pengembangan yang 

diinginkan. Dalam hal ini, beberapa aktor kunci (key actors/key persons), pada umumnya 

adalah pimpinan institusi, dapat memberikan kontribusi yang visioner (impian masa depan) 

dalam pembuatan suatu rencana yang diinginkan. 

2. Suatu rencana adalah suatu pengintegrasian antara gagasan/ide (idea) dengan idealisme 

(idealism). Hal ini terjadi, karena rencana adalah suatu alat (tools) pengambilan keputusan 

yang digunakan untuk memutuskan implementasi atau pelaksanaan pembangunan masa 

depan yang diinginkan.  

3. Kualitas suatu rencana sangat ditentukan oleh adanya data dan informasi yang relevan. 

Data dan informasi ini akan dianalisa, disimpulkan dan digunakan untuk penyusunan 

rencana pengembangan. 

4. Hasil evaluasi dan analisa akan menjadi dasar/landasan untuk identifikasi isu-isu strategis, 

permasalahan atau program-program unggulan dan berbagai hal yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tujuan dan sasaran pengembangan. 

5. Pada akhir proses pembuatan rencana pengembangan adalah pembuatan rencana awal 

(inception of plan) yang sifatnya global, ringkas dan nantinya merupakan 

ikhtisar/rangkuman dari jabaran rencana pengembangan yang kompleks dan rinci. 

Apabila Laporan Evaluasi Diri yang dihasilkan telah diterima oleh semua pihak yang 

terkait dan disetujui untuk ditindaklanjuti, maka rencana awal tersebut akan diuraikan (di-

breakdown) lebih rinci menjadi aktivitas-aktivitas yang langsung dapat dilaksanakan pada 

tingkat operasional. 

 

Kelima langkah tersebut diatas dapat diikuti dan dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan 

Evaluasi Diri yang berkualitas. Namun demikian kelima langkah tersebut diatas dengan 

menjabarkan secara sistematis menjadi langkahlangkah yang lebih rinci, seperti yang diperlihatkan 

pada gambar 3. 
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Gambar 3. Urutan Langkah-langkah Penyusunan Laporan Evalusi Diri 

Keterangan gambar di atas adalah sebagai berikut : 

1. Position diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dan pengolahan berbagai data dan 

informasi yang diperlukan untuk pembuatan Laporan Evaluasi Diri. Kegiatan ini 

merupakan tugas dan tanggungjawab tim pembuat Laporan Evaluasi Diri (task force). 

Secara rinci kegiatan ini akan diuraikan dibawah. 

2. Directive & Assumption (Arahan dan asumsi) dapat diartikan sebagai pengarahan yang 

harus dilakukan oleh lembaga normatif yang ada di institusi tersebut. Untuk institusi 

pendidikan tinggi, lembaga normatif yang ada adalah Senat Perguruan Tinggi dan Senat 

Fakultas. Isi dari arahan dan asumsi tersebut, harus berisi formulasi Visi, Misi dan Tujuan 

Institusi yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. 

3. Institutional Objective (Tujuan Institusi) dapat diartikan sebagai gambaran kondisi dan 

situasi institusi di masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. 

4. Performance Indicators (Indikator Kinerja) adalah penjabaran Tujuan Institusi 

(Institutional Objective) dalam bentuk angka (kuantifikasi). Indikator kinerja ini adalah 
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indikator kinerja institusional. Kegiatan penyusunan ini dapat dilaksanakan oleh Tim Task 

force. 

5. Situational Analysis (Analisa Situasi) adalah kegiatan analisa data dan informasi yang telah 

berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metoda analisa yang umumnya dipakai 

(seperti SWOT analysis, Root-Cause Analysis, dsb). Kegiatan ini sebaiknya dilakukan 

setelah penetapan Indikator Kinerja Institusional, karena Indikator Kinerja Institusional 

diperlukan melakukan analisa gap/jarak (Gap Analysis) antara kondisi saat ini dengan 

kondisi masa depan yang diinginkan. 

6. Conclusion adalah pembuatan rangkuman dan kesimpulan dari hasil analisa situasional. 

7. Strategic Move dapat diartikan kegiatan identifikasi berbagai strategi yang dapat digunakan 

untuk mencapai Tujuan Institusi yang telah ditetapkan. Dari banyak strategi yang telah 

berhasil di identifikasi, harus ditetapkan, strategi mana yang dipilih. Pengambilan 

keputusan strategi mana yang diambil, sebaiknya dilakukan Pimpinan Institusi bersama 

task force dan semua staf institusi. 

8. Implementation Plan dapat diartikan sebagai penjabaran dari strategi yang dipilih menjadi 

aktivitas-aktivitas yang dapat dilaksanakan di tingkat operasional. Tujuan dan indikator 

kinerja untuk masing-masing aktivitas tersebut harus selalu mengacu pada Tujuan Institusi 

dan Indikator Kinerja Institusional. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh task force (lihat 

gambar 4). 

 

Gambar 4. Urutan Langkah-langkah Pengumpulan data dan informasi 
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Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, dapat dilakukan dengan tahapan seperti yang telihat 

pada gambar di atas, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan. 

Data dan informasi yang dibutuhkan, disesuaikan dengan buku Panduan Penyusunan 

Laporan Evaluasi Diri. Selain identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan 

juga identifikasi dimana data dan informasi tersebut bisa didapatkan (sumberdata). 

2. Validasi data dan informasi. 

Data dan informasi yang didapatkan harus di validasi agar data dan informasi yang didapat 

tersebut dapat diyakini kebenarannya. 

3. Pengelompokan data dan informasi. 

Data dan informasi yang didapatkan dan telah diyakini kebenarannya, maka di kelompok-

kelompokan, sehingga mudah untuk menginterpretasikan dan menganalisanya. 

4. Cek konsistensi data dan informasi. 

Setelah dikelompok-kelompokan, harus cek konsistensinya antara kelompok data yang satu 

dengan yang lain. Apabila ada ketidak-konsistenan antar kelompok data tersebut, maka 

harus dilakukan pengumpulan data ulang. Ketidak-konsistenan data bisa terjadi, 

diantaranya akibat (1) cara pengumpulan data yang tidak sistematik dan tidak teliti, (2) 

proses validasi data tidak dilakukan, (3) prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh 

institusi dimana data diperoleh (institusi sumber data), tidak dilakukan dengan baik dan 

benar. Apabila yang terjadi akibat dari butir (1) tersebut diatas, maka pengumpulan data 

harus diulang dengan menggunakan metode yang lebih baik. 

5. Analisa awal atau interprestasi tabel 

Pada dasarnya data hanya ada 2 katagori, yaitu (1) data profil (profile data) dan (2) data 

kinerja (performance data). Data profil adalah data yang diambil saat itu, sedangkan data 

kinerja adalah data yang diambil dalam kurun waktu tertentu. Dengan perkataan lain, data 

kinerja adalah terdiri dari sederetan data profil yang disusun berdasarkan waktu 

pengambilan data profil tersebut. 

Untuk data profil, interpretasi dilakukan dengan membandingkan antara data tersebut 

dengan indikator kinerja institusional yang dapat dianggap standar yang ingin di capai. 
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Kesimpulan dari interpretasi tersebut, umumnya adalah gradasi buruk sampai dengan baik. 

Dikatakan baik, apabila data profile sesuai atau melebihi standar yang diacu, demikian juga 

sebaiknya. Interpretasi adalah sejauhnya jarak atau gap antara data profil dengan standar. 

Untuk data kinerja, yang harus dicermati adalah kecenderungan yang terjadi dalam kurun 

waktu tertentu. Perlu di prediksi kelanjutan kecenderungan tersebut dimasa mendatang. 

Setelah tahapan ini selesai dilaksanakan, baru melakukan SWOT Analysis dan Root-Couse 

Analysis. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. KONDISI EKSTERNAL 

Program Studi D3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta lahir 

pada tahun 1998 atas dasar tingginya tingkat kebutuhan pasar tenaga kerja ahli madya dibidang 

teknik elektronika untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kebutuhan ini disebabkan 

karakteristik wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangganya (Jabotabek) yang merupakan pusat 

perdagangan dan industri di Indonesia, sehingga membutuhkan teknisi dan ahli teknik madya 

untuk berbagai industri jasa dan manufaktur. Kebutuhan inilah yang berusaha dipenuhi oleh 

Program Studi D3 Teknik Elektronika untuk menghasilkan lulusan tenaga ahli madya pada bidang 

keahlian teknik elektronika, otomasi industri dan ICT (Information and Communication 

Technology). 

Dalam satu dasawarsa perkembangannya hingga tahun 2019, Program Studi D3 Teknik 

Elektronika telah mampu memperlihatkan berbagai indikator perbaikan kualitas dan peningkatan 

prestasi akademik untuk menjadi salah satu Program Studi unggulan di Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2004 Program Studi D3 Teknik Elektronika telah menerima 

bantuan Program Hibah Kompetisi A2 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), 

Depdiknas. Program Studi D3 Teknik Elektronika juga selalu aktif dalam kegiatan pengembangan 

teknologi robotik, otomasi industri dan ajang kompetisi tingkat nasional.  Setiap tahun Program 

Studi ini selalu mengirim mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam Kontes Robot Indonesia (KRI) 

baik divisi KRAI (kontes robot abu indonesia), KRPAI (kontes robot pemadam api indonesia) serta 

KRSTI (kontes robot seni tari indonesia), Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), Pekan Ilmiah 

Mahasiswa Nasional (PIMNAS), lomba PLC (Programmable Logic Controller) dan Iot (Internet 

of Things) yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh 

Kemdiknas/Kemristekdikti maupun instutusi-institusi pendidikan lainnya. Dalam bidang 

peningkatan sumber daya manusia, Program Studi D3 Teknik Elektronika telah mengirim 

beberapa tenaga pengajar dan laborannya untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan bidang 

otomasi industri seperti, pelatihan mekatronika yang meliputi pneumatik, elektropneumatik, sensor 

dan pengendali di PT. Festo, pelatihan PLC yang meliputi introduction to PLC, HMI PLC  dan 

Introduction to Programable Intelligent IO Devices di PT. Omron Electronics serta terkait dengan 

kompetensi dengan mengikutkan pelatihan Asesor Kompetensi Bidang Elektronika.  
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Dalam hal pengembangan fasilitas untuk  menunjang kegiatan akademik dan proses belajar 

mengajar, Program Studi D3 Teknik Elektronika telah dilengkapi oleh beberapa laboratorium 

dibidang keahlian otomasi industri serta ditunjang oleh tersedianya fasilitas teknologi informasi 

dan akses internet bagi seluruh mahasiswa dan tenaga pengajarnya. Kedepannya diharapkan 

dengan apa yang telah diraih hingga saat ini serta program pengembangan yang senantiasa 

dilakukan, Program Studi D3 Teknik Elektronika dapat mempunyai peran lebih besar dan 

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional Indonesia, seperti yang telah digariskan 

dalam rencana strategis Universitas Negeri Jakarta untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai 

kemampuan dan keterampilan professional.   

 

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi 

Universitas Negeri Jakarta bermula dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Indonesia dan pada 16 Mei 1963 berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(IKIP-Lembaga Pendidikan Tinggi yang setara dengan Universitas). Selanjutnya pada 4 

Agustus 1999 berubah menjadi Universitas melalui Keppres No. 093 Tahun 1999. Perluasan 

amanat ini memberikan kewenangan yang lebih besar bagi UNJ sehingga dapat membuka 

program studi non kependidikan. Program Studi D3 Teknik Elektronika FT UNJ didirikan 

pada tahun 1999 dan merupakan satu dari 101 Program studi yang ada di UNJ dan bernaung 

pada Fakultas Teknik.  

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai 

Visi  Program Studi D3 Teknik Elektronika FT UNJ yaitu “Menjadi pusat unggulan 

pendidikan dan pelatihan di bidang otomasi industri pada tahun 2025” sejalan dengan VISI 

UNIVERSITAS: ”Menjadi universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam 

membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan 

Pancasila di era globalisasi” dan VISI FAKULTAS: “Pusat unggulan nasional di bidang 

Pendidikan teknologi kejuruan dan keteknikan yang berwawasan kewirausahaan”. Untuk 

mencapai visi tersebut maka misi Program Studi D3 Teknik Elektronika adalah: 

1) Mencetak lulusan yang mempunyai sertifikasi di bidang otomasi industri. 

2) Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kendali elektronika untuk otomasi industri. 

3) Menjalin kerjasama dengan dunia industri dan pihak lain yang relevan dalam pemberian 

sertifikasi bidang otomasi industri. 

4) Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut bagi karyawan industri. 
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5) Mengembangkan penelitian yang berbasis otomasi industri. 

6) Membangun kerjasama penelitian dengan industri. 

Sementara itu, Tujuan Program Studi D3 Teknik Elektronika adalah:  

1) Menghasilkan Ahli Madya Teknik Elektronika yang mandiri, bersikap positif dalam 

menerapkan bidang keahliannya, serta mampu mengembangkan profesinya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

2) Menghasilkan tenaga profesional Ahli Madya yang memiliki kemampuan bernalar 

serta memiliki kemampuan bersaing. 

3) Memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 

kemampuannya pada tingkat yang lebih tinggi. 

4) Mengembangkan kapabilitas mahasiswa dalam bidang teknologi informasi dan 

kemampuan bahasa Inggris yang baik.  

5) Membangun disiplin diri, etos kerja, profesionalisme, sikap, maupun ketahanan fisik 

dan mental yang kuat bagi pendidik. 

6) Mempersiapkan lulusan agar mempunyai sertifikasi profesi dan lisensi nasional dan 

atau internasional. 

7) Meningkatkan kualitas manajerial dan mengembangkan kerjasama dengan industri, 

pemerintah daerah, dan lembaga lain yang terkait. 

 

3. Organisasi dan Tata Kerja 

Struktur organisasi FT UNJ dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi FT UNJ 
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Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit dapat dijelaskan sebagai berikut : 

No Nama Unit Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Senat Fakultas Tugas Pokok: 

Badan Penasehat yang memberikan saran-saran perbaikan 

dan peningkatan program pengembangan UNJ baik diminta 

dan/atau tidak diminta oleh Dekan. 

Fungsi: 

1. Membuat garis-garis besar arah pengembangan jangka 

panjang program-program Fakultas Teknik. 

2. Memberikan pengukuhan pada policy dan decision 

tentang pengembangan dan peningkatan mutu 

pendidikan di lingkungan FT. 

3. Memilih dan mengusulkan pengangkatan Dekan kepada 

Rektor. 

4. Menetapkan kriteria pengangkatan dan pemberhentian 

dosen, staf administrasi serta penerimaan, penolakan 

dan pemberhentian mahasiswa. 

5. Menetapkan jadwal kegiatan untuk suatu periode 

tertentu dan tata tertib rapat atau sidang senat fakultas. 

2. Dekan Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara berkesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan tridarma 

perguruan tinggi di Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Mengkoordinir kegiatan pengembangan ilmu sebagai 

suatu bidang interdisiplinary study melalui pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan 

kemajuan ilmu, teknologi, seni dan masyarakat yang 

akan menjadi landasan pengembangan kurikulum serta 

program-program kependidikan dan non kependidikan  

2. Mengembangkan gagasan-gagasan inovatif tentang 

keguruan pendidikan dan non kependidikan.  
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3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan 

kurikulum untuk program Diploma, Sarjana, dan 

Pascasarjana.  

4. Melaksanakan pembinaan ketenagaan bidang 

akademis, administratif dan tenaga fungsional lainnya 

untuk pengembangan karir dan profesi.  

5. Mengkoordinir pelaksanaan seleksi, penerimaan, 

penolakan dan pemberhentian mahasiswa.  

6. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, 

mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan 

penjaminan mutu secara berkelanjutan.  

7. Menyampaikan laporan tengah tahunan, dan laporan 

tahunan tentang pelaksanaan tugas kepada Rektor.  

 

3. Wakil Dekan I 

(Bidang Akademik) 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara berkesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan bidang akademik 

di Fakultas Teknik.  

 

Fungsi: 

1. Mengkoordinir pelaksanaan dan perencanaan 

semesteran dan tahunan pelaksanaan program 

akademik dan program kurikuler di Fakultas.  

2. Mengarahkan pengembangan ilmu kependidikan dan 

keguruan, serta non kependidikan, dalam usaha 

pembinaan profesi tenaga kependidikan.  

3. Mengkoordinir dan mengarahkan peningkatan dan 

pembinaan profesi staf pengajar.  

4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas/program akademis 

dan penyebaran kurikulum.  

5. Melaksanakan berbagai kegiatan penjaminan mutu 

secara utuh dan terus menerus.  
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6. Mengkoordinir dan mengarahkan dalam rangka 

pelaksanaan program kegiatan program studi yang 

meliputi program kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan praktek 

mengajar serta program pengalaman lapangan.  

7. Melaksanakan kerjasama dengan semua unsur dalam 

lingkungan UNJ dalam usaha pelaksanaan program-

program Fakultas.  

8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan staf 

akademik.  

9. Menumbuh kembangkan atmosfir akademis.  

 

4. Wakil Dekan II 

(Bidang Keuangan 

dan Kepegawaian) 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara berkesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan bidang 

kemahasiswaan di Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah fakultas.  

2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang administrasi 

dan keuangan di Fakultas, meliputi: Pengelolaan 

keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; 

Pengelolaan sarana dan prasarana; Pengelolaan 

kerumahtanggaan Fakultas; Pengurusan kepegawaian; 

Penatausahaan Fakultas; Pengelolaan data bidang 

administrasi umum lainnya  

3. Mengkoodinir kegiatan pengawasan dan pemeliharaan 

ketertiban dalam usaha menciptakan pelaksanaan dan 

kelancaran tugas.  

4. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan tenaga 

administrasi untuk peningkatan produktivitas kerja.  
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5. Melaksanakan usaha pembinaan dan peningkatan karir 

dan profesi tenaga administrasi sesuai dengan bidang 

usahanya.  

6. Melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan RAB 

dan pertanggung-jawabannya.  

 

5. Wakil Dekan III 

(Bidang 

Kemahasiswaan, 

Alumni, dan 

Kerjasama) 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara berkesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan bidang 

kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama di Fakultas Teknik. 

 Fungsi: 

1. Mengkoordinir kegiatan masa pengenalan akademik 

mahasiswa baru.  

2. Membina mahasiswa dalam usaha pengembangan 

sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa menuju 

masa depan yang lebih baik.  

3. Mengkoordinir berbagai kegiatan mahasiswa 

berdasarkan bakat dan minat baik di dalam maupun di 

luar kampus.  

4. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat melalui kegiatan kemahasiswaan.  

5. Membina program penalaran dan kreativitas 

mahasiswa melalui kegiatan seminar, pelatihan dan 

berbagai perlombaan/kontes.  

6. Membina organisasi kemahasiswaan yakni BEM 

tingkat fakultas, BPM dan BEM tingkat jurusan serta 

Organisasi Rohani Islam tingkat fakultas.  

7. Mengkoordinir studi banding organisasi mahasiswa 

BEMF, BPM dan BEMJ.  

8. Mengusahakan pelaksanaan dan peningkatan 

kesejahteraan mahasiswa melalui pemberian berbagai 

jenis beasiswa dan santunan asuransi.  
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9. Menciptakan iklim pendidikan yang baik dalam 

lingkungan UNJ dalam setiap kegiatan bidang 

mahasiswa Menjalin kerjasama kemitraan dengan 

berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri 

dalam rangka peningkatan kelembagaan dan 

kompetensi mahasiswa.  

10. Mengkoordinir penyusunan basis data alumni yang 

akurat.  

11. Membina, memberdayakan dan bekerjasama dengan 

pengurus ikatan alumni FT-UNJ.  

 

6. Koordinator 

Program Studi 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara berkesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Program Studi di 

Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Menentukan kebijakan untuk pengembangan program 

studi.  

2. Mengkoordinir pengembangan kemampuan dosen 

program studi.  

3. Memprediksi dan membuat usulan tenaga administrasi 

dan akademik.  

4. Mengkoordinasi penggunaan dan pengembangan 

Laboratorium dan sumberdaya manusia.  

5. Merencanakan jumlah dosen untuk mengikuti 

pelatihan/penelitian/pengabdian pada masyarakat.  

6. Mengkoordinasi penyusunan borang jurusan dan 

Program Hibah Kompetisi.  

7. Mengkoordinir aktivitas akademik program studi.  

8. Mengembangkan program akademik program studi.  

9. Memprediksi jumlah penerimaan mahasiswa di tahun 

mendatang.  

10. Menetapkan kurukulum yang telah disetujui.  
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11. Mengkoordinir usaha kesejahteraan karyawan dan 

usaha swadana di program studi.  

12. Melengkapi fasilitas ruang kerja dosen dan karyawan.  

13. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana ke 

Dekan.  

14. Mengkoordinasikan penyelenggaraan seminar/ 

presentasi ilmiah/studium general.  

15. Melaporkan secara periodik kepada Dekan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di program studi.  

16. Mengetahui kegiatan akademik mahasiswa, Praktek 

Kerja Lapangan (PKL), Program Kompetensi 

Mengajar (PKM), Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

Kunjungan ke industri, Komprehensif/Skripsi/Tugas 

Akhir.  

17. Menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

kemahasiswaan.  

18. Memantau pelaksanaan Kurikulum Nasional.  

19. Memonitor dan menilai pelaksanaan tugas-tugas dosen 

dan karyawan yang berada di bawahnya;  

20. Menilai berkas kenaikan golongan dosen/karyawan.  

21. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen dan 

karyawan program studi.  

22. Memantau dan mengevaluasi sistem manajemen 

administrasi dan keuangan program studi.  

23. Memantau perkembangan kegiatan mahasiswa.  

24. Memonitor kegiatan laboratorium.  

25. Mengadakan pemeriksaan pembukuan anggaran secara 

berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 

bulan.  

26. Membuat dan mengelola jadwal perkuliahan dan 

jadwal ujian.  

27. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum 

program studi sesuai tuntutan perkembangan IPTEKS.  
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28. Membuat perencanaan kebutuhan bahan praktik dan 

menyampaikan usulan bahan habis praktik setiap 3 

(tiga) bulan bersama ketua laboratorium.  

29. Mempersiapkan dokumentasi akreditasi program studi.  

30. Membuat proposal perkembangan dan menyusun 

borang program studi.  

31. Memantau dan mengikuti pelaksanaan kurikulum 

nasional.  

32. Menentukan dosen pembimbing mahasiswa untuk 

penyusunan ujian komprehensif/ skripsi/tugas 

akhir/tesis.  

33. Mengkoordinasikan kontrak mata kuliah tiap semester.  

34. Menentukan mahasiswa yang akan mengikuti PKM, 

PKL dan KKN.  

35. Mengkoordinasikan penyusunan Program Hibah 

Kompetisi program studi.  

36. Memonitor, mengumpulkan dan memberi pengarahan 

kepada mahasiswa yang mata kuliahnya hampir 

berakhir.  

37. Mengadakan evaluasi/perbaikan mutu perkuliahan.  

38. Mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa (indeks 

prestasi atau IP) atas laporan dari Penasehat Akademik 

(PA).  

39. Evaluasi diri perkembangan program studi.  

40. Mengupayakan sumber-sumber dana untuk 

mengembangkan laboratorium.  

41. Membantu pelatihan, penalaran, magang dan studi 

lanjut bagi dosen dan karyawan.  

 

7. Ketua 

Laboratorium 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara pelaksanaan tridarma 

pemanfaatan laboratorium bagi civitas akademika di 

lingkungan Fakultas Teknik  
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Fungsi: 

1. Mengkoordinir dan memberi tugas kepada laboran.  

2. Memonitor pelaksanaan praktek dan mengatur jadwal 

penggunaan laboratorium/ studio.  

3. Merencanakan dan mengkoordinasi kebutuhan alat dan 

bahan praktek setiap awal semester.  

4. Berkoordinasi dengan dosen praktek untuk mengatur 

jumlah mahasiswa dalam satu kelompok praktek.  

5. Menyusun tata tertib penggunaan laboratorium.  

6. Memeriksa dan mengarsipkan data dari laboran 

mengenai kebutuhan alat dan bahan praktek.  

7. Menginventarisir semua laporan yang masuk dari 

laboran dan mengupayakan solusinya.  

8. Mengevaluasi kegiatan praktek bersama dosen 

praktek.  

9. Membuat program peningkatan dan pengembangan 

sumber daya manusia di lingkungan 

laboratorium/studio.  

10. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain.  

11. Membuat peraturan peminjaman alat oleh pihak lain.  

12. Bersama Koordinator Program Studi dan Dekan 

menentukan kriteria laboran.  

 

8. Kepala Tata Usaha Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara berkesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi Program kerja di Fakultas 

Teknik.  

Fungsi: 

1. Merencanakan dan membuat program kerja bagian.  

2. Membuat konsep rencana dan program kerja Fakultas.  

3. Pembuat pembagian tugas staf.  

4. Memberikan petunjuk kepada kepala Sub bagian.  

5. Memberi nilai prestasi kerja.  
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6. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 

ketatausahaan fakultas.  

7. Memberikan saran alternatif di bidang ketatausahaan 

fakultas.  

8. Memberikan data dan informasi yang relevan.  

9. Membuat dokumen surat dinas.  

10. Membuat dokumen peraturan perundang-undangan di 

lingkungan fakultas  

 

9. Sub Bagian 

Administrasi, 

Akademik, dan 

Kependidikan 

 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara pelaksanaan administrasi, 

akadmik dan kependidikan di Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Memasukkan data elektronik ke pangkalan data 

pendidikan tinggi (PD DIKTI) dan borang fakultas.  

2. Melayani pendaftaran mahasiswa Baru.  

3. Mendata Kontrak Kuliah Alih Program Pindahan.  

4. Melayani mahasiswa on-line.  

5. Melayani Perbaikan Kartu Rencana Studi (KRS), 

Kartu Hasil Studi (KHS), Pra Transkrip, Perpanjangan 

Masa Studi (PMS) dan Mahasiswa Pindah  

6. Membuat surat cuti, surat keterangan mahasiswa, dan 

PKL.  

7. Mempersiapkan berkas wisuda.  

8. Mengumpulkan dan mengarsipkan Beban Tugas 

Dosen, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Surat 

Keterangan Mengajar Dosen dan Dosen Studi Lanjut.  

9. Entry, update dan Membuat data statistik mahasiswa, 

dosen dan pegawai serta penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PkM).  

10. Menyiapkan kegiatan lokakarya / seminar akademik.  

11. Menyebarluaskan peraturan akademik ke program 

studi  
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10. Sub Bagian 

Keuangan dan 

akuntansi  

 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara pelaksanaan administrasi, 

keuangan dan akuntansi di Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Menyusun konsep Rencana dan Program Kerja sub 

bagian.  

2. Menata kembali pengarsipan data kepegawaian, dosen 

dan tenaga administrasi.  

3. Menyusun Rencana Anggaran Fakultas.  

4. Memonitoring pelaksanaan anggaran.  

5. Melakukan pembuatan Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK) dan DP3 pegawai.  

6. Melakukan pembayaran honor dan penghasilan 

lainnya.  

7. Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan 

DIKS yang telah digunakan sesuai dengan mata 

anggaran.  

8. Menyimpan dan memeliharan dokumen, surat dan 

warkat yang berhubungan dengan urusan keuangan 

dan kepegawaian.  

9. Membuat SK, kenaikan gaji berkala dosen dan 

pegawai.  

10. Memproses berkas Usul Pensiun Dosen.  

 

11. Sub bagian 

Kemahasiswaan  

 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara pelaksanaan administrasi, 

keuangan dan akuntansi di Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Membuat perencanaan kegiatan kemahasiswaan.  

2. Pembenahan arsip bidang kemahasiswaan.  

3. Inventaris berkas kemahasiswaan.  

4. Menertibkan administrasi legalisir ijazah/akta.  
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5. Mengumpulkan dan mendata berkas permohonan 

beasiswa.  

6. Mengurus administrasi beasiswa pengganti yang lulus.  

7. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dalam melayani 

surat menyurat mahasiswa.  

8. Menjalin kerjasama dengan kegiatan organisasi 

kemahasiswaan.  

9. Update data dan statistik keadaan mahasiswa, jumlah 

lulusan dan alumni.  

 

12. Sub Bagian Umum, 

Kepegawaian, dan 

BUMN  

 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara pelaksanaan administrasi, 

kepegawaian Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Menyusun program kerja tahunan Sub Bagian.  

2. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan dan 

penggandaan, ekspedisi, dan kearsipan.  

3. Menghimpun dan menyebarluaskan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan 

kegiatan fakultas.  

4. Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan 

keamanan ruang kantor, ruang perkuliahan, gedung, 

halaman, fasilitas umum, dan pertamanan.  

5. Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan, 

upacara resmi, dan pertemuan resmi lainnya serta 

perjalanan dinas.  

6. Melakukan urusan administrasi hubungan masyarakat 

dan kerjasama dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat.  

7. Menyusun rencana pengadaan barang dan 

perlengkapan.  

8. Melakukan penyimpanan, pendistribusian dan 

perawatan barang perlengkapan.  
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9. Melakukan inventarisasi dan mempersiapkan usul 

penghapusan barang perlengkapan.  

10. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat dan 

warkat yang berhubungan dengan kegiatan urusan 

umum dan perlengkapan;  

11. Menyusun pelaksanaan program kerja dan penyusunan 

laporan sub bagian.  

12. Membantu merencanakan dan membuat program kerja 

bagian.  

 

 

13. Gugus Penjaminan 

Mutu (GPjM)  

 

Tugas Pokok: 

Menjaga dan memelihara kesinambungan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu di lingkungan 

Fakultas Teknik.  

Fungsi: 

1. Menjalankan siklus penjaminan mutu di lingkungan 

FT-UNJ  

2. Merencanakan program penjaminan mutu untuk 

peningkatan standar mutu program studi  

3. Melaksanakan kegiatan audit internal dalam setahun  

4. Mengakomodir penyusunan SOP  

5. Mengakomodir penyusunan buku panduan  

6. Melakukan pendampingan penyusunan borang FT dan 

Prodi  

7. Melakukan pendampingan pada saat akreditasi  

 

 

4. Mahasiswa dan Lulusan 

1) Sistem Seleksi Calon Mahasiswa dan Jumlah Mahasiswa 

Sistem  seleksi  calon  mahasiswa  baru  program  diploma Universitas  Negeri  Jakarta  

dilaksanakan  mengacu  pada   UU  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

PP  Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  dan  

Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 34  Tahun 2010  tentang Pola 
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Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana  pada  Perguruan  Tinggi  yang  

diselenggarakan  oleh  pemerintah, serta Pedoman  Akademik  Universitas  Negeri  Jakarta  

Tahun  Akademik  2016/2017,  yaitu melalui jalur Ujian Masuk Bersama (UMB) dan 

Seleksi  Mandiri (Penmaba). Jumlah Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika 

hingga saat ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika 

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 

(2015) 
40 305 31 29 0 29 0 

TS-3 

(2016) 
80 181 99 79 0 79 0 

TS-2 

(2017) 
60 299 88 88 0 65 0 

TS-1 

(2018) 
60 246 72 61 0 60 0 

TS    

(2019) 
60 220 67 54 0 53 0 

Jumlah 1289 367 316 0 292 0 

 

 

2) Profil Mahasiswa  

Secara akademik kemampuan mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika masuk 

dalam kategori baik, hal tersebut terlihat dari nilai Indek Prestasi Akademik (IPA) rata-

rata mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika selama 3 tahun terakhir berturut-

turut dapat dilihat pada tabel 2. 



39 

 

 

 

Tabel 2. Rata-rata IPK Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika 

Tahun Lulus Jumlah Lulusan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Min. Rata-rata Maks. 

1 2 3 4 5 

TS - 2 (TA. 2017) 47 2,6 3,02 3,52 

TS - 1 (TA. 2018) 27 3,07 3,31 3,66 

TS (TA. 2019) 67 3,09 3,34 3,77 

 

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1) Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung 

Rekruitmen  pegawai  UNJ  sejak  tiga  tahun  terakhir  dilaksanakan  berdasarkan 

Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  

Nomor  26  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penghitungan  Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

Untuk Daerah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  

Reformasi  Birokrasi  ini   secara  implementatif  sejalan dengan Peraturan Kepala Badan  

Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri 

Sipil. 

2) Pengelolaan Dosen dan Tenaga Pendidikan 

Sumber daya manusia pada perguruan tinggi terdiri dari dosen, pustakawan, laboran, 

teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Pengelolaan dan penempatan sumber daya manusia di perguruan tinggi merupakan 

komponen terpenting untuk mensukseskan program perguruan tinggi dalam rangka 

mencapai visi dan misinya. Pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada asas 

kebutuhan, prestasi kerja, tugas dan tanggungjawab serta diikuti dengan sistem 

pembinaan karir dan penggajian yang berbasis kinerja. Pengelolaan sumber daya manusia 

Program Studi D3 Teknik Elektronika mengacu pada Statuta dan Renstra Universitas 

Negeri Jakarta yang sudah baku berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan pemerintah secara umum dan secara khusus kepada direktorat pendidikan 

tinggi (Ditjen DIKTI). 
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3) Profil Pendidikan Dosen dan Tenaga Pendukung 

Profil Pendidikan Dosen 

Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika adalah dosen yang diangkat dan 

ditempatkan sebagai tenaga tetap (home base) berdasarkan Surat Keputusan Dekan 

Fakultas Teknik UNJ (lihat tabel 3.) 

 

Tabel 3. Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika 

No. Nama Dosen NIDN/ NIDK 

Pendidikan Pasca Sarjana 1) 

Bidang Keahlian 2) Magister/ Magister 
Terapan/ Spesialis 

Doktor/ 
Doktor 

Terapan/ 
Spesialis 

1 2 3 4 5 

1 Syufrijal, ST., MT. 002703760
4 

S2: Teknik 
Elektro 
Universitas 
Indonesia 

- Pengendalian 
Logika 
Terprogram (PLC) 
dan Pemrograman 
Komputer 

2 Dr. Muhammad Rif'an, 
ST., MT. 

002210740
4 

S2: Teknik 
Elektro 
Universitas 
Indonesia 

S3: Teknik 
Elektro 
Universitas 
Indonesia 

Pemrograman 
Komputer dan  
Sistem Kontrol 

3 Dra. Ermi Media's, 
M.Pd. 

002807580
9 

S2: Teknologi 
Pendidikan 
Universitas 
Negeri Jakarta 

- Ilmu Dasar dan 
Material 

4 Drs. Rimulyo 
Wicaksono, MM. 

000110630
6 

S2: Manajemen 
Sistem 
Informasi 
Universitas 
Gunadarma 

- Sistem Digital dan 
Komputer 

5 Agung Wibisono Rivai 
Prabumenang, ST., MT. 

001909720
1 

S2: Teknik 
Telekomunikasi  
Universitas 
Indonesia 

- Elektronika, dan 
Sistem 
Telekomunikasi 

6 Taryudi, Ph.D. 000608800
5 

S2: Teknik 
Elektro 
Universitas 
Indonesia  

S3: Jurusan 
Teknik 
Elektro 
Southern 
Taiwan 
University of 
Science and 
Technoloy 

Teknik Elektronika 

7 Heri Firmansyah, ST., 
MT. 

001402840
8 

S2 Teknik 
Elektro 
Institut Sains 
dan Teknologi 
Nasional 
Jakarta 

- Teknik Elektronika 

 

Profil Jabatan Dosen 
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  Gambar 6. Prosentase Komposisi Jabatan Dosen 

 

Profil Sertifikasi Pendidik Dosen  

 

Gambar 7. Prosentase Dosen Bersertifikat Pendidik 

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Lektor Kepala
1

14%

Lektor
4

57%

Asisten Ahli
2

29%

Jabatan Dosen

Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli

Sertifikasi
6

86%

Belum 
14%

Sertifikasi Dosen

Sertifikasi Belum
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Layanan Tri Dharma di Program Studi Diploma Tiga Teknik Elektronika dapat terlaksana 

dengan baik bila didukung pembiayaan secara memadai sesuai standar minimal yang telah 

ditetapkan. Program Studi Diploma Tiga Teknik Elektronika tidak mengelola keuangan 

sendiri melainkan dikelola oleh fakultas sesuai dengan standar layanan Badan Layanan 

Umum. 

1) Kepemilikan Aset Sarana dan Prasarana 

Program Studi D3 Teknik Elektronika FT UNJ berada di lahan lingkungan Fakultas Teknik 

di dalam komplek Universitas Negeri Jakarta jalan Rawamangun Jakarta Timur dan telah 

disertifikasi sejak tahun 2002. Lokasi yang sangat strategis tersebut mudah dijangkau 

dengan kendaraan umum dari berbagai jurusan. Penyelenggaraan Program Studi Diploma 

Tiga Teknik Elektronika FT UNJ dimulai pada bulan juli 1985 dengan luas bangunan 1650 

m2. Bangunan ini digunakan untuk kuliah, penelitian, praktikum, perpustakaan, ruang 

belajar mahasiswa, ruang dosen, ruang sidang dan ruang administrasi. Dari sisi luas ruang 

kerja dosen, didominasi dengan ruang kerja yang diisi oleh lebih dari 4 (empat) dosen 

sebesar 152 m2, ruang tersebut dibuat berpartisi dengan setiap dosen memiliki 1 (satu) meja 

tersendiri. Luas ruang kerja dosen dapat dilihat pada gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Luas Ruang Kerja Dosen 

 

Perabotan di setiap ruang kuliah umumnya cukup memadai. Sebagian basar ruang kelas 

sudah dilengkapi dengan LCD projector dan TV LED 55 dan 60 inch untuk menampilkan 

materi presentasi. Semua ruangan kelas juga telah dilengkapi papan tulis putih (white 

Satu ruang 
untuk lebih dari 

4 dosen, 152
Satu ruang 
untuk 3 - 4 

dosen, 8

Satu ruang 
untuk 2 

dosen, 22

Satu ruang 
untuk 1 dosen, 

24
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board), personal computer (PC) dan pendingin ruangan (AC). Seluruh laboratorium juga 

sudah dipasang AC sehingga praktikum dapat dilangsungkan pada siang atau sore hari 

dengan nyaman. Jurusan menyediakan Laptop untuk kepentingan proses belajar mengajar. 

Dari sisi luasan prasarana didominasi dengan laboratorium dengan luas 665,625 m2 disusul 

ruang kuliah 277,5 m2 serta ruang-ruang yang lainya. 

 

Gambar 9. Data Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Laboratorium yang dikelola Program Studi Diploma Tiga Teknik Elektronika FT UNJ 

berjumlah 14. Sebagian besar digunakan untuk praktikum dan lainnya untuk penelitian 

termasuk penelitian tugas akhir. Laboratorium dapat digunakan untuk penelitian sampai 

sore hari atau bila diperlukan sampai malam hari. Disamping laboratorium komputer juga 

ada laboratorium jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Jurusan telah 

dilengkapi jaringan internet WAN dan LAN yang dapat diakses dosen dan mahasiswa dari 

berbagai ruang di tiap lantai untuk pengolahan data dan penelitian. 

Di ruangan administrasi disediakan tiga buah PC untuk keperluan administrasi seperti 

memasukkan nilai mahasiswa dan KRS, sehingga proses kontrak kuliah dan pencetakan 

nilai akan lebih cepat dan akurat. Informasi Program Studi dan jurusan seputar perkuliahan, 

informasi kegiatan yang dikelola Program Studi, serta informasi kegiatan pengelola 

Program Studi (Ketua Program Studi) selalu ter-update rutin, di-input oleh administrasi 

jurusan dan ditampilkan ke dua buah layar TV LED 32 dan 40 inch di depan ruang 

administrasi. Perbaikan dan penambahan ruang dosen telah dilakukan dengan didukung 

dua buah layar TV LED 0 dan 55 inch, yang berfungsi menampilkan presentasi ketika 

Ruang Kuliah, 
277.5 Ruang 

Rapat, 
22.5

Ruang 
Baca, 
11.25

Ruang 
Administrasi, 

22.5

Ruang Tunggu 
Mahasiswa, 45

Ruang Tunggu 
Dosen, 22.5
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berlangsung rapat. 

 

2) Pustaka 

Program Studi menggunakan Perpustakaan pusat yang menyediakan koleksi buku-buku 

teks, jurnal-jurnal nasional dan internasional serta karya ilmiah lainnya. Upaya untuk 

melakukan perbaikan mutu perpustakaan sudah dilakukan dengan memperbaharui suasana 

dalam ruang perpustakaan, memperbanyak jumlah buku-buku terbitan baru, dan 

memperbaharui database perpustakaan sehingga mempermudah bagi mahasiswa dan 

dosen dalam mencari sumber bacaan yang dikehendaki. Perbaikan mutu dilakukan dengan 

menggunakan dana yang berasal dari DPP/DPPS, hibah dan alumni. Jumlah Pustaka yang 

Bisa Diakses Program Studi dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Jumlah Pustaka yang Bisa Diakses Program Studi 

3) Resources Sharing 

Sarana dan Prasarana yang dapat digunakan secara bersama-sama di lingkungan UNJ 

sampai saat ini meliputi: Gedung BEMJ, Gedung Olahraga, Gedung Sertifikasi, Gedung G 

(Pusat Kegiatan Mahasiswa), Laboratorium Pusat Komputer, Perpustakaan, Poliklinik, 

Masjid Kampus A dan Kampus Timur, Mushola di tiap Fakultas, Kantin, Bus antar jemput 

karyawan dan mahasiswa, Ambulance, Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan (P2P), 

Pusat Sumber Belajar (PSB), Unit Layanan Bimbingan Konseling (ULBK), UPT 

Pelayanan Bahasa, Program Pengalaman Lapangan (UPT PPL), Pusat Pengembangan 

Teknologi Informasi (PPTI) dan Pusat Komputer (PUSKOM), Office of International 
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Education (OIE), Laboratorium Bahasa, Microteaching, Lapangan Olahraga, Ruang 

terbuka/Taman, Parkir, Wisma, Asrama, Teater terbuka, Aula Maftuhah dan Aula Latif. 

 

4) Sistem Informasi 

Sistem informasi yang ada di tingkat jurusan merupakan sistem informasi yang berbasis 

teknologi informasi yang di dalamnya merupakan rangkaian kegiatan yang dapat diakses. 

Jurusan D3 Teknik Elektronika FT UNJ saat ini tidak hanya dilengkapi Local Area Network 

(LAN) tetapi juga telah dilengkapi Wide Area Network (WAN), sehingga setiap mahasiswa 

dan dosen dapat mengakses internet untuk berbagai keperluan baik penelitian, proses 

belajar mengajar ataupun untuk pengolahan data.  Hotspot yang berkecepatan 1 Mbps 

digunakan di lantai 1 dan 3, sedangkan yang berkecepatan 2 Mbps digunakan di lantai 2 

dan 4. 

 

7. Sistem Penjaminan Mutu 

Sistem penjaminan mutu di tingkat Program Studi dikelola oleh Tim Penjaminan Mutu di 

tingkat Jurusan (TPjM) dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas (GPjM FT) yang 

ditetapkan berdasarkan SK Dekan FT UNJ, No.16/SP/FT/2010. GPjM FT merupakan organisasi 

penjaminan mutu akademik yang dalam bekerjanya senantiasa berkoordinasi dengan 

Lembaga Penjaminan Mutu Universiatas (LPjM). Tim Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan 

bekerja sama dengan GPjM dalam menyusun dokumen-dokumen akademik dan dokumen-

dokumen mutu Fakultas Teknik UNJ telah menyusun dan menetapkan pula beberapa 

kebijakan, yakni: (1) Kebijakan Pendidikan Fakultas (2006); (2) Standar Mutu Pendidikan 

Fakultas (2007); (3) Spesifikasi Program Studi (2007); (4) Standar Operasional Prosedur/SOP 

(2008), serta; (5) Buku-buku Pedoman/Panduan Akademik (2009). Dokumen mutu tersebut 

telah dibukukan, tercetak dan memiliki nomor ISBN dari Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia. Kebijakan mutu tersebut juga telah disosialisasikan dan dilaksanakan di lingkungan 

Fakultas Teknik UNJ. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensin lulusan, saat ini Fakultas telah memiliki 

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-1), LSP-1 ini dibentuk di tingkat Fakultas 

Teknik dan tiap-tiap Program Studi memiliki Tempat Uji Kompetesi (TUK), Program Studi D3 

Teknik Elektronika telah memiliki Tempat Uji Kompetensi Bidang Instrumetasi dan Kalibrasi, 
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dengan 3 (tiga) dosen diantara telah memiliki sertifikasi profesi dari Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Untuk meningkatkan kapasitas manajemen Penjamin Mutu Program Studi D3 Teknik 

Elektronika dan Jurusan Teknik Elektro ditempuh melalui:  

a. Pengelola Jurusan dan Dosen Program Studi D3 teknik Elektronika mengikuti 

workshop sistem penjaminan mutu akademik (SPMA) yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu UNJ; 

b. Pengelola Jurusan dan Dosen Program Studi D3 teknik Elektronika mengikuti 

workshop Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang dilaksanakan oleh Devisi 

Audit Mutu Akademik Internal UNJ berkerjasama dengan Audit Mutu Akademik 

Internal UGM; 

c. Pengelola Jurusan dan Dosen Program Studi D3 teknik Elektronika mengikuti 

workshop penyusunan dokumen ISO 2000: 9001 yang dilaksanakan oleh Fakultas 

Teknik UNJ; 

d. Pengelola Jurusan dan Dosen Program Studi D3 Teknik Elektronika mengikuti 

workshop penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh Fakultas Tenik UNJ; 

e. Pengelola Jurusan dan laboran di lingkungan Program Studi D3 teknik Elektronika 

mengikuti workshop Pengelolaan laboratorium yang dilaksanakan Fakultas Teknik 

UNJ. 

Pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di lingkup Fakultas Teknik UNJ 

dijalankan dengan berupaya mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh UNJ dan 

Fakultas Teknik UNJ. Adapun kegiatan pengendalian standar mutu dilakukan dengan 

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, diantaranya sebagai berikut: 1) Monitoring 

awal perkuliahan, 2) Monitoring akhir perkuliahan, 3) Melaksanakan AMAI untuk beberapa 

Program Studi, dan 4) Monitoring implementasi SOP. 

Selain dilaksanakan audit mutu internal, sejak mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008 dan 

IWA 2 pada tahun 2011 lalu, seluruh Program Studi yang ada di Fakultas Teknik telah diaudit 

oleh auditor eksternal yang dilaksanakan oleh SGS.  Kemudian, secara berkala setiap 6 

(enam) bulan sekali dilakukan audit internal dan eksternal.  Audit yang dilakukan bukan 

hanya di bidang akademik saja, tetapi seluruh bidang dan unit yang ada di Fakultas Teknik 

seperti bidang keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta bursa 

kerja khusus. 
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Dampak positif dari pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala dan 

berkesinambungan ini, maka selama 5 (lima) tahun berturut-turut Fakultas Teknik terpilih 

menjadi fakultas terbaik di lingkungan UNJ dalam menerapkan sistem penjaminan mutunya, 

sehingga berhak mendapatkan piala bergilir dari Rektor UNJ.  

Peningkatan standar dilakukan setelah diadakan monitoring dan evaluasi diri untuk masing-

masing Program Studi. Peningkatan standar juga dilakukan setelah sharing dan 

benchmarking pada Program Studi, baik di lingkungan UNJ maupun luar UNJ, baik di dalam 

maupun luar negeri, antara lain : 

1) Dalam negeri: Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Teknologi Bandung 

(ITB), Universitas Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (UNPAD), 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Terbuka (UT), Universitas 

Pancasila (UP), Universitas Islam Bandung (UIB), Universitas Islam Indonesia (UII), 

dan Dinas Tenaga Kerja di Semarang yang berhasil meraih penghargaan dari Presiden 

RI dalam hal ”Pelayanan Prima terhadap Pencari Kerja”. 

2) Luar negeri: Universiti Putera Malaysia (UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia 

(UKM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Nanyang Technologycal University 

(NTU), Nanyang Polytechnic (NYP), Saga University, Curtin University of 

Technology, Monash University, Universite Paris-Est Marne de Lavalle (Paris), 

Universiti Sains Malaysia (USM), British of Board Casting New Casting News World-

Inggris, Koninklijk Instituut Voor Taal- Leiden University-Belanda, Beijing 

Universitase of Fashion Technology, dan Beijing Union University. 

 

Hasil benchmarking tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu (quality improvement) 

dan serta peningkatan/penetapan standar baru. Selain berkunjung, Fakultas Teknik UNJ juga 

telah menerima kunjungan dari beberapa universitas, yaitu Universitas Andalas, Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksa) Bali, UiTM dan UTM yang bertujuan untuk melihat 

implementasi sistem penjaminan mutu serta pengembangan  Studi Lanjut SDM di FT UNJ. 

 

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi 

Selama kurun waktu 2016-2019 capaian kinerja Unit Pengelolaan dapat dilihat pada tabel 4 

berikut: 
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 Tabel 4. Capaian Kinerja Unit Pengelolaan 

No Capaian Kinerja Jumlah 

1 Pengakuan/Rekognisi Dosen Tingkat  Nasional 3 

2 Pengakuan/Rekognisi Internasional 3 

3 Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah 62 

4 Karya ilmiah yang disitasi  16 

5 Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat 1 

6 Prestasi Akademik Mahasiswa tingkat Wilayah/Lokal 8 

7 Prestasi Akademik Mahasiswa tingkat Nasional 12 

8 Prestasi Akademik Mahasiswa tingkat Interanasional 3 

 

 

C. KRITERIA 

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

1. Rumusan Visi dan Misi Program Studi D-3 Teknik Elektronika (TE) FT UNJ 

Berdasarkan visi dan misi UNJ dan FT UNJ, dirumuskan visi Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika FT UNJ, yaitu “Menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan di bidang 

otomasi industri pada tahun 2025.”. 

2. Rumusan Misi Program Studi Teknik Elektronika  

Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, misi Program Studi D-3 Teknik Elektronika dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Mencetak lulusan yang mempunyai sertifikasi di bidang otomasi industri. 

2) Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kendali elektronika untuk otomasi industri. 

 

3) Menjalin kerjasama dengan dunia industri dan pihak lain yang relevan dalam pemberian 

sertifikasi bidang otomasi industri. 

4) Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut bagi karyawan industri. 
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5) Mengembangkan penelitian yang berbasis otomasi industri. 

6) Membangun kerjasama penelitian dengan industri. 

 

3. Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan Program Studi D-3 Teknik Elektronika yang 

Merujuk pada Tujuan Lembaga dan merupakan Penurunan 

Berikut adalah tujuan Program Studi D-3 Teknik Elektronika yang dirumuskan berdasarkan 

visi dan misi prodi. 

1) Terselenggara pendidikan beriklim vokasi Teknik Elektronika yang bercirikan 

ketaqwaan, kemandirian, kecendekiaan, dan profesionalisme dengan mengacu KKNI. 

2) Terselenggara penelitian dan pengembangan pendidikan vokasi terutama bidang Teknik 

Elektronika Industri. 

3) Terselenggara pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang Teknik Elektronika. 

4) Terwujudnya produk-produk kreatif berbasis Teknik Elektronika Industri. 

5) Terwujudnya berbagai sumber daya dan kerjasama untuk mendukung penguatan Program 

Studi menuju pembelajaran Teaching Factory. 

6) Terwujudnya iklim kondusif untuk peningkatan keterampilan belajar yang kreatif, kritis, 

kolaboratif, komunikatif dan kompetitif melalui keikutsertaan lomba di dalam dan luar 

negeri. 

7) Terwujudnya kemampuan mengintegrasikan pemanfaatan informasi dan multimedia, 

ilmu pengetahuan teknologi dan kewirausahaan sebagai technopreneur. 

 

4. Rumusan, Sasaran Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ yang Relevan 

dengan Visi, Misi dan Tujuan 

Sasaran Program Studi D-3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNJ diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Menghasilkan Ahli Madya Teknik Elektronika yang mandiri, bersikap positif dalam 

menerapkan bidang keahliannya, serta mampu mengembangkan profesinya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

2) Menghasilkan tenaga profesional Ahli Madya yang memiliki kemampuan bernalar serta 

memiliki kemampuan bersaing. 

3) Memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 
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kemampuannya pada tingkat yang lebih tinggi. 

4) Mengembangkan kapabilitas mahasiswa dalam bidang teknologi informasi dan 

kemampuan bahasa Inggris yang baik.  

5) Membangun disiplin diri, etos kerja, profesionalisme, sikap, maupun ketahanan fisik dan 

mental yang kuat bagi pendidik. 

6) Mempersiapkan lulusan agar mempunyai sertifikasi profesi dan lisensi nasional dan atau 

internasional. 

7) Meningkatkan kualitas manajerial dan mengembangkan kerjasama dengan industri, 

pemerintah daerah, dan lembaga lain yang terkait. 

 
 

5. Rumusan, Sasaran Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ yang Relevan 

dengan Visi, Misi dan Tujuan 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi sebagaimana yang telah dirumuskan diatas 

didasari dari visi dan misi universitas yang diturukan kedalam visi dan misi fakultas. 

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT 

UNJ menjadi pedoman atau rambu-rambu implementasi semua program yang disusun sesuai 

karakteristik program studi melalui rencana strategis lima tahunan dan satu tahunan. Visi, 

misi, tujuan, dan sasaran program studi antara satu dan lainnya mempunyai hubungan yang 

sinergis, saling melengkapi, dan memperkuat eksistensi kelembagaan program studi. 

Dari uraian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan di atas, dapat dilakukan 

analisis SWOT, sebagaimana tersaji pada tabel 5 berikut. 
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 Tabel 5. Deskripsi SWOT terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi 

 

STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Program 

Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ 

disusun selaras dengan visi Fakultas 

Teknik dan Universitas Negeri Jakarta. 

2. Visi misi, tujuan dan sasaran program 

studi telah dirumuskan dengan jelas, 

terarah, realistis dan berorientasi ke 

masa depan. 

3. Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran 

program studi telah melibatkan seluruh 

komponen di tingkat program studi. 

4. Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan 

strategi pencapaian program studi 

mencerminkan adanya komitmen 

bersama untuk menjadi program studi 

yang unggul. 

5. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran 

sudah disosialisasikan melalui 

pertemuan di fakultas, jurusan, 

pertemuan di program studi, OSPEK dan 

perkuliahan, serta media elektronik. 

6. Strategi pencapaian diwujudkan melalui 

program-program spesifik, unik dan 

unggul di program studi 

1. Secara operasional ada beberapa 

rumusan visi Prodi yang sulit dalam 

mengukur dam menentukan indikator 

nya, seperti ketaqwaan, kemandirian, 

dan kecendekiaan. 

2. Belum semua sivitas akademika 

menerapkan visi dan misi yang telah 

dipahaminya dalam technopreneur. 

3. Adanya beberapa butir misi dan sasaran 

Prodi yang belum dapat terealisasi 

secara utuh, misalnya kerjasama dengan 

beberapa industri baru sebatas untuk 

tempat praktek industri mahasiswa. 

OPPORTUNITIES (O) THREATS (T) 

1. Era industri 4.0 yang banyak 

membutuhkan tenaga kerja bidang 

elektronik. 

2. Cakupan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada KKNI dan SNPT 

tahun 2014 yang sejalan dengan visi 

prodi dalam hal implikasi kompetensi 

lulusan pada pengembangan kurikulum 

pendidikan tinggi. 

1. Pemberlakuan MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean) 15 Desember 2015 

menjadikan Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika harus mampu bersaing 

secara Global. 

2. Kompetisi kualitas dengan program 

studi sejenis dari perguruan tinggi yang 

lain 

. 

 

C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA 

Sistem tata pamong yang diterapkan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika merupakan 

sistem yang menjamin terwujudnya good governance yang mendukung terlaksananya Tri 

Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pengelolaan Badan Layanan Umum. Sistem pamong 

digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan, penjaminan mutu, pengambilan kebijakan atau 
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keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi D-3 

Teknik Elektronika yang efektif. Sistem pamong yang digunakan mengikuti tata pamong di 

Fakultas Teknik UNJ. Selain itu sistem tata pamong menjamin terpilihnya pemimpin yang 

memiliki kredibilitas, akuntabilitas, transparansi dan berasaskan keadilan. 

Kepemimpinan program studi di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dikoordinasikan 

oleh Ketua Program Studi D-3 Teknik Elektronika. Ketua program studi dalam menjalankan 

kepemimpinannnya telah menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Ketua program studi merencanakan, 

melaksanakan, dan melaporkan program kerja tahunan kepada Dekan. Koordinator program 

studi melakukan koordinasi kegiatan akademik dan nonakademik merujuk pada Statuta 

Universitas Negeri Jakarta serta peraturan lainnya yang berlaku. Program studi melakukan 

kerjasama dengan stakeholders dalam rangka untuk membangun jejaring, baik dengan industri 

maupun instansi. 

Struktur organisasi yang disertai job deskripsi yang jelas, serta didukung berbagai peraturan 

kebijakan dapat menjamin berjalannya sistem organisasi di Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika. Sistem yang jelas itu dapat menjamin proses pengalihan (deputizing) wewenang dan 

tanggungjawab pengelolaan program studi terorganisir dengan baik. Ketua Program Studi D-3 

Teknik Elektronika mempertanggung jawabkan pengelolaan prodi dan pelaksanaan program 

kepada seluruh dosen melalui rapat program studi. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika telah berjalan dengan baik. Hal ini menjamin organisasi 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika akan tetap berjalan dengan baik siapapun yang 

mengelola. 

Segenap sivitas akademika di Program Studi D-3 Teknik Elektronika mempunyai tanggung 

jawab dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program. Secara berkala 

program studi melaksanakan rapat Program Studi D-3 Teknik Elektronika. Selain itu tiap sebulan 

sekali ada rapat koordinasi di fakultas untuk semua program studi. Secara berkala program studi 

mengadakan rapat untuk koordinasi pelaksanaan program pengajaran dan penelitian yang 

melibatkan unsur dosen dan tenaga kependidikan. Forum-forum lain adalah rapat koordinasi rencana 

perkuliahan awal semester, evaluasi perkuliahan awal, tengah dan akhir semester dan 

pelaksanaan ujian semester serta forum komunikasi dengan mahasiswa pada awal dan akhir 

semester. Gagasan atau ide pengembangan program studi dari mahasiswa disalurkan melalui 

BEM untuk disampaikan pada dosen pembimbing. Selain itu juga dapat disampaikan secara 
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langsung pada ketua Program Studi D-3 Teknik Elektronika yang selalu terbuka untuk menerima 

mahasiswa. Secara rutin setiap tahun himpunan mahasiswa menyelenggarakan forum dialog 

dosen-mahasiswa, tak sedikit gagasan, usulan, saran disampaikan mahasiswa untuk terwujudnya 

pengelolaan program studi yang efektif dan efisien. 

Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring Pelaksanaannya sesuai 

dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Program mengacu pada perencanaan program jangka 

panjang tingkat fakultas dan universitas. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan program yang 

dilakukan di program studi, masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1. Planning 

Pengembangan program studi mengikuti rencana pengembangan fakultas dan jurusan yang 

dirancang secara sistematis. Pada tingkat program studi perencanaan dilaksanakan sesuai 

dengan renstra UNJ dan Fakultas Teknik. Ketua program studi menjadi pelaksana Renstra 

Fakultas yang telah disusun. Rencana kerja tahunan meliputi kegiatan akademik dan non 

akademik. Kegiatan akademik meliputi rencana pembelajaran semester dengan cara: (1) 

menyusun jadwal kuliah (semester ganjil, semester genap dan semester khusus), (2) 

menyusun daftar pembimbing mata kuliah lapangan (praktik kerja lapangan), (3) menyusun 

daftar pembimbing mata kuliah tugas akhir, (4) menyusun jadwal ujian praktik, (5) 

menyusun jadwal ujian tugas akhir. Kegiatan non akademik meliputi: (1) penunjukan dosen 

pembimbing akademik, (2) pemantauan administrasi program studi, (3) pemantauan 

kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, (4) mengkoordinasi kegiatan lomba mahasiswa, (5) 

sebagai administrator program studi. 

2. Organizing 

Untuk menjalankan semua kegiatan sesuai perencanaan di atas telah dilakukan pembagian 

tugas dan wewenang kepada beberapa koordinator di tingkat rumpun ilmu. Koordinator yang 

membantu ketua program studi adalah: (1) Kepala laboratorium dan kepala bengkel, (2) 

koordinator praktik kerja lapangan, (3) koordinator tugas akhir, (4) koordinator kegiatan 

kemahasiswaan. 

3. Staffing 

Setiap kepala laboratorium/koordinator dipilih dosen yang mempunyai pendekatan pada 

mata kuliah yang diampu. Setiap koordinator memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas, 

yang dituangkan dalam uraian tugas (job description). dalam pelaksanaan berbagai program 

pengembangan. 
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4. Leading 

Koordinasi selalu dilakukan pada semua kepala laboratorium/koordinator dan dosen untuk 

menjamin keterlaksanaan tugas masing-masing. Ketua program studi bertanggung jawab 

untuk memonitor keberhasilan semua program. 

5. Controlling 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika secara periodik melaksanakan monitoring dan 

evaluasi (monev). Monitoring pelaksanaan program studi tahunan mengacu pada visi, misi, 

sasaran dan tujuan program studi. Melalui monev diperoleh informasi perkembangan 

pelaksanaan program tahunan dan pencapaian target untuk disampaikan kepada pimpinan 

fakultas. Hal-hal yang perlu diperbaiki segera ditindaklanjuti perbaikan secara 

berkelannjutan. Monitoring dan evaluasi kegiatan perkuliahan pada awal dan akhir semester 

dilakukan oleh mahasiswa, dengan mengisi kuesioner secara online pada web 

http://siakad.unj.ac.id yang dikoordinasikan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu UNJ.  

 

Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas kepemimpinan, dilakukan dengan mengadakan rapat 

rutin yang membahas tentang rencana program dan evaluasi pelaksanaan program yang telah 

berjalan. Pada forum rapat rutin juga dibahas tentang informasi-informasi yang terkait dengan 

pengembangan dosen serta program-program yang ada di fakultas dan universitas. 

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara rutin tiap tahunnya. 

Monitoring terhadap pelaksanaan program tahunan program studi disesuaikan dengan evaluasi 

program fakultas. Evaluasi meliputi: keterlaksanaan kuliah teori, keterlaksanaan kuliah praktik, 

keterlaksanaan ujian tengah semester, keterlaksanaan ujian akhir semester, dan evaluasi nilai 

masuk. Evaluasi program dilaksanakan melalui media rapat fakultas, dan rapat jurusan/program 

studi. Rapat fakultas dan rapat jurusan/program studi diadakan sebulan sekali. Selain melalui 

rapat dilaksanakan juga evaluasi menggunakan media online, melalui sistem informasi akademik 

yang memuat laporan- laporan keterlaksanaan program pembelajaran. 

Pelacakan lulusan dilaksanakan melalui program penelitian tracer study yang dilakukan 

secara rutin. Pelacakan lulusan dilakukan juga dengan menghubungi beberapa instansi pengguna 

lulusan untuk mengetahui kepuasan dan kompetensi yang dibutuhkan. Telah dikembangkan 

sistem informasi tracer study, melalui sistem informasi ini mahasiswa dapat mengisi kuesioner 

online di http://bit.ly/2CDF4Ze  

 

http://bit.ly/2CDF4Ze
http://bit.ly/2CDF4Ze
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Setiap hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik secara internal maupun eksternal 

digunakan sebagai salah satu masukan dalam perbaikan perencanaan dan pengembangan 

program selanjutnya. Evaluasi internal dilaksanakan terhadap: (1) proses pembelajaran, (2) 

evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester, (3) evaluasi nilai masuk (melalui fasilitas siakad), (4) 

evaluasi jumlah lulusan, dan (5) evaluasi kesiapan sarana pembelajaran. 

Adapun evaluasi eksternal dilakukan antara lain lewat pengguna lulusan, orang tua/wali 

mahasiswa. Setiap masukan dan saran sebagai temuan dari beberapa audit eksternal tersebut 

dijadikan sebagai tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi internal dan eksternal tersebut 

ditemukan kelemahan dan kekuatan program studi. Kelemahan yang diketahui digunakan 

sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran diwaktu yang akan datang. 

Berdasarkan evaluasi program baik yang dilakukan melalui rapat jurusan, rapat fakultas, 

evaluasi internal/ eksternal telah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program 

pembelajaran di Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ. Hal tersebut nampak dengan 

meningkatnya lulusan tepat waktu dan waktu penyelesaian tugas akhir yang semakin pendek. 

Pengelolaan mutu secara internal di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilakukan 

melalui: (a) penyempurnaan kurikulum, (b) peningkatan proses pembelajaran. Pengawasan 

internal dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik. Hasil dari pengawasan internal 

dijadikan sebagai landasan untuk memperbaiki kinerja program studi yang bertumpu pada 

pencapaian visi misi dan tujuan program studi. 

Pengelolaan mutu secara internal juga dilakukan melalui umpan balik dari dosen, 

mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Hasil dari isi umpan balik ditindak lanjuti guna 

meningkatkan layanan kepada mahasiswa. 

Sistem penjaminan mutu akademik di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dirancang 

dan dilaksanakan untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan program studi. Proses 

penjaminan mutu yang dilakukan mulai dari Prodi, fakultas, dan universitas telah dapat 

memberikan dampak yang positip pada pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan 80-100%; 

rerata indeks prestasi mahasiswa 3,34. Selain itu juga meningkatnya prestasi mahasiswa dalam 

berbagai lomba akademik maupun non akademik. Rata-rata masa tunggu lulusan untuk 

memperoleh pekerjaan pertama adalah ± 3,69 bulan. Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang 

keahlian teknik elektronika adalah sebesar 65,8%. 
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Dari uraian Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan Dan Penjaminan Mutu yang 

telah dirumuskan di atas, daat dilakukan analisis SWOT, sebagaimana tersaji pada tabel 6.  

 

Tabel 6. Deskripsi SWOT terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 

Penjaminan Mutu 

STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Terdapat aturan yang jelas di tingkat universitas 

tentang mekanisme dan tata kerja pada masing- 

masing unit kerja 

2. Tersedianya mekanisme rapat sebagai ajang 

partisipasi, komunikasi, koordinasi, pelaporan 

pelaksanaan tugas pimpinan program studi 

kebutuhan dan kordinator yang membantu tugas 

ketua program studi. 

3. Tersedianya sasaran mutu yang jelas 

4. Pelibatan seluruh sivitas akademika secara 

proporsional dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi program pembelajaran di lingkup 

jurusan/ program studi 

5. Tersedianya forum rapat jurusan/ fakultas sekali 

tiap bulan dan beberapa rapat insidental sesuai 

kebutuhan 

6. Struktur organisasi program studi di bawah 

fakultas membuat pelaksanaan pembelajaran 

lebih terkoordinasi lintas program studi D-3, S1, 

S2, dan S3 

7. Penjaminan mutu program studi telah dilakukan 

dengan audit internal, maupun audit eksternal. 

1. Belum optimalnya tindak lanjut secara nyata 

pada jaringan kerjasama (MoU) yang sudah 

terjalin. 

2. Belum optimalnya antara perencanaan dan 

keterlaksanaan. 

3. Kurang lengkapnya data alumni 

4. Belum optimalnya komunikasi dengan para 

alumni di berbagai tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPPORTUNITIES (O) THREATS (T) 

1. Keterbukaan berbagai pihak baik dalam negeri 

maupun luar negeri dalam melakukan 

kerjasama/MoU baik antar: dosen, program 

studi, jurusan, fakultas maupun universitas 

2. Banyak pihak perusahaan memberikan 

kesempatan untuk perekrutan tenaga kerja 

langsung melalui program studi 

1. Persaingan dengan perguruan tinggi (terutama 

perguruan tinggi swasta yang unggul, 

politeknik) yang memiliki tata pamong yang 

lebih mapan. 

2. Tuntutan pihak eksternal agar ketua program 

studi mengembangakan keunggulan yang 

dimiliki sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
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C.3. MAHASISWA 

1. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa  

Sistem rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika sama 

dengan prodi-prodi lain di lingkungan UNJ. Adapun jalur yang digunakan jalur ujian tulis 

Seleksi Mandiri Universitas Negeri Jakarta (Penmaba UNJ). Seleksi Mandiri, dilaksanakan 

sesudah pengumuman SBMPTN. Penjaringan calon mahasiswa melalui Seleksi Mandiri 

dimaksudkan untuk memilih calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan 

potensi unggul. Pendaftaran secara online dan prosedur pendaftaran terdapat di situs PMB 

UNJ http://penmaba.unj.ac.id 

 

2. Profil Mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk kemandirian dan 

kreativitas) 

Pada tahun akademik 2019/2020, tercatat jumlah mahasiswa Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika sebanyak 184 orang yang tersebar dalam tiga angkatan (2017 sampai 2019). Rata-

rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir memiliki kecenderungan naik meskipun pernah 

mengalami penurunan rata-rata IPK di tahun 2017 namun masih tetap di atas 3.14. Gambar 

11 berikut menunjukkan grafik rata-rata IPK lulusan tiga tahun terakhir. 

 

 
 

Gambar 11. Grafik rata-rata IPK lulusan 

 

Dilihat dari persentase lulusan yang mempunyai IPK di bawah 2.5 tidak pernah ada, sedangkan 

persentase lulusan yang mencapai IPK 2.75-3.50 berkisar antara 83%-100%, dan lulusan yang 

mencapai IPK di atas 3.50 berkisar antara 4%-17% dari jumlah lulusan.  
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3. Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Komisi yang Relevan 

Sebagian besar mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ telah terlibat 

dalam berbagai kegiatan komisi yang relevan yang terhimpun dalam BEM. 

4. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Untuk menampung dan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa, melalui kegiatan 

organisasi mahasiswa (ormawa) telah dikembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ormawa ini dijembatani melalui BEM, yang merupakan wahana untuk menumbuh-

kembangkan bakat dan minat mahasiswa sekaligus menyalurkan hobinya, antara lain di 

bidang penalaran, olah raga, keagamaan, keorganisasian, dan sebagainya. Pada tingkat prodi, 

telah dikembangkan minat khusus yang diwadahi dalam kelompok studi: (a) robotika, (b) 

jaringan, (c) mikrokontroler, pembinaan sehari-hari oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, 

dan beberapa dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

5. Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa 

Animo calon mahasiswa untuk memasuki Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ 

tergolong baik. Data terakhir untuk ketetatan seleksi calon mahasiswa sekitar 1 dibanding 13. 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

keberlanjutan penerimaan mahasiswa, antara lain: 

1) Melakukan pameran dan promosi, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan Program 

Studi D-3 Teknik Elektronika yang diselenggarakan di UNJ. Beberapa program kegiatan 

yang telah dilaksanakan antara lain melalui sosialisasi dalam berbagai media dan 

sosialisasi melalui website. 

2) Melakukan lomba untuk kalangan siswa dan mahasiswa. Mahasiswa Program Studi D-3 

Teknik Elektronika secara rutin melakukan lomba-lomba bagi siswa terutama siswa SMK 

dengan tujuan untuk memperkenalkan Program Studi D-3 Teknik Elektronika. 

Kebutuhan lapangan kerja untuk lulusan prodi cukup bagus. Berdasarkan tracer study yang 

telah dilaksanakan diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu lulusan lima tahun terakhir untuk 

memperoleh pekerjaan yang pertama adalah ± 3 bulan. Hasil yang didapat terkait dengan 

kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yaitu sebesar 65,8%. 

6. Pelayanan untuk Mahasiswa 

Beberapa bentuk pelayanan yang diberikan mahasiswa adalah sebagai berikut. 
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1) Bantuan tutorial yang bersifat akademik 

Setiap mahasiswa prodi mempunyai dosen Penasehat Akademik. Dosen Penasehat 

akademik minimal memberikan layanan kepada mahasiswa dalam satu semesternya 

sebanyak dua kali, atau bahkan bisa lebih. Pembimbingan Tugas Akhir berupa 

pemantauan dan pembimbingan percepatan studi mahasiswa. Bimbingan Praktik Industri 

(PKL) dengan bentuk kegiatan bimbingan Praktik Industri. Pelaksanaaan pembekalan 

PKL dilaksanakan secara klasikal kemudian bimbingan intensif oleh masing-masing 

dosen pembimbing. 

2) Konseling pribadi dan sosial 

Bimbingan dan konseling bagi mahasiswa dilayani oleh Unit Pelayanan Teknis Layanan 

Bimbingan dan Konseling tingkat Universitas (UPT-LBK). Dalam mendapatkan layanan 

ini mahasiswa dapat langsung ke UPT-LBK atau dapat juga bimbingan dengan dosen 

penasehat akademik. 

Selain bimbingan yang sudah tersebut di atas, mahasiswa Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika juga mendapatkan layanan bimbingan berupa pembinaan soft skills (berupa 

pelatihan ESQ, pelatihan creativity, pelatihan leadership, pembinaan entrepreneurship). 

Layanan kesehatan juga diberikan kepada para mahasiswa yaitu berupa layanan Poliklinik 

yang dikelola oleh universitas. Untuk menunjang keberhasilan mahasiswa, ada banyak 

beasiswa yang diberikan, antara lain beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), 

beasiswa Baznas, beasiswa Bidikmisi, keringanan biaya SPP. Berikut adalah data 

penerima beasiswa untuk empat tahun terakhir yang terlihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Jumlah Penerima Beasiswa 
 

Beasiswa\tahun 2016 2017 2018 2019 

BIDIKMISI     

PPA   1  

BAZNAS  1 1  

 

7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan 

Salah satu Misi UNJ yaitu “menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi 

dalam bidang kependidikan yang didukung bidang non kependidikan untuk menghasilkan 

manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan”. Misi 

tersebut mengharapkan bahwa para lulusan UNJ dapat menguasai bidang pendidikan dan 
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bidang non kependidikan, serta memiliki etika yang baik terutama dalam takwa, mandiri, dan 

cendikia. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa/lulusan merupakan 

kombinasi integratif antara knowledge, skill dan attitude, atau perpaduan antara hard skills 

dan soft skills secara seimbang. 

 

8. Hasil Pembelajaran 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan 

Kegiatan pembelajaran di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilaksanakan untuk 

mencapai visi, misi dan tujuan program studi, Fakultas Teknik, dan UNJ. Sejalan dengan 

visi tersebut sistem pembelajaran diarahkan untuk mendorong mahasiswa agar mampu 

berpikir kritis dan berinovasi. Kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan bekerja sesuai dengan bidang kerja. Masa studi 

mahasiswa dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Masa Studi Mahasiswa 

Tahun Masuk 
Jumlah 

Mahasiswa  
Diterima 1) 

Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada 

Jumlah 
Lulusan 

s.d.  
Akhir TS  

Rata-
rata 

Masa 
Studi 

Akhir 
TS-4 

Akhir 
TS-3 

Akhir 
TS-2 

Akhir 
TS-1 

Akhir 
TS 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TS-4 (2015) 59     45 0 1 46 3,04 

TS-3 (2016) 29       25 0 25 3,00 

TS-2 (2017) 79         65 65 3,00 

 
 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaatan 

lulusan 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika telah berupaya untuk menyesuaikan kompetensi 

para lulusannya dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan stakeholder. Mahasiswa 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika telah diupayakan untuk menguasai kompetensi 

bidang teknik elektronika. Selain itu mahasiswa juga dibekali dengan kompetensi 

pendukung penguasaan ICT, agar siap memasuki dunia global melalui penggunaan ICT. 

Hasil tanggpan pengguna dapat dilihat pada tabel 9.  
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Tabel 9. Hasil tanggapan dari pihak pengguna menyatakan  

No Jenis Kemampuan 

Tingkat Kepuasan Pengguna 

(%) 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 

1 Etika 56,67 40 3,33 -  

2 
Keahlian pada bidang ilmu 

(kompetensi utama) 
53,33 40 6,67   

3 Kemampuan berbahasa asing 20 53,33 26,67   

4 
Penggunaan teknologi 

informasi 
50 43,33 6,67   

5 Kemampuan berkomunikasi 36,67 53,33 10   

6 Kerjasama tim 60 33,33 6,67   

7 Pengembangan diri 60 30 10   

Jumlah 336,67 293,32 70,01   

 

Berdasarkan data pada borang akreditasi, rata-rata IPK lulusan Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika selama satu tahun terakhir (2019) mencapai 3.40. Sedangkan data lama studi 

mahasiswa untuk menyelesaikan studi ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. 

Kurun waktu penyelesaian studi relatif cepat, yaitu mencapai 3,04 tahun sementara  

kurikulum dirancang untuk 3 tahun. Hal ini masih menjadi tantangan program studi untuk 

terus melakukan berbagai upaya percepatan penyelesaian studi mahasiswa. Upaya yang 

telah dilakukan antara lain percepatan penyelesaian Proyek Akhir, bimbingan secara 

intensif. Namun demikian daya serap lapangan kerja bagi lulusan Program Studi D-3 

Teknik Elektronika cukup baik. Rata-rata waktu tunggu lulusan tiga tahun terakhir untuk 

memperoleh pekerjaan yang pertama adalah ±3.69 bulan dan Persentase lulusan tiga tahun 

terakhir yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya sebesar 65,8% . 

 

9. Kepuasan Lulusan 

Hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh fakultas, rata-rata mahasiswa yang sudah lulus, 

memberikan penilaian terhadap layanan yang disebarkan oleh jurusan maupun fakultas secara 

umum mereka memperoleh kepuasan yang memadai. Demikian pula pemakai lulusan, 

sebagian besar memberikan apresiasi yang sangat positif, terutama dari sisi integritas, 

kemampuan bidang keahliannya, tingkat kerjasama dalam team work, etika dan moral. 
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10. Kepuasan Pemanfaatan Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan 

Studi pelacakan alumni Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ dilakukan untuk 

mengetahui penilaian stakeholders mengenai kompetensi/ kinerja alumni. Pelacakan alumni 

dilakukan melalui penelitian tracer study yang berjudul ‘Studi Penelusuran Alumni Teknik 

Elektronika Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Program Studi’. Penelitian 

ini dimulai pada bulan Mei 2018 sampai Oktober 2018. 

Hasil dari tracer study menunjukkan bahwa, Lebih dari 70% responden merasakan bahwa 

seluruh metode pembelajaran yaitu perkuliahan, demonstrasi, partisipas riset, magang, 

praktikum, dan diskusi,  selama lulusan belajar di D3 Teknik Elektronika FT UNJ memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan dalam  membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

lulusan. Metode yang terbesar dalam mencari pekerjaan adalah melalui internet/media sosial 

atau sebesar 77,84% disusul oleh metode mencari kerja pada bursa kerja sebesar 42,61%, dan 

di peringkat ketiga melalui hubungan relasi baik oleh orang tua, saudara, atau teman sebesar 

39,20%. Hasil penilaian dari pengguna lulusan ini menjadi jaminan akan keberlanjutan 

penyerapan lulusan Program Studi D-3 Teknik Elektronika ini dimasa depan. 

 

11. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil 

pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian 

Dosen dan mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ telah menghasilkan 

produk-produk unggulan dalam produk teknologi, produk tersebut ada yang sudah di HaKI 

sebanyak 1 buah. Hasil karya tersebut dihasilkan dari berbagai kegiatan kompetitif yang 

diikuti dosen dan mahasiswa dalam event regional, nasional maupun internasional. Deskripsi 

SWOT terhadap Mahasiswa dan Lulusan dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 10. Deskripsi SWOT terhadap Mahasiswa dan Lulusan 

STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Animo calon mahasiswa untuk memasuki 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ 

tergolong cukup tinggi 

2. Sistem rekruitmen calon mahasiswa sudah 

tersistem dengan baik. 

3. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu 

semakin meningkat 

4. Rata- rata indeks prestasi mahasiswa/lulusan 

pada tahun terakhir mencapai 3.40. 

5. Kemandiriran dan kreativitas mahasiswa cukup 

tinggi, terlihat dari banyaknya kejuaraan yang 

diraih baik tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 

6. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan 
pekerjaan di bawah 6 bulan 

7. Tersedianya layanan mahasiswa baik yang 

akademik maupun nonakademik mulai dari 

level Universitas, Fakultas maupun Prodi. 

8. Bardasarkan penilaian dari pihak pengguna, 

kualitas lulusan Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika sangat baik. 

9. Adanya partisipasi alumni terhadap kemajuan 

program studi. 

  

1. Rata-rata lama studi mahasiswa masih di atas 3 

tahun 

2. Orang tua mahasiswa berstatus sosial menengah ke 

bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 OPPORTUNITIES(O) THREATS (T) 

1. Peluang kerja lulusan masih terbuka 

2. Banyak beasiswa tersedia dari pihak 

kemendikbud maupun stakeholder untuk para 

mahasiswa 

1 Banyak program studi sejenis di luar, yang 

memiliki sarana prasarana lebih baik dengan daya 

dukung orang tua mahasiswa yang kuat. 

2 Tuntutan persyaratan kerja semakin meningkat. 

 

 

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

1. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung 

Seleksi dan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika FT UNJ mengacu pada PP No.98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2002, tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 

2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 Tahun 2000; Peraturan Kepala BKN No. 30 

Tahun 2007 jo Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksaan 

Pengadaan CPNS. Sistem perekrutan dosen dan tenaga kependidikan baru di Program Studi 

D-3 Teknik Elektronika mengikuti sistem buttom up dengan langkah-langkah berikut. 
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1) Jurusan membuat analisis kebutuhan dosen, maupun tenaga kependidikan baru yang 

didasarkan pada rasio mahasiswa/dosen. 

2) Hasil analisis tersebut dibahas dalam forum RKF (Rapat Kerja Fakultas). Setelah 

disetujui dalam forum RKF. Selanjutnya Fakultas, mengusulkan ke Universitas tentang 

kebutuhan dosen maupun tenaga kependidikan di masing-masing jurusan. 

3) Universitas mengusulkan ke DIKTI tentang kebutuhan dosen di Universitas. 

4) DIKTI akan mengumumkan ke khalayak umum mengenai lowongan penerimaan dosen 

di lingkup kerjanya. 

5) Seleksi administrasi bagi pendaftar. 

6) Tes tertulis yang dilaksanakan secara nasional 

7) Tes TOEFL, tes bidang keahlian, dan wawancara 

8) Setelah peserta seleksi dinyatakan diterima atau menerima SK dari Kemendiknas, Dekan 

membuat surat pelaksanaan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keilmuannya. 

 

2. Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Secara struktural, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Wakil Dekan II. 

Sementara secara akedmik, dosen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. Evaluasi dan 

monitoring dosen dilakukan secara rutin mulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, keterlibatan dalam program jurusan, serta 

pengembangan diri. 

Penempatan dosen untuk mengampu mata kuliah didasarkan atas keahlian yang diperoleh 

pada saat kuliah S-2 atau S-3, sertifikat kompetensi yang dimiliki. Tenaga kependidikan 

penempatannya sesuai dengan keahlian/ijazah yang diperoleh pada saat kuliah D-3 atau S-1. 

 

3. Profil dosen dan tenaga kependidikan: mutu, kualifikasi, pengalaman, ketersediaan 

(kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa) 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang 

berpengalaman sesuai bidangnya. Jumlah dosen Program Studi D-3 Teknik Elektronika 

adalah 7 orang, dengan kualifikasi lulusan S3 sejumlah 2 orang dan lulusan S2 sejumlah 5 

orang. Dilihat dari jabatan akademiknya, ada 1 dosen dalam posisi Lektor Kepala, 4 dosen 

dalam jabatan Lektor, dan 2 dosen dalam jabatan Asisten Ahli. Berikut disajikan profil dosen 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ pada keadaan Desember 2019 (lihat tabel 11). 
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Tabel 11. Profil Dosen Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ 
 

Pendidikan 
Jabatan Akademik 

Jumlah 
Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala 

S1 0 0 0 0 

S2 1 3 1 5 

S3 1 1 0 2 

Sedang S3 0 0 0 0 

Jumlah 2 4 1 7 
 
 

Dari profil dosen tersebut dapat dilihat bahwa kualitas dosen sangat baik, begitu juga dari 

rasio dosen-mahasiswa sangat memadai. Untuk meningkatkan SDM, kebijakan yang 

dilakukan oleh prodi antara lain dengan:1) mengundang tenaga ahli/pakar dalam kegiatan 

kuliah umum, seminar, maupun workshop, 2) program tugas belajar, 3) sebagai penyaji dalam 

seminar/pelatihan. 

Tenaga kependidikan meliputi tenaga administrasi akademik, teknisi, pustakawan, pelayanan 

penelitian, pelayanan internet, dan pelayanan kesehatan. Pengembangan tenaga kependidikan 

dilakukan oleh universitas, fakultas, jurusan. Hal ini menunjukkan keseriusan universitas 

dalam meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan sebagai pendukung kegiatan 

pendidikan. 

 

4. Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya) 

Kegiatan penelitian dosen Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ pada skala nasional 

relatif tinggi. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2019 terdapat 27 judul 

penelitian. Hasil-hasil penelitian sebagian ditindak lanjuti untuk kegiatan pembelajaran, 

naskah jurnal, HKI, dan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Program Studi D3 Teknik 

Elektronika telah menerbitkan Jurnal Autocrarcy yang telah terindeks di Google Scholar. 

Sampul jurnal Autocracy dapat dilihat pada gambar 12. 
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Gambar 12. Sampul Jurnal Autocracy 

 

5. Peraturan Kerja Dan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Dalam menjalankan aktivitas kerja, baik sebagai dosen, tenaga kependidikan dan pejabat 

struktural di lingkungan Universitas Negeri Jakarta didasarkan pada peraturan dan perundang-

undangan yang telah disepakati oleh senat universitas dan lembaga terkait. Secara akademik, 

proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi didasarkan pada 

Peraturan Akademik UNJ. Sistem kerja yang dilakukan di UNJ telah ditentukan dan diatur oleh 

Universitas melalui Peraturan Rektor, Surat Keputusan Rektor, SK Dekan dan sudah pasti 

tidak lepas dari Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai 

negeri. Di samping peraturan dan tata kerja, dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari, 

juga ada hal yang sangat penting yang harus dipegang oleh segenap sivitas akademik, 

termasuk dosen, karyawan dan mahasiswa, yaitu adanya kode etik yang diberlakukan di 

seluruh unit yang ada di universitas. 

 

6. Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pengembangan dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin 

mutu penyelenggaraan program akademik dilakukan antara lain melalui studi lanjut. Selain 

itu dosen maupun tenaga kependidikan juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengikuti pelatihan, seminar dan workshop. 
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Selain studi lanjut dosen beserta mahasiswa didorong untuk melakukan penelitian dalam 

bidangnya. Hasil-hasil penelitian diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga 

peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan akan lebih cepat. Sebagai contoh tim riset untuk 

elektronika telah berhasil mendapat juara di berbagai lomba robot dan mobil listrik. 

Kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga 

dilakukan dalam upaya pengembangan staf. Program dapat berupa studi banding, kerjasama 

dalam bidang penelitian. 

 

7. Keberlanjutan Pengadaan Dan Pemanfaatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

Pengadaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh universitas berdasarkan 

kebutuhan. Jumlah mahasiswa di program studi menentukan jumlah dosen dan tenaga 

kependidikan. Universitas berusaha memanfaatkan dosen dan tenaga kependidikan secara 

optimal. Ketua program studi secara akademik memanfaatkan potensi masing-masing dosen 

dan tenaga kependidikan untuk kemajuan program studi. Deskripsi SWOT terhadap sumber 

daya manusia dapat dilihat pada tabel 12. 

 

Tabel 12. Deskripsi SWOT terhadap Sumber Daya Manusia 

STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Sistem rekruitmen dan seleksi dosen dan 

tenaga kependidikan sudah akuntabel, 

transparan, dan berbasis IT 

2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa. 

3. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki 

keahlian yang sesuai dengan bidang teknik 

elektronika. Banyak dosen yang sudah 

bergelar Dr dan memiliki jabatan lektor 

kepala. 

4. Semua dosen produktif dalam melakukan 

penelitian dan aktif dalam mengikuti 

seminar/lokakarya. 
5. Semua dosen aktif dalam organisasi profesi 

bidang teknik elektronika 

1. Sudah banyak dosen memiliki jabatan lektor 

kepala, namun belum ada yang mencapai 

guru besar. 

2. Kurangnya pelatihan bidang teknik bagi 

dosen dan tenaga kependidikan. 

OPPORTUNITIES (O) THREATS (T) 

1. Adanya hubungan kerjasama yang baik 

dengan stakeholder dan tenaga ahli/pakar. 

2. Terbukanya peluang dosen untuk 

mengembangkan diri melalui hibah-hibah 

penelitian dan seminar, pelatihan. 

1. Banyak program studi sejenis yang memiliki 

dosen dengan kualifikasi yang lebih baik. 

2. Tuntutan yang tinggi terhadap kualitas 

lulusan menjadi tantangan dan ancaman bagi 

dosen prodi untuk lebih meningkatkan diri. 
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C.5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA 

1. Sistem Alokasi Dana 

Pengalokasian dana Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT U N J  melalui penyusunan 

Rencana Anggaran Biaya yang dilaksanakan tiap tahun melalui rapat kerja yang menghasilkan 

RK (Rencana Kerja). Selanjutnya berdasarkan RK disusun RBA (Rencana Bisnis dan 

Anggaran), yang di dalam prosesnya mengacu pada Pokok Kebijakan Rektor dan Program 

Pengembangan/Rencana Bisnis UNJ.  Alokasi dana tersebut untuk pembelian bahan praktik, 

penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, PPM, seminar prodi, dan sebagainya. 

 

2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana 

Dana yang dikucurkan universitas untuk satu tahun anggaran dikelola berdasarkan aktivitas 

yang disetujui dan tertuang dalam RK. Setiap perwakilan dari program studi dilibatkan 

dalam penyusunan anggaran dalam perencanaan tahunan yang dilaksanakan secara fakulter, 

pendanaan dikelompokkan menjadi 4 kelompok pembiayaan anggaran, yakni pembiayaan 

untuk pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian yang dikoordinir oleh WD 

1. Pembiayaan pengembangan fisik dan non fisik serta pengembangan SDM dikoordinir oleh 

WD 2, dan pengembangan kegiatan ilmiah dan kemahasiswaan dikoordinir oleh WD 3. 

Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana dilaksanakan oleh Wakil Dekan II (WD II), 

dan dibantu Staf Subbag Umum dan Keuangan. Untuk penjaminan Akuntabilitas Penggunaan 

Dana, menjadi tanggungjawab Satuan Pengawas Internal yang menjalankan fungsi untuk dan 

atas nama Rektor. 

 

3. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya. 

Sumber dana utama penopang kegiatan Program Studi D-3 Teknik Elektronika adalah rupiah 

murni dan PNBP/BLU yang tercermin pada RBA. Pemanfaatan dana untuk semua pengadaan 

barang di UNJ, semuanya dipusatkan di tingkat universitas. Pihak Jurusan atau program studi 

hanya membuat usulan semua kebutuhan bahan praktik kepada Universitas melalui Wakil 

Dekan 2 dengan mengacu pada plotting dana yang telah ditetapkan oleh fakultas. 

 

4. Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdapat di 
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lingkungan Fakultas Teknik UNJ menjadi tanggung jawab fakultas. Semua sarana prasarana 

pendukung program akademik Program Studi D-3 Teknik Elektronika telah dapat 

dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran dan kegiatan lainnya. Sistem 

perbaikan dan pemeliharaan secara rutin telah dianggarkan oleh fakultas melalui dana 

pemeliharaan alat dan fasilitas sarana prasarana. Untuk melakukan pemutakhiran sarana 

praktikum, selama ini dana dari fakultas sangat terbatas. 

 

5. Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Program Studi D-3 Teknik Elektronika yang berupa 

gedung bersama rumpun teknik elektro.  

 

6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian 

Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektronika tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Semua laboratorium yang ada 

di jurusan dilengkapi dengan komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan juga 

tersedia free hotspot UNJ. Fasilitas pendukung pembelajaran yang berupa peralatan praktik, 

trainer, dan alat ukur tersedia disemua laboratorium dan bengkel, Fasilitas yang ada sangat 

membantu dosen dan mahasiswa untuk menelusuri pustaka yang mendukung untuk 

pembelajaran dan penelitian. 

 

7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di Program Studi D-3 Teknik Elektronika sudah sesuai dan 

memadai dari sisi kualitas dan kuantitas sehingga sangat mendukun untuk proses 

pembelajaran. Meskipun sarana dan prasarana sudah memadai, namun untuk menyesuaikan 

perkembangan teknologi perlu adanya penambahan peralatan baik dari segi jenis maupun 

jumlahnya. 

 

8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya 

Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana cukup 

terjamin, karena dananya dikelola oleh universitas dan fakultas. Pengadaan barang secara 

rutin dianggarkan oleh universitas melalui fakultas. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara 
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umum berada di bawah tanggung jawab bagian umum dan perlengkapan yang berada di 

fakultas maupun universitas. Pemanfaatan sarana dan prasarana bisa dilakukan oleh masing-

masing prodi maupun dimanfaatkan secara bersama antar prodi maupun antar fakultas. 

UNJ memiliki PUSTIKOM yang bertugas untuk merancang, mengembangkan dan melakukan 

perawatan terhadap sistem informasi yang ada. Sumber daya, sarana dan prasarana pendukung 

untuk pemberdayaan sistem informasi sudah sangat memadai dan mendukung untuk 

keperluan akademik mulai dari tingkat prodi sampai universitas. Untuk pemberdayaan sistem 

informasi, universitas telah menyediakan fasilitas datacenter yang didukung dengan 

bandwidth internasional 1.7 Gbps dan disaster recovery. Disaster recovery berupa backup 

data di Surabaya dengan sistem co-location. Dengan infrastruktur ini, sistem informasi di UNJ 

sudah memenuhi syarat recoverability. 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika terus meningkatkan pemanfaatan sistem informasi 

yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, tenaga akademik, dan 

alumni. Berdasarkan deskripsi komponen F di atas, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman terhadap Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi, 

ditabulasikan pada tabel 13 di bawah ini. 

 

Tabel 13. Deskripsi SWOT terhadap Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi 
 

STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Standar operasional prosedur 

penggunaan keuangan yang sudah baik 

di seluruh program studi 

2. Penggunaan dana operasional 

(pendidikan, penelitian, PPM) digunakan 

dengan pertanggungjawaban keuangan 

yang transparan dan akuntabel. 

3. Tersedianya sumber dana dari 

pemerintah dan masyarakat 

4. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika 

lengkap dan memadai untuk 

pembelajaran, penelitian, dan PPM. 

5. Tersedianya sistem informasi yang 

lengkap untuk peningkatan pelayanan 

kepada mahasiswa, dosen, tenaga 

administrasi, dan alumni. 

6. Tersedianya jaringan internet nirkabel 

(wifi) dilingkungan kampus yang 

memudahkan mahasiswa dan dosen 

untuk memperoleh informasi. 

1. Peralatan praktik yang dimiliki program 

studi sudah banyak yang lama sehingga 

peralatan tersebut tidak dapat berfungsi 

dengan baik. 
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OPPORTUNITIES (O) THREATS (T) 

1. Terbuka luas kesempatan kerjasama 

dengan instansi terkait untuk 

pengembangan sarana / prasarana 

akademik. 

2. Memiliki akses internet untuk men- 

download buku-buku teks maupun 

referensi, terutama buku-buku maupun 

artikel-artikel yang free access. 

3. Kemampuan dosen dan teknisi dalam 

mengelola, dan merawat fasilitas 

jaringan komputer bagi kepentingan 

kemajuan Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika. 

1. Kecepatan usang teknologi menjadi 

ancaman kualitas layanan pembelajaran 

terkini 

2. Banyak perguruan tinggi di luar yang 

mempunyai dukungan dana dan 

prasarana yang lebih baik. 

 

 

C.6. PENDIDIKAN 

1. Kesesuaian dengan Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan 

Kurikulum yang dipergunakan Program Studi D-3 Teknik Elektronika D-3 FT UNJ saat ini 

kurikulum 2014 berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan berbasis 

kompetensi (KBK). Kurikulum prodi juga disusun berdasar visi, misi, tujuan dan sasaran 

program studi. 

Kesesuaian kurikulum dengan visi, misi, tujuan dan sasaran tercermin dalam karakteristik dan 

sebaran mata kuliah mulai semester awal sampai semester akhir. Kompetensi masing-masing 

mata kuliah merujuk kepada kompetensi lulusan untuk mencapai kualitas lulusan sesuai 

dengan visi dan misi program studi. 

 

2. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

Setiap akhir semester prodi melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan setiap tahun 

sekali dilakukan tinjauan kurikulum tingkat fakultas dengan stakeholders. Langkah tersebut 

dilakukan untuk menjamin relevansi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders 

serta untuk mengikuti perkembangan IPTEK. Stakeholder yang dimaksud adalah mahasiswa, 

orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan. Relevansi kurikulum Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Tuntutan dan kebutuhan mahasiswa 

Kurikulum disusun secara fleksibel dengan mahasiswa dapat memilih mata kuliah pilihan 

sesuai dengan minat dan bakat. Secara keseluruhan, mata kuliah yang terkandung dalam 

kurikulum dipastikan dapat membekali mahasiswa akan kompetensi dibidang teknik 

elektronika. Kurikulum dirancang 6 semester untuk menjamin mahasiswa dapat lulus 

tepat waktu. 

2) Tuntutan dan kebutuhan orang tua 

Kualitas lulusan sebagaimana tuntutan orang tua dapat terwujud dengan dilaksanakannya 

proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

3) Tuntutan dan kebutuhan pengguna lulusan 

Industri sebagai salah satu pengguna lulusan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya 

memiliki kemampuan hardskill namun juga softskill. Untuk memenuhi tuntutan tersebut 

prodi membekali kompetensi mahasiswa dengan mata kuliah-mata kuliah bidang teknik 

dan memberikan bekal soft skill melalui kegiatan sehari-hari dan pelatihan soft skill. 

 

 

3. Struktur dan Isi Kurikulum (Keluasan, Kedalaman, Koherensi, Penataan/ Organisasi  

Kurikulum Program Studi D-3 Teknik Elektronika disusun dengan mengacu KKNI level 5. 

Terdapat beberapa mata kuliah wajib tempuh yang didasarkan SNPT kurikulum perguruan 

tinggi untuk program diploma (Pasal 35 ayat 1) yaitu dalam upaya pengembangan kecerdasan 

intelektual, akhlak mulia wajib menyelenggarakan mata kuliah: (1) Agama; (2) Pancasila; (3) 

Kewarganegaraan; dan (4.) Bahasa Indonesia. Disamping itu selain mendasarkan pada KKNI 

kurikulum Teknik Elektronika juga mengacu pada SK Mendikbud No. 232/U/2000 dan SK 

Mendikbud No.045/U/2002 tentang kurikulum berbasis kompetensi. 

Kurikulum Program Studi D-3 Teknik Elektronika disusun dalam beberapa kelompok mata 

kuliah, yaitu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK 9 sks), Mata Kuliah 

Keilmuan dan Keterampilan (MKK 32 sks), Mata Kuliah Keilmuan Berkarya (MKB 60 sks), 

Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB 8 sks), dan Mata Kuliah Perilaku Bermasyarakat (MBB 

6 sks), seperti terlihat pada gambar 13. 
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Gambar 13. Kelompok Mata Kuliah Program Studi D-3 Teknik Elektronika 

 

Sesuai dengan struktur dan isi kurikulumnya, maka keluasan, kedalaman, koherensi dan 

organisasi menjadi cukup relevan. Distribusi mata kuliah pada Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika FT UNJ mempertimbangkan aspek keilmuan, manajerial, sikap dan pembentukan 

karakter. Jumlah SKS dan pemberian bobot untuk pengembangan kompetensi disajikan 

dengan mempertimbangkan keseimbangan proporsional dengan visi universitas. 

 

4. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (Intra dan Antar Disiplin Ilmu) 

Penataan kurikulum Program Studi D-3 Teknik Elektronika menggunakan pendekatan 

concurrent yaitu mata kuliah dikelompokkankkan dan diorganisasikan untuk disajikan secara 

berurutan. Kelompok mata kuliah yang diselenggarakan tahun pertama diorientasikan pada 

penguatan konsep dasar, kelompok mata kuliah tahun kedua menguatkan konsep dasar dan 

mendasari terbentuknya kompetensi keahlian. Mata kuliah tahun ketiga menyiapkan lulusan 

untuk siap menghadapi dunia kerja. Jadi mata kuliah disusun secara terpadu agar sejak awal 

mahasiswa dapat dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang lulusan tenaga 

ahli madya bidang elektronika industri yang profesional. Karena itu, kurikulum Program 

Studi D-3 Teknik Elektronika merupakan perpaduan pengetahuan teori, praktik, diskusi dan 

tugas-tugas tertulis serta pengalaman praktek lapangan di industri yang sifatnya saling 

berkaitan dan saling melengkapi. Melalui pengorganisasian kurikulum ini, diharapkan terjadi 

keterkaitan antar materi sehingga pendalaman terhadap profesi yang dapat diemban menjadi 

semakin baik. 

 

 

MBB MPB MKB MKK MPK 

6 5,2 8 6,9 9 7,8 

3227,8 

52,3 
60 

Kelompok Mata Kuliah 

Jumlah sks % sks 
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5. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (Intra dan Antar Disiplin Ilmu) 

Penataan kurikulum Program Studi D-3 Teknik Elektronika menggunakan pendekatan 

concurrent yaitu mata kuliah dikelompokkankkan dan diorganisasikan untuk disajikan secara 

berurutan. Kelompok mata kuliah yang diselenggarakan tahun pertama diorientasikan pada 

penguatan konsep dasar, kelompok mata kuliah tahun kedua menguatkan konsep dasar dan 

mendasari terbentuknya kompetensi keahlian. Mata kuliah tahun ketiga menyiapkan lulusan 

untuk siap menghadapi dunia kerja. Jadi mata kuliah disusun secara terpadu agar sejak awal 

mahasiswa dapat dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang lulusan tenaga 

ahli madya bidang elektronika industri yang profesional. Karena itu, kurikulum Program 

Studi D-3 Teknik Elektronika merupakan perpaduan pengetahuan teori, praktik, diskusi dan 

tugas-tugas tertulis serta pengalaman praktek lapangan di industri yang sifatnya saling 

berkaitan dan saling melengkapi. Melalui pengorganisasian kurikulum ini, diharapkan terjadi 

keterkaitan antar materi sehingga pendalaman terhadap profesi yang dapat diemban menjadi 

semakin baik. 

 

6. Kurikulum Lokal yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Terdekat dan 

Kepentingan Internal Lembaga 

Kurikulum Program Studi D-3 Teknik Elektronika menawarkan kurikulum lokal sesuai 

dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat dan kepentingan internal lembaga. Muatan 

tersebut meliputi muatan wajib universitas yang dikodekan dengan mata kuliah MKU, 

fakultas dikodekan KTF. Muatan wajib Prodi merupakan sejumlah kuliah wajib tempuh dari 

setiap konsentrasi. Muatan universitas dan fakultas menekankan pada masing- masing visi, 

misi, sasaran dan tujuannya. Sedangkan mata kuliah muatan Prodi diarahkan untuk 

memberikan keleluasaan bagi mahasiswa dalam memperluas wawasan dan memperdalam 

keahlian sesuai dengan minatnya. 

 

7. Mata Kuliah Pilihan yang Merujuk pada Harapan/Kebutuhan Mahasiswa secara 

Individual/Kelompok Mahasiswa Tertentu. 

Pada tahun ke tiga setelah mahasiswa cukup memperoleh dasar-dasar keahlian bidang teknik 

elektronika industri, mahasiswa disediakan 3 mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sesuai 

dengan minatnya yaitu: (1) Telemetri, (2) Otomasi industri, dan (3) Robotika, dengan bobot 

masing-masing 3 sks. Proporsi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dapat dilihat pada 

gambar 14. 
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Gambar 14. Proporsi Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan 

Diakhir studi mahasiswa diwajibkan membuat Proyek Akhir sebagai bukti kemampuan 

mahasiswa dalam mengiimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah 

sebagai solusi permasalahan dalam masyarakat. Proyek Akhir disusun dengan mengindahkan 

kaidah-kaidah penyusunan karya ilmiah yang dipertanggungjawaban di depan dewan penguji, 

untuk selanjutnya disebarluasan melalui jurnal ilmiah. 

 

8. Peluang bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan Diri 

Peluang mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika untuk mengembangkan diri cukup 

besar, karena mahasiswa telah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

cukup relevan dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan dunia kerja. Adanya 

kegiatan mahasiswa yang diwadahi dalam Himpunan Mahasiswa juga memberikan peluang 

kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat. 

 

9. Misi Pembelajaran 

 

a. Pengembangan/Pelatihan Kompetensi yang Diharapkan 

Misi pembelajaran adalah mencapai kompetensi yang diharapkan dari lulusan, yaitu 

menyiapkan tenaga ahli madya dalam bidang Teknik Elektronika. Pengembangan 

kompetensi dilakukan dengan peninjauan oleh rekan sejawat (peer review) dalam hal 

penyusunan silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar teori dan 

praktikum serta penyusunan instrument evaluasi hasil belajar.   

 

Proporsi Mata Kuliah Wajib dan 

Pilihan 

Wajib Pilihan 

3% 
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b. Efisiensi internal dan eksternal 

Efisiensi internal dilakukan melalui optimalisasi materi pembelajaran teori maupun 

praktek, diskusi, mengintegrasikan beberapa mata kuliah ke dalam tugas terintegrasi, 

menggunakan ragam pendekatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi dan 

karakteristik mata kuliah. Sebagai tolok ukur keberhasilan upaya efisiensi adalah 

kecepatan mahasiswa menyelesaikan Proyek Akhir dan besarnya IPK mahasiswa. 

Efisiensi eksternal dilakukan melalui pencarian masukan-masukan tentang kinerja 

lulusan di tempat kerja, masukan industri tempat mahasiswa melakukan praktek industri 

serta melalui hasil pengamatan institusi sejenis. Hasil upaya efisiensi digunakan untuk 

memperbaiki kualitas kurikulum melalui revisi kurikulum dan pelaksanaannya ataupun 

pengembangan materi ajar yang relevan. 

 

10. Proses Pembelajaran 

 

a. Kesesuaian Strategi dan Metode dengan Tujuan 

Strategi dan metode mengajar disesuaikan dengan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan. Strategi dan metode mengajar yang dipilih dituangkan dalam penyusunan 

silabus dan RPS. Ragam strategi pembelajaran yang digunakan sesuai karakteristik mata 

kuliah. Adapun strategi pengajaran yang digunakan di Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika antara lain Project based Learning, Problem Based Learning selain untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran juga pendukung pengasahan pemikiran kritis, 

kreatif dan inovatif mahasiswa. 

b. Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Tujuan Mata Kuliah 

Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan perkuliahan, secara detail 

tercantum pada silabus dan SAP mata kuliah yang terlampir. Setiap awal semester RPS 

dan akhir semester soal ujian akhir semester didiskusikan dan direview dosen serumpun 

turut memantau kesesuaian pemberian materi sehingga relevan dengan tujuan 

perkuliahan. Selain itu, setiap awal dan akhir semester tim penjaminan mutu memonitor 

materi pembelajaran dengan membagikan angket untuk diisi oleh mahasiswa secara 

online melalui web http://siakad.unj.ac.id 

c. Efisiensi dan Produktivitas 

Efisiensi dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari penggunaan bersama 

http://siakad.unj.ac.id/
http://siakad.unj.ac.id/
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sarana/prasarana antar program studi yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 

dan Informatika. Sebagai contoh adalah penggunaan ruang kuliah maupun laboratorium. 

Produktivitas dosen dalam proses pembelajaran dapat dilihat dengan banyaknya dosen 

yang telah melengkapi setiap mata kuliah dengan RPS, modul, maupun jobsheet. Selain 

itu juga banyaknya dosen yang terlibat dalam penelitian, PPM dengan dana hibah dikti 

maupun dana universitas. 

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar 

Struktur dan rentang kegiatan mengajar berdasarkan pada sifat mata kuliah apakah teori, 

praktik atau lapangan. Untuk mata kuliah teori 2 sks maka rentang kegiatan mengajar 

untuk tatap mukanya adalah 2x50 menit sedang untuk mata kuliah praktik adalah 4x50 

menit. 

 

11. Proses Belajar 

 

a. Keterlibatan Mahasiswa 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan karakter abad 21 terutama dalam kemampuan 

kolaboratif dan komunikasi dua hal yang esensial untuk ditingkatkan, mahasiswa 

dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Untuk itu diterapkan beberapa model 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik mata kuliah dan tujuan pembelajaran 

yaitu Project based Learning, Problem based Learning. Hasil pekerjaanya 

dipertanggungjawabkan di depan kelas dipresentasikan dan didiskusikan sehingga 

mahasiswa terlatih dalam Focus Group Discussion. 

b. Bimbingan Proyek Akhir 

Salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi pada, Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika adalah pembuatan Proyek Akhir yang berupa karya teknologi. Mahasiswa 

dapat mengambil mata kuliah Proyek Akhir setelah menempuh minimal 90 dengan lP 

kumulatif minimal 2.00 dan telah mendapat rekomendasi dari penasehat akademik. Dalam 

mengerjakan Proyek Akhir mahasiswa didampingi seorang dosen pembimbing. Proses 

pembimbingan diawali dari pencarian judul, pendampingan seminar proposal, pengerjaan 

hingga ujian. Mekanisme bimbingan dilakukan penunjukan dosen pendamping oleh 

koordinator Proyek Akhir dalam hal ini dirangkap Ketua Program Studi, yang tugasnya 

mendampingi mahasiswa untuk menemukan judul yang sesuai. Dosen pendamping 

mendampingi hingga seminar proposal. 



78 

 

 

 

c. Peluang bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan 

1) Pengetahuan dan Pemahaman Materi Khusus sesuai Bidangnya, 

Mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman materi melalui buku-buku sumber, 

pemanfaatan e-library, dan penyelesaian tugas struktur dari dosen. 

2) Keterampilan Umum dan yang dapat Dialihkan (Transferable), 

Melalui kuliah/tugas praktik lapangan mahasiswa dapat menganalisis fakta yang ada 

di lapangan, melakukan analisis secara obyektif kritis dan memprediksi pemecahan 

masalah secara inovatif, serta mengkonstruksikan pengetahuannya berdasarkan teori 

bidang keahlian teknik elektronika 

3) Pemahaman dan Pemanfaatan Kemampuannya Sendiri, 

Selain mengikuti perkuliahan (intrakurikuler) pada Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika mahasiswa juga dapat mengembangkan diri melalui kegiatan- kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya yang juga difasilitasi oleh lembaga 

(universitas). Disamping itu mahasiswa masih dapat mengembangkan diri melalui 

kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti magang atau mengikuti kursus-kursus serta 

berkompetisi di tingkat daerah maupun nasional dalam kegiatan-kegiatan ilmiah 

(PKM, PIMNAS). 

4) Kemampuan Belajar Mandiri, 

Pemberian tugas mandiri untuk observasi, membuat makalah sehingga harus mencari 

literatur (hasil penelitian yang relevan) mengasah kemampuan mahasiswa untuk 

belajar secara mandiri. 

5) Nilai, Motivasi dan Sikap. 

Program Studi Teknik eletronika bercita-cita menjadi program studi yang mampu 

menghasilkan sumber daya bidang teknik eletronika yang memiliki kualifikasi, 

profesional unggul di Asia Tenggara. Beberapa mahasiswa telah membuktikan 

kemampuannya meraih beberapa kejuruana tingkat Asia Tenggara. Prestasi ini 

disosialisasikan, kualitas inetraksi dosen mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa 

ditingkatkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri jiwa kewirausahaan, demokratis, 

kritis dan inovatif. 

 

12. Sarana yang Tersedia untuk Memelihara Interaksi Dosen–Mahasiswa, baik di Dalam 

maupun di Luar Kampus, dan untuk Menciptakan Iklim yang Mendorong 

Perkembangan dan Kegiatan Akademik/Profesional. 

Keterbukaan dan kedekatan personal menjadi pendorong terciptanya kualitas interaksi dosen-

mahasiswa. Sarana penunjang yang tersedia antara lain: 
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a. Ruang Kuliah dan Laboratorium merupakan tempat berinteraksi dosen-mahasiswa secara 

formal dalam kerangka perkuliahan. 

b. Ruang pengelola jurusan dan Prodi dapat diakses secara terbuka oleh mahasiswa dalam 

rangka konsultasi, pemenuhan kebutuhan informasi. 

c. Ruang dosen secara dapat diakses secara terbuka dalam berbagai jenis konsultasi seperti 

perwalian pengisian KRS, bimbingan Tugas Akhir, bimbingan terkait dengan lomba 

kreativitas. 

d. Selain kunjungan fisik disediakan sarana komunikasi melalui email, telepon untuk 

komunikasi di luar jam perkuliahan. 

 

13. Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik Dosen, Mahasiswa dan Sivitas 

Akademika Lainnya. 

Secara kuantitas mahasiswa diwajibkan untuk menghadiri kegiatan perkuliahan minimal 80% 

dari jumlah 16 X tatap muka persemester. Mahasiswa yang kehadirannya tidak memenuhi 80% 

tidak berhak mengikuti ujian akhir semester. Selain dalam pembelajaran interaksi dosen dan 

mahasiswa selama ini terjalin dengan baik dalam kegiatan-kegiatan penelitian, dan 

pengabdian masyarakat serta kegiatan-kegiatan akademik lain yang relevan seperti seminar. 

Sebaliknya, dosen juga berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa 

dan memberikan bimbingan individual untuk menyelesaikan masalah- masalah akademik dan 

non-akademik. 

 

14. Keikutsertaan Sivitas Academika dalam Kegiatan Akademik (Seminar, Simposium, 

Diskusi, Eksibisi) di Kampus. 

Setiap event akademik yang diselenggarakan oleh Prodi, baik yang menyangkut kegiatan tri 

dharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan-kegiatan lain seperti seminar, temu ilmiah, 

simposium, lokakarya selalu melibatkan berbagai unsur yang ada dalam lingkup Prodi 

maupun fakultas. Partisipasi mencakup ketenagaan (yang berupa kerjasama dan partisipasi 

dalam kegiatan), substansi akademik maupun administrasi. 

 

15. Pengembangan Kepribadian Ilmiah. 

Kegiatan-kegiatan ilmiah baik yang telah dirancang maupun yang ditawarkan dari 

institusi/lembaga lain di luar UNJ selalu diinformasikan kepada sivitas akademika Prodi, 
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untuk didiskusikan dan ditindaklanjuti. Beberapa kegiatan atau tawaran kegiatan yang ada 

dalam beberapa tahun terakhir ini telah berhasil dilaksanakan oleh Prodi maupun staf Program 

Studi D-3 Teknik Elektronika, baik secara kelompok maupun individual. 

 

16. Hasil Pembelajaran 

 

1) Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan 

Kompetensi yang dicapai lulusan tergambar dari kurikulum. Untuk mengetahui apakah 

kompetensi lulusan sesuai dengan yang diharapkan, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi 

ini dilakukan oleh prodi setiap akhir semester. 

2) Kesesuaian Kompetensi yang Dicapai dengan Tuntutan dan Kebutuhan Pemanfaatan 

Lulusan. 

Berdasarkan angket kinerja alumni, pengguna lulusan menyatakan bahwa lulusan 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika yang bekerja di industri mempunyai 

profesionalisme yang baik. Dari data IPK lulusan juga menunjukkan bahwa tuntutan 

dunia kerja terhadap standar IPK dapat terpenuhi. 

3) Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa 

(termasuk IPK dan yudisium lulusan) 

4) Kepuasan Lulusan 

Terdapat beberapa layanan yang diberikan pada mahasiswa sebagai bentuk kepedulian. 

Layanan tersebut antara lain dijelaskan di bawah ini. 

a. Beasiswa 

Beberapa tawaran beasiswa diberikan pada mahasiswa antara lain: Bidikmisi, PPA, 

Baznas, dll. Beasiswa ini dapat membantu mahasiswa memberikan keringanan dan 

bantuan biaya hidup dan biaya kuliah. 

b. Layanan Kesehatan 

Semua mahasiswa diikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan fasilitas pemeriksaan 

klinik kesehatan secara gratis. 

c. Bimbingan dan Konseling 

Universitas menyediakan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan melalui 

Unit Pelayanan Bimbingan Konseling (UPBK). pada tingkat Program Studi layanan 

bimbingan dilaksanakan oleh dosen Penasihat Akademik. Setiap mahasiswa 

didampingi seorang dosen Penasihat Akademik yang tugasnya membimbing 



81 

 

 

 

mahasiswa secara akademik maupun non akademik. 

d. Pembinaan Soft skill 

Setiap mahasiswa baru dalam masa orientasi kampus diberikan pelatihan ESQ dan 

ICT. Pelatihan membekali mahasiswa tentang kepemimpinan, ketrampilan menulis, 

etika dan pembinaan karakter. hasil pelatihan dirasa sebagian besar mahasiswa 

merasakan berdampak pada kemampuan berorganisasi, berkomunikasi dan membantu 

pemanfaatan layanan sistem informasi yang ada di lingkungan UNJ. 

e. Jaringan internet dan LAN 

Mahasiswa memperoleh fasilitas layanan informasi melalui Wi-Fi hot spot dan LAN 

UNJ di www.unj.ac.id Mahasiswa dapat mengakses ragam sumberdaya belajar yang 

dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam belajar maupun mengerjakan tugas. 

 

17. Kepuasan Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan 

Berdasarkan angket penelusuran kinerja alumni, semua pihak pengguna menyatakan bahwa 

alumni Program Studi D-3 Teknik Elektronika U N J  mempunyai integritas, komunikasi, 

kerjasama dan profesionalisme yang baik. Namun, untuk kemampuan Bahasa Inggris dinilai 

masih kurang. Untuk keberlanjutan penyerapan lulusan, beberapa industri mengirimkan 

permintaan lulusan. Namun tidak semua lowongan dapat terpenuhi karena ketidaktepatan 

waktu permintaan. 

 

18. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil 

pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian. 

Terdapat berbagai ragam karya mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika, melalui 

bimbingan dosen. Selain karya tugas akhir yang merupakan produk wajib yang menjadi 

prasyarat kelulusan terdapat karya-karya inovatif yang dibuat melalui Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM), maupun event-event lomba. Hasil karya mahasiswa yang dari mata kuliah 

Proyek Akhir didasari atas kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.  

Berdasarkan data di atas terdapat kekuatan, kelemahan dari faktor internal dan peluang serta 

ancaman dari faktor eksternal yang dapat dijabarkan sebagai berikut pada tabel 14 berikut.  

 

 

 

http://www.uny.ac.id/
http://www.uny.ac.id/
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Tabel 14. Deskripsi SWOT untuk Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

 
STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Penyusunan kurikulum dilakukan 

berdasarkan 

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran 

program studi 

b. relevansi dengan kebutuhan dan 

tuntutan dunia kerja 

c. keluasan, kedalaman, dan relevansi 

antar mata kuliah 

2. Proses pembelajaran dilakukan dengan 

strategi dan model pembelajaran yang 

berkualitas untuk mendukung 

pengasahan pemikiran kritis, kreatif dan 

inovatif mahasiswa. 

3. Memiliki sarana interaksi mahasiswa 

yang lengkap dan dinamis 

4. Interaksi sivitas akademika yang ada di 

prodi berjalan dengan baik 

1. Jumlah penelitian dosen yang 

melibatkan mahasiswa masih sedikit 

2. Jumlah jurnal internasional dosen perlu 

ditingkatkan 

3. Kemampuan bahasa inggris mahasiswa 

masih kurang 

OPPORTUNITIES (O) THREATS (T) 

 

1. Adanya kriteria untuk mengacu ke level 

KKNI memberi kesempatan pada prodi 

untuk melakukan pengembangan 

kurikulum. 

2. Tingkat kepuasan pengguna lulusan 

yang baik menjadi peluang bagi lulusan 

untuk mendapatkan pekerjaan. 

1. Pesaing lulusan bidang Elektronika 

Industri meningkat. 

2. Ancaman lulusan perguruan tinggi lain 

dengan IPK lebih tinggi dan masa studi 

lebih singkat. 

3. Ancaman lulusan perguruan Tinggi lain 

dengan pengalaman praktek industri 
lebih baik. 

 

 

C.7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen Program Studi D-3 Teknik Elektronika dalam 

tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 s/d 2019 telah menyerap dana sebesar Rp. 300.000.000,- 

(Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk penelitian sebanyak 27 Judul. 

 

1. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada 

masyarakat. 

Keberlanjutan hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen Program Studi D-3 Teknik Elektronika ditindaklanjuti dengan pembuatan karya ilmiah 

untuk prosiding seminar nasional, internasional dan jurnal.  
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2. Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama Dosen 

dan Mahasiswa dan Publikasi Karya Ilmiah 

Produk karya hasil penelitian dalam bentuk artikel yang telah dipublikasikan sebanyak 38 

judul, dengan rincian terbitan lokal 1, nasional 16 dan internasional 21. Beberapa kegiatan 

penelitian telah menyertakan mahasiswa dalam payung penelitian. Bagi mahasiswa yang 

masuk dalam payung penelitian dosen, terbantu dalam proses penyelesaian proyek akhirnya. 

 

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

Untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan selalu dilakukan perluasan kerjasama 

dengan mitra dari luar Program Studi. Mitra kerjasama dilakukan dengan berbagai instansi, 

antara lain lembaga pendidikan dan dunia usaha dan industri. Kerjasama yang dilakukan ada 

yang didasarkan atas kesepahaman bersama (MoU) dan ada yang secara operasional terus 

berjalan dengan tujuan saling menguntungkan. Kerjasama yang dibina dilakukan diberbagai 

bidang, antara lain pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan 

media konsultan, dan sebagainya. 

Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pihak industri/dunia usaha antara lain memberi 

kesempatan mahasiswa untuk Praktek industri (PI), dan kesempatan untuk berkarir. Kerjasama 

dengan pihak luar negeri dilakukan dalam bentuk pelatihan, penelitian kerjasama. 

Bentuk-bentuk kerjasama dengan berbagai mitra tersebut memberi manfaat bagi eksistensi program 

studi. Tidak hanya menjamin keberlangsungan proses pendidikan secara jangka panjang namun 

juga secara jangka pendek dapat langsung terlihat peran prodi dalam mendukung mahasiswa 

dan alumni untuk berkontribusi di dunia kerja secara langsung. Institusi kerjasama dapat 

dilihat pada table 15. 

 

Tabel 15. Institusi Kerjasama 
 

No. 
Lembaga 

Mitra 

Tingkat 1) 

Judul Kegiatan 
Kerjasama 2) 

Manfaat bagi 
PS yang 

Diakreditasi 

Waktu 
dan 

Durasi 

Bukti 
Kerjasama 3) Interna-

sional 
Nasio

nal 
Wilayah/ 

Lokal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Kamar 
Dagang dan 
Industri 
(Kadin) Kota 
Jakarta Utara 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 
Transportasi, D3 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 
(Perkuliahan, 

4 Tahun  

233/5.FT/ICS/I
II/2019 dan 
09/DP/KJU/III/
2019 
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No. 
Lembaga 

Mitra 

Tingkat 1) 

Judul Kegiatan 
Kerjasama 2) 

Manfaat bagi 
PS yang 

Diakreditasi 

Waktu 
dan 

Durasi 

Bukti 
Kerjasama 3) Interna-

sional 
Nasio

nal 
Wilayah/ 

Lokal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teknik Elektronika, 
D3 Teknik Mesin 
Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Jakarta 

Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

2 PERTAKINDO     v 

Pelatihan bidang 
Arsitektur Sipil, 
Mekanikal, 
Elektrikal, Tata 
Lingkungan dana 
Manajemen Proyek 
(ASMET-MP) 

Pelatihan bidang 
Elektrikal dalam 
Manajemen 
Proyek (ASMET-
MP) 

5 tahun 
540.a/5.FT/KS
/VI/2019 

3 

PPPPTK 
Penjas dan BK 
Direktorat 
Jenderal Guru 
dan Tenaga 
Kependidikan 
Kementrian 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 

  v    
Pelatihan Penguatan 
Kepala Sekolah 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia  

 22 
Agustus 
2019 

 2654/B7.2/KS
/2019 dan 
790/5.FT/KS/V
III/2019 

4 
PT. Jakarta 
Process 
Automation 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 Teknik 
Elektronika Fakultas 
Teknik Universitas 
Negeri Jakarta 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 
(Perkuliahan, 
Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

4 Tahun  
1199/5.FT/KS/
XI/2019 

5 
PT. Galanusa 
Teknik 
Kreasitama 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 Teknik 
Elektronika Fakultas 
Teknik Universitas 
Negeri Jakarta 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 
(Perkuliahan, 
Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

4 Tahun  
1220/5.FT/KS/
XII/2019 

6 
PT. Duhans 
Technology 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 Teknik 
Elektronika Fakultas 
Teknik Universitas 
Negeri Jakarta 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 
(Perkuliahan, 
Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

4 Tahun  
1253/5.FT/KS/
XII/2019 

7 

SMK Negeri 1 
Kota 
Tangerang 
Selatan 

  v 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Berbasis 
Kompetensi 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

3 Tahun 

1087/5.FT/KS/
XI/2018 dan 
424/632-
Kepsek/2018 

8 
PT. Indonesia 
Kendaraan 
Terminal 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 

2 Tahun  

707/UNJ.39.5.
FT/ICS/IX/201
7 dan 
HK.566/4/11/I
KT.17 
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No. 
Lembaga 

Mitra 

Tingkat 1) 

Judul Kegiatan 
Kerjasama 2) 

Manfaat bagi 
PS yang 

Diakreditasi 

Waktu 
dan 

Durasi 

Bukti 
Kerjasama 3) Interna-

sional 
Nasio

nal 
Wilayah/ 

Lokal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Transportasi, D3 
Teknik Elektronika, 
D3 Teknik Mesin 
Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Jakarta 

(Perkuliahan, 
Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

9 
PT. Jakarta 
Process 
Automation 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 Teknik 
Elektronika Fakultas 
Teknik Universitas 
Negeri Jakarta 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 
(Perkuliahan, 
Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

2 Tahun  
980.a/5.FT/KS
/XI/2017 

10 
PT. Galanusa 
Teknik 
Kreasitama 

    v 

Pelaksanaan 
Kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Mahasiswa Program 
Studi D3 Teknik 
Elektronika Fakultas 
Teknik Universitas 
Negeri Jakarta 

Penelitian, 
Pengabdian 
Pada 
Masyarakat, dan 
Pendidikan 
(Perkuliahan, 
Kuliah Praktek, 
Praktek Kerja 
Lapangan, dan 
Penyusunan 
Tugas Akhir) 

2 Tahun  
1060.a/5.FT/K
S/XII/2017 

11 

Charles 
Darwin 
University 
(CDU) 

v   

Riset bersama 
Research Training 
untuk program 
Masters dan PhD                                                                                                                                                                                                                                                     
Workshop on 
preparation of 
academic papers 
and reports for 
academic journals                                                                                                                                                                                                                                                         
pertukaran staf untuk 
pengembangan 
pengajaran dan 
kolaborasi Riset 
Degree twinning 
program 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2016 sd 
2021 

 

12 

National Taipei 
University of 
Education 
(NTUE 

v   

pertukaran 
mahasiswa dan 
tenaga pengajar 
penyelenggaraan 
seminar, workshop, 
kegiatan budaya 
kolaborasi riset 
pengembangan 
publikasi jurnal 
bersama pertukaran 
jurnal akademik dan 
publikasi 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2014 sd 
2019 

 

13 
Gyeongsang 
National 
University 

v   

Program training 
termasuk program 
degree dan non-
degree 
Pertukaran 
mahasiswa dan 
tenaga pengajar 
Kolaborasi riset 
Pertukaran materi 
akademik 
Pertukaran scholars  

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2014 sd 
2019 
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No. 
Lembaga 

Mitra 

Tingkat 1) 

Judul Kegiatan 
Kerjasama 2) 

Manfaat bagi 
PS yang 

Diakreditasi 

Waktu 
dan 

Durasi 

Bukti 
Kerjasama 3) Interna-

sional 
Nasio

nal 
Wilayah/ 

Lokal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mengorganisir 
penyelenggaraan 
seminar, workshop 
dan academic 
meeting bersama 

14 

Southern 
Taiwan 
University of 
Science and 
Technology 
(STU Osaka 
University of 
Economics 
and Law ST) 

v   

pertukaran dosen, 
mahasiswa dan staf 
administrasi 
Menerbitkan 
bersama publikasi 
pendidikan dan riset  
pertukaran materi 
akademik 
penyelenggaraan 
bersama seminar, 
workshop 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2015 sd 
2020 

 

 

 

 

4. Banyak dan Kualitas Kegiatan Penelitian dan pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat yang Dilakukan oleh Mahasiswa 

Kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika 

dilakukan dalam bentuk bakti sosial, membantu pada penyelenggaraan Lomba Karya Siswa 

(LKS) dan dilibatkan dalam aktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. 

Selain kegiatan belajar mahasiswa juga melakukan kegiatan penelitian yang melekat pada 

tugas akhir pembuatan Proyek Akhir. Pada pembuatan Proyek Akhir ini mahasiswa 

melakukan aktivitas dari kajian teori, perancangan, pembuatan hingga analisis dan 

pembahasan kinerja produk. 

Penyusunan proposal Proyek Akhir mahasiswa diintegrasikan dengan bimbingan penyusunan 

proposal PKM, sehingga dapat diuji seberapa besar tingkat kelayakan produk yang dibuat 

dalam Proyek Akhir. Setiap tahun mahasiswa semester 5 wajib mengajukan proposal Proyek 

Akhir sekaligus proposal PKM dengan melibatkan mahasiswa tingkat di bawahnya atau dari 

program studi lain yang terkait dengan judul. 

 

5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat. 

Proses akademik di perguruan tinggi tidak hanya proses belajar mengajar, namun Program 

Studi D-3 Teknik Elektronika tidak memiliki program khusus yang memberi kesempatan 
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mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat langsung. Kegiatan pengabdian masyarakat 

selain dalam keterlibatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, bakti sosial, 

tanggap darurat sebagai relawan.  

 

6. Kualitas dan Kurun Waktu Penyelesaian Tugas Akhir (termasuk Proses Penulisan dan 

Pembimbingannya) 

Setiap mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika diwajibkan membuat Proyek Akhir 

sebagai tugas akhir. Proyek Akhir dapat berupa produk, layanan jasa ataupun rancangan. 

Mahasiswa D-3 Teknik Elektronika mengambil mata kuliah Proyek Akhir pada semester VI. 

Rata-rata Waktu Penulisan Proyek Akhir dapat dilihat pada tabel 16. 

 

 Tabel 16. Rata-rata Waktu Penulisan Proyek Akhir Tahun 2014-2016 

 

Tahun Rata-rata lama mengerjakan PA (bulan) 

2014 6 bulan 

2015 6 bulan 

2016 6 bulan 

 

7. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman Proyek Akhir. 

Hasil penelitian para dosen pada umumnya dipublikasikan dalam forum seminar ilmiah 

nasional/internasional, jurnal ilmiah seperti JPTK di tingkat fakultas, dan jurnal di universitas 

dan fakultas lain. Publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk Proyek Akhir 

diarahkan pada upaya dokumentasi baik jurnal maupun prosiding. Rangkuman Proyek Akhir 

mahasiswa didokumentasikan baik di tingkat perpustakaan fakultas dan universitas. Setiap 

mahasiswa wajib menyerahkan file laporan Proyek Akhir ke bagian pengajaran dan menyusun 

jurnal untuk dipublikasikan. Selanjutnya jurnal tersebut akan diunggah dalam jurnal online  

(http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/autocracy). Deskripsi SWOT penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat dilihat pada tabel 17. 

 

 

 

 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/autocracy
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/autocracy
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Tabel 17. Deskripsi SWOT Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

Kerjasama 

 

STRENGTHS (S) WEAKNESSES (S) 

1. Adanya motivasi para dosen dan mahasiswa 

untuk meneliti dan menulis karya ilmiah serta 

melaksanakan kegiatan PPM. 

2. Dukungan finansial dari lembaga untuk 

membiayai kegiatan penelitian dan PPM, baik 

pada skala lokal/UNJ maupun nasional. 

3. Adanya sarana pendukung dari jurusan berupa 

laboratorium dan bengkel untuk kegiatan 

penelitian dan PPM. 

4. Beberapa dosen telah mempresentasikan karya 

ilmiahnya pada forum-forum internasional. 

5. Ada 5 HKI yang telah didaftarkan. 

Penelitian mahasiswa Program Studi D-3 

Teknik Elektronika mampu bersaing dengan 

perguruan tinggi lain, hal ini terbukti dengan 

beberapa karya mahasiswa yang mampu 

mencapai penghargaan tertinggi dalam lomba 

karya. 

1. PPM yang dilakukan oleh dosen belum 

seluruhnya melibatkan mahasiswa. 

2. Sarana dan prasarana laboratorium untuk 

penelitian masih terbatas. 

3. Sebagian besar bentuk kerjasama yang 

dijalin oleh Program Studi Pendidikan 

Teknik Elektronika dengan 

lembaga/instansi lain belum memiliki 

MoU. 

4. Mahasiswa belum percaya diri 

menerima tawaran proyek kerjasama 

industri dengan waktu terbatas dan 

spesifikasi yang ketat. 

5. Kemampuan bahasa asing mahasiswa 

perlu ditingkatkan. 

OPPORTUNITIES (O) THREATS (T) 

1. Terdapat dana penelitian dan PPM institusi di 

luar UNJ yang belum banyak dimanfaatkan 

dosen. 

2. Terdapat penerbitan karya ilmiah yang telah 

terakreditasi oleh DIKTI di tingkat Universitas. 

3. Adanya budaya ilmiah di tingkat Fakultas 

dalam bentuk seminar ilmiah proses dan hasil 

penelitian. 

4. Adanya industri yang mau memberikan hibah 

peralatan untuk proses pembelajaran. 
5. Kerjasama magang industri di luar negeri yang 

belum dimanfaatkan secara optimal 

1. Prodi sejenis dari Perguruan tinggi lain 

sudah menerapkan magang industri satu 

semester. 

2. Prodi sejenis dari Perguruan tinggi lain 

telah memanfaatkan kesempatan magang 

industry di luar negeri. 

 

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT 

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI 

D.1 Analisis Intra Dan Antar Komponen 

1. Analisis Intra Komponen 

Sebelumnya telah diuraikan analisis SWOT di tiap komponen evaluasi diri. Dari hasil analisis 

tersebut dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dominan di 

Program Studi D-3 Teknik Elektronika. Adapun hasil analisis intra komponen adalah: 
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a. Pertama, dalam komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. 

Kekuatan Prodi dalam hal visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika (1) telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Teknik UNJ 

dan dapat dipahami dengan baik oleh sebagian besar sivitas akademika; (2) telah 

dirumuskan dengan jelas, terarah, realistis, dan berorientasi ke masa depan untuk dijadikan 

arah dan pedoman bagi setiap sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung-

jawabnya; (3) telah melibatkan melibatkan seluruh komponen di tingkat program studi 

(dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan); (4) telah disosialisasikan melalui 

berbagai media cetak dan elektronik yang dilaksanakan secara terencana, sistematis dan 

berkelanjutan; (5) dengan strategi pencapaiannya mencerminkan adanya komitmen 

bersama untuk menjadi program studi yang unggul. Meskipun masih terdapat kelemahan 

beberapa butir misi dan sasaran Prodi yang belum dapat terealisasi secara utuh seperti 

kerjasama dengan beberapa industri yang baru sebatas untuk tempat praktek industri 

mahasiswa Namun dengan adanya peluang banyaknya kebutuhan tenaga kerja bidak 

elektronika di era industri 4.0 dapat digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan lapangan 

kerja bagi lulusan di luar tempat melaksanakan praktek industry, sehingga realisasi misi dan 

sasaran Prodi menjadi utuh. Dengan adanya berbagai upaya Prodi dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran era industry 4.0, 

diharapkan. ancaman diberlakukannya MEA dan kompetisi kualitas lulusan dari perguruan 

tinggi sejenis dapat diantisipasi. 

 

b. Kedua, dalam komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu. 

Kekuatan Prodi diantaranya adalah adanya aturan yang jelas di tingkat universitas tentang 

mekanisme dan tata kerja pada masing-masing unit kerja, mekanisme rapat Prodi, sasaran 

mutu yang jelas, pelibatan seluruh sivitas akademika secara proporsional dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran di lingkup program studi, 

forum rapat jurusan/fakultas sekali tiap bulan dan beberapa rapat insidental sesuai 

kebutuhan. Terdapat kelemahan dalam hal optimalisasi kerjasama dengan pihak lain. 

Dengan adanya peluang dari beberapa perusahaan yang memberikan kesempatan untuk 

perekrutan tenaga kerja langsung melalui program studi dan keterbukaan berbagai pihak 

baik dalam negeri maupun luar negeri dalam melakukan kerjasama dan komunikasi, maka 

hubungan kerjasama akan menjadi optimal. Adanya berbagai upaya Prodi dalam 
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meningkatkan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

diharapkan ancaman dalam hal persaingan kualitas Tata Pamong program studi sejenis 

dari perguruan tinggi yang lain dapat diantisipasi. 

 

c. Ketiga, dalam komponen Mahasiswa dan Lulusan 

Kekuatan Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ dalam hal kualitas mahasiswa 

baik dengan animo calon mahasiswa untuk memasuki Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika FT UNJ tahun 2017 sebanyak 483, dengan keketatan tinggi (1:10) dan di 

dukung oleh sistem rekruitmen calon mahasiswa yang baik. Prestasi mahasiswa baik rerata 

indeks prestasi lima tahun terakhir 3,26 (tahun 2013-2017) dan 3,40 pada tahun 2017. 

Kemandirian dan kreativitas mahasiswa tinggi (meraih kejuaraan tingkat internasional 

sebanyak 11kejuaraan dengan predikat sebagai juara 1 (5x), juara II (4x), dan juara III (2 

x). Kejuaraan tingkat nasional sebanyak 13x). Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan di bawah 6 bulan. 

Tersedianya layanan mahasiswa baik yang akademik maupun nonakademik mulai dari 

level Universitas, Fakultas maupun Prodi. Kualitas lulusan Program Studi D-3 Teknik 

Elektronika baik dan sangat baik, berdasarkan penilaian dari pihak pengguna. Ada 

partisipasi alumni terhadap kemajuan program studi. Meskipun masih terdapat kelemahan 

pada status sosial ekonomi orang tua mahasiswa menengah ke bawah dan rerata lama studi 

mahasiswa masih di atas 3 tahun. Namun dengan adanya peluang mahasiswa untuk 

mendapatkan beasiswa dari tawaran beasiswa yang tersedia dari kemendikbud maupun 

stakeholder dapat untuk mengatasi sebagian permasalahan mahasiswa, sehingga 

mahasiswa dapat lulus cumlaude. Dengan adanya berbagai upaya Prodi dalam 

meningkatkan kualitas layanan dan pembelajaran, diharapkan ancaman adanya persaingan 

dengan lulusan dari Prodi sejenis perguruan tinggi lain dapat diantisipasi. 

 

d. Keempat, dalam komponen Sumber Daya Manusia 

Kekuatan Program Studi D-3 Teknik Elektronika FT UNJ dalam hal Sumber Daya 

Manusia adalah Sistem rekruitmen dan seleksi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) 

sudah akuntabel, transparan, dan berbasis IT. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan rasio dosen dan mahasiswa (1:17). Dosen dan tenaga kependidikan memiliki 
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keahlian yang sesuai dengan bidang teknik elektronika. Ada 4 dosen bergelar Doktor dan 

ada 4 dosen memiliki jabatan lektor kepala. Semua dosen produktif dalam melakukan 

penelitian dan aktif dalam mengikuti seminar/lokakarya. Semua dosen aktif dalam 

organisasi profesi bidang teknik elektronika. Meskipun masih ada kelemahan pada jabatan 

dosen di Prodi yaitu belum adanya dosen yang berjabatan guru besar. Namun dengan 

adanya peluang hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder dan tenaga ahli serta 

terbukanya peluang dosen untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan hibah-hibah 

penelitian dan seminar, maka jabatan guru besar bagi dosen di Prodi akan segera tercapai. 

Dengan adanya berbagai upaya Prodi dalam meningkatkan kualitas SDM, diharapkan 

ancaman adanya persaingan kualitas SDM dari Prodi sejenis perguruan tinggi lain dapat 

diantisipasi. 

 

e. Kelima, dalam komponen Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik  

Kekuatan Prodi diantaranya adalah penyusunan kurikulum dilakukan: 1) berdasarkan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran program studi; 2) relevansi dengan kebutuhan dan tuntutan dunia 

kerja; 3) keluasan, kedalaman, dan relevansi antar mata kuliah. Pembelajaran dilakukan 

dengan strategi dan model pembelajaran yang berkualitas untuk mendukung pengasahan 

pemikiran kritis, kreatif dan inovatif mahasiswa. Memiliki sarana interaksi mahasiswa yang 

lengkap dan dinamis. Interaksi sivitas akademika yang ada di prodi berjalan dengan baik. 

Meskipun masih ada kelemahan dalam hal pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 

masih sedikit dan publikasi jurnal international kurang banyak. Namun dengan adanya 

peluang hibah penelitian bagi dosen yang harus melibatkan mahasiswa dan bantuan dana 

dari universitas bagi penulis jurnal internasional terindek Thomson atau Scopus, maka 

keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen akan meningkat dan publikasi jurnal hasil 

penelitian juga meningkat, sehingga jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

dosen semakin banyak dan jumlah publikasi jurnal internasional juga semakin banyak. 

Dengan adanya berbagai upaya Prodi dalam mengembangkan kurikulum, meningkatkan 

kualitas pembelajaran, dan interaksi antar sivitas akademika, diharapkan ancaman adanya 

persaingan dengan lulusan dari Prodi sejenis perguruan tinggi lain dapat diantisipasi. 

 

f. Keenam, dalam komponen Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Dan Sistem Informasi 

Kekuatan Prodi diantaranya adalah 1) Standar operasional prosedur penggunaan keuangan 

yang sudah baik di seluruh program studi; 2) Penggunaan dana operasional (pendidikan, 

penelitian, PPM) digunakan dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan 
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akuntabel; 3) Tersedianya sumber dana dari pemerintah dan masyarakat; 4) Sarana dan 

prasarana yang dimiliki Program Studi D-3 Teknik Elektronika lengkap dan memadai 

untuk pembelajaran, penelitian, dan PPM; 5) Tersedianya sistem informasi yang lengkap 

untuk peningkatan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan alumni; 

6) Tersedianya jaringan internet nirkabel (wifi) dilingkungan kampus yang memudahkan 

mahasiswa dan dosen untuk memperoleh informasi. Meskipun masih ada kelemahan 

dalam hal peralatan praktek sebagian sudah berumur lama dan kurang berfungsi dengan 

baik. Namun adanya peluang kesempatan untuk bekerjasama dengan instansi terkait dan 

adanya tawaran proyek hibah kompetisi dapat digunakan oleh Prodi untuk 

mengembangkan sarana / prasarana akademik. Dengan adanya berbagai upaya Prodi dalam 

hal mengelola peralatan, menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dan mengikuti hibah 

kompetisi adanya ancaman ketertinggalan peralatan dan pembiayaan perawatan peralatan 

dapat terkurangi. 

 

g. Ketujuh, dalam komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat Dan 

Kerjasama 

Kekuatan Prodi diantaranya adalah 1) adanya motivasi para dosen dan mahasiswa untuk 

meneliti dan menulis karya ilmiah serta melaksanakan kegiatan PPM; 2) Dukungan 

finansial dari lembaga untuk membiayai kegiatan penelitian dan PPM, baik pada skala 

lokal/UNJ maupun nasional; 3) Adanya sarana pendukung dari jurusan berupa 

laboratorium dan bengkel untuk kegiatan penelitian dan PPM; 4) Beberapa dosen telah 

mempresentasikan karya ilmiahnya pada forum-forum internasional; 5) Mempunyai 5 HKI 

yang telah didaftarkan. Meskipun masih ada kelemahan dalam hal sarana dan prasarana 

laboratorium untuk penelitian. Namun adanya peluang tawaran dana penelitian dan PPM 

dari luar instansi UNJ dapat dimanfaatkan oleh Prodi untuk mendapatkan dana penelitian, 

sehingga diharapkan akan berdampak pada penambahan sarana dan prasarana laboratorium 

penelitian. Dengan adanya budaya ilmiah yang dikelola Prodi dalam bentuk seminar proses 

dan hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian Prodi 

sehingga ancaman persaingan kualitas penelitian dari Prodi sejenis perguruan tinggi lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Program Studi D3 Teknik Elektronika memiliki kekuatan Visi, Misi, sasaran dan Tujuan 

Program Studi D3 Teknik Elektronika yang telah dirumuskan, disosialisasikan dan 

diimplemantasikan dengan baik, memiliki tata pamong yang jelas dan didukung oleh personil yang 

berkompeten, memiliki sistem audit internal bertingkat dari tingkat universitas, fakultas maupun 

jurusan, UNJ telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008 dan IWA 2 sejak tahun 2011, memiliki 

resource sharing antar Program Studi di Jurusan Teknik Elektro dan Fakultas Teknik UNJ sangat 

baik, Akses jaringan  sistem informasi yang cukup memadai, memiliki database alumni dan 

struktur organisasi presidium alumni serta jumlah alumni yang banyak yang mempunyai jaringan 

yang cukup kuat, telah memiliki jurnal sendiri, memiliki rata-rata Indeks Prestasi lulusan cukup 

bagus 3.0, dengan rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang sekitar 

3 bulan, telah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK), telah memiliki Ikatan Alumni.  

Dalam hal Sumber daya Manusia, 28% dosen sesuai Program Studi berpendidikan S3 serta 

sisanya memiliki dosen berpendidikan S2 dan seluruhnya aktif dalam kegiatan seminar ilmiah/ 

lokakarya/ penataran/ workshop, serta dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi. Dalam 

hal kurikulum, kurikulum D3 Teknik Elektronika sudah berdasarkan KKNI dengan menggunakan 

sistem paket. 

Beberapa peluang (opportunity) Program Studi ini misalnya: kesempatan luas untuk dapat 

bekerjasama dengan industri yang relevan, pemerintah daerah maupun lembaga lain, semakin 

meningkatnya pemanfaatan teknologi otomasi dalam dunia industri, semakin meningkatnya 

kebutuhan dunia industri terhadap lulusan dalam bidang otomasi industri berkembangnya jumlah 

kawasan industri di propinsi DKI Jakarta dan wilayah propinsi sekitarnya, serta karakteristik 

Jakarta sebagai pusat perdagangan dan industri, terbukanya pasar tenaga kerja bagi lulusan D3 

Teknik Elektronika untuk dapat bekerja di negara lain, banyaknya kompetisi/lomba baik tingkat 

nasional maupun internasional, terbukanya peluang mendapatlan hibah penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyatakat baik dari internal UNJ (Lemlit) maupun dari Dikti, Adanya kebijakan 

pimpinan Universitas yang menyatakan tidak akan membayarkan kelebihan mengajar jika dosen 

tidak melakukan penelitian mendorong peningkatan jumlah penelitian dosen program studi. 
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Tantangan (threat) yang dihadapi oleh Program Studi D3 Teknik Elektronika di antaranya 

adalah: tingkat kompetisi yang lebih ketat khususnya dengan pekerja asing di pasar global seiring 

dengan telah dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kebutuhan sertifikasi otomasi 

industri dan paten, paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi, dan persaingan yang lebih 

kompetitif di era-otonomi daerah, diberlakukanya standar kompetensi sertifikasi profesi bagi 

lulusan untuk dapat bekerja di negara lain, tuntutan tinggi dan bervariasi dari pihak industri 

menuntut terobosan-terobosan inovatif baik dalam penelitian-penelitian yang dihasilkan maupun 

dalam memperbaiki mutu pendidikan agar para lulusan dapat lebih mudah diterima di segala 

bidang industri. 

Berdasarkan isu-isu fundamental dan analisis SWOT di atas, rencana pengembangan 

Program Studi akan difokuskan pada: pengembangan kurikulum dan penyediaan peralatan 

laboratorium yang berteknologi tinggi, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan 

kerjasama dengan industri yang relevan, peningkatan keterlibatan staf dan mahasiswa dalam 

aktifitas akademis, peningkatan kecakapan berbahasa Inggris, peningkatan disiplin-diri, etos kerja, 

maupun sikap dan perilaku semua sivitas akademika, memperbanyak koleksi perpustakaan dengan 

referensi mutakhir terutama di bidang otomasi industri, peningkatan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi. 

 

B. Saran 

1. Setelah dilakukannya Tracer Study ini diharapkan khususnya staf Pengajar Program Studi 

D3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia industri, agar lulusan dapat 

mengakomodasi kebutuhan/tuntunan masyarakat.  

2. Program Studi D3 Teknik Elektronika dapat membentuk jejaring sosial antar alumni yang 

masih perlu ditingkatkan agar komunikasi antar alumni terjalin dengan baik. 

3. Meningkatkan kegiatan Ikatan Alumni  (IKA-UNJ) agar dapat mewadahi alumni secara 

luas dengan menawarkan program-program yang menarik sehingga kebutuhan lulusan 

untuk selalu dilibatkan dalam meningkatkan performa Universitas Negeri Jakarta. 
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