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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 : WAKET 2 

Golongan / Departemen :  

Bertanggung Jawab Kepada : KETUA 

Updated : Desember 2020  

 

 

TANGGUNG JAWAB UTAMA 

Terwujudnya kualitas kehidupan kerja yang mendukung motivasi kerja karyawan dengan 

system pengendalian keuangan yang efektif dan efisien melalui evaluasi anggaran dan 

rasionalisasi anggaran dengan pendapatan serta terealisasinya pengembangan SDM yang 

mampu mendorong kepuasan kerja karyawan.  

 

 

SPESIFIKASI TUGAS 

1. Menyusun perencanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi, sarana dan prasarana 

dan manajemen SDM ditingkat STIE Muhammadiyah Jakarta 

2. Menyusun kebijakan yang terkait dengan menajamen keuangan 

3. Menyusun target penerimaan yang bersumber dari mahasiswa dan unit usaha kerjasama 

untuk empat tahun mendatang 

4. Melakukan koordinasi dengan Kabag Keuangan dan Lembaga Wakaf dalam pencapaian 

target penerimaan keuangan 

5. Melakukan koordinasi dengan Waket 1 dalam pencapaian target penerimaan yang 

bersumber dari mahasiswa 

6. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan karir dan 

kesejahteraan karyawan STIE Muhammadiyaha Jakarta 

7. Menyusun rencana anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan 

pendapatan yang ditargetkan  
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8. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap realisasi anggaran sesuai dengan yang 

ditetapkan 

9. Melakukan pengasawan dan evaluasi terhadap manajemen keuangan secara menyeluruh 

10. Melakukan penagarahan terhadap implementasi system informasi kepegawaian dan system 

keuangan  

11. Melakukan koordinasi dan pengarahan terhadap penyediaan sarana dan prasarana untuk 

mendukung kelancaran operasional secara keseluruhan  

12. Menciptakan kualitas kehidupan kerja yang mendukung peningkatan performa tenaga 

edukatif dan non edukatif 

13. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kinerja karyawan  

14. Melakukan pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

administrasi keuangan, sarana dan prasarana dan manajemen SDM secara keseluruhan. 

 

 

HUBUNGAN KERJA 

INTERNAL EKSTERNAL 

1. Seluruh karyawan 

 

1. Bank 

2. Supplier  

 

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 

 

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

 

 


