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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 : Kepala Program Studi  

Golongan / Departemen :    … / S1 Manajemen 

Bertanggung Jawab Kepada : Waket I 

Updated : Desember 2020 

 

 

TANGGUNG JAWAB UTAMA 

Pengelolaan aktivitas untuk merencanakan dan melaksanakan  program dan kegiatan bidang 

akademik  (kurikulum, proses pembelajaran, suasana akademik) di tingkat program studi 

Manajemen. 

 

SPESIFIKASI TUGAS 

1. Mengelola pemanfaatan seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Catur Dharma STIE 

Muhammadiyah Jakarta 

2. Merencanakan, menyusun strategi dan kebijakan kualitas kegiatan akademik terdiri 

dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ditingkat program studi 

Manajemen dan Bisnis 

3. Merencanakan kegiatan dalam pelaksanaan kerjasama/ MOU/perjanjian kerjasama 

antara program studi dengan perguruan tinggi lain, instansi-instansi pemerintah 

maupun swasta. 

4. Membina kegiatan ekstra-kurikuler, pengabdian kepada masyarakat, organisasi 

kemahasiswaan dan pengembangan diri mahasiswa di tingkat program studi 

5. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders 
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6. Menyusun rencana operasional (RENOP) tahunan program studi 

7. Monitoring dan melakukan evaluasi kegiatan di program studi 

8. Melaksanakan koordinasi dengan pengurus, dosen dan tenaga kependidikan program 

studi dalam rangka pengembangan bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, AIK, 

kerjasama, internasionalisasi, organisasi dan penjaminan mutu 

9. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk hardcopy dan/atau 

softcopy; 

10. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir 

jabatan pada akhir masa jabatan; 

11. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan 

12. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya 

ketua jurusan-program studi yang baru 

 

 

 

HUBUNGAN KERJA 

INTERNAL EKSTERNAL 

1. Seluruh karyawan 

 

1. Dunia Usaha dan Industri 

2. Lembaga sertifikasi 

3. dll 

 

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 

 

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

 

 


