
 

1 

 

 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 : KABAG KEMAHASISWAAN & KEWIRAUSAHAAN 

Golongan / Departemen :  

Bertanggung Jawab Kepada : Waket III 

Updated : Desember 2020  

 

TANGGUNG JAWAB UTAMA 

Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan dan kewirausahaan dalam melaksanakan tugas, 

memonitor, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas di bidang kemahasiswaan dan 

kewirausahaan. Menyusun rencana dan program kerja  bagian dan mempersiapkan rencana 

dan program kerja bidang kemahasiswaan dan kewirausahaan. Menguatkan citra 

 kewirausahaan dengan produk dan desain yang imaginative, variatif dan inovatif 

 

SPESIFIKASI TUGAS 

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan  

2. Melaksanakan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan 

penganalisisan data dan informasi kegiatan mahasiswa dan kewirausahaan 

3. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana 

kegiatan kemahasiswaan dan kewirausahaan STIE Muhammadiyah Jakarta 

4. Melayanai persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan dan kewirausahaan STIE Muhammadiyah Jakarta 

5. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan 

kewirausahaan 

6. Menguatkan citra  kewirausahaan dengan produk dan desain yang imaginatif variatif 

dan inovatif 

7. Memantau dan mencatat serta mempersiapkan bahan evaluasi pembinaan kegiatan 

kemahasiswaan dan kewirausahaan 

8. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan kemahasiswaan 

dan kewirausahaan 
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9. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa  

10. Melakukan komunikasi internal dan eksternal dalam pengembangan kemahasiswaan 

dan kewirausahaan  

11. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Pimpinan 

 

 

HUBUNGAN KERJA 

INTERNAL EKSTERNAL 

1. Dosen  

2. Mahasiswa  

3. Alumni  

 

1.  Majelisdiktilitbang PPM 

2. Kemahasiswaan LLDKITI3 DKI Jakarta  

3. Belmawa Kemenristekdikti  

 

 

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 

 

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

 

 


