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 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH 
JAKARTA 

 

Jalan Minangkabau RT.001 RW.001 No. 60 
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi 

Jakarta Selatan  

 

 

IDENTITAS JABATAN 

Nama Karyawan :  

Nama Jabatan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  

Golongan / Departemen :  

Bertanggung Jawab Kepada : Ketua   

Updated : Desember 2020 

 

TANGGUNG JAWAB UTAMA 

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institut di Satuan 

Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana, dan Satuan Usaha Komersial dalam upaya mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu serta menjamin perbaikan 

secara terus menerus pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan institusi. 

 

SPESIFIKASI TUGAS 

1. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan 

non-akademik yang sifatnya umum. 

2. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-

akademik Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana, dan Satuan Usaha Komersial. 

3. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang 

dilaksanakan oleh Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana, dan Satuan Usaha 

Komersial. 

4. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Pimpinan, dengan tembusan sebagai masukan 

untuk Senat Akademik  

5. Melakukan asesmen mutu program, kegiatan dan layanan manajemen pada unit kerja di 

Satuan Akademik. 

6. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program 

studi dan akreditasi institusi/kelembagaan STIEMJ oleh Badan/Lembaga Akreditasi 

dalam dan luar negeri. 
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7. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinasikan terlaksananya kegiatan sertifikasi 

manajemen mutu (quality management) dan sertifikasi standar penjaminan mutu (quality 

assurance standards) pada unit kerja di lingkungan STIEMJ. 

8. Memberikan layanan penjaminan mutu berupa pendampingan jaminan mutu dan 

akreditasi program studi; pendampingan jaminan mutu kelompok keilmuan/keahlian dan 

layanan manajemen baik di lingkungan STIEMJ maupun di lingkungan Perguruan Tinggi 

/ Institusi Mitra. 

 

 

HUBUNGAN KERJA 

INTERNAL EKSTERNAL 

1. Seluruh karyawan 

 

1. Perguruan Tinggi lainnya baik negeri maupun 

swasta, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah, 

LLDIKTI3 DKI Jakarta, Dirjendikti Kemdukbud,  

 

Dengan ini Saya sebagai karyawan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 

bekerja sesuai dengan job description yang ada. Dan bersedia untuk dievaluasi oleh atasan langsung 

guna untuk meningkatkan kemampuan Saya sehingga memenuhi standar kualifikasi yang 

diharapkan. 

 

Karyawan Atasan Langsung HRD 

( ........................ ) ( ........................ ) ( ………………………….. ) 

 

 


