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SAMBUTAN DEKAN 

 

Assalaamualaikum Wr. WB.  
Salam sejahtera untuk kita semua, 
 
Universitas Indonesia saat ini memasuki Tahap II (periode 2021-

2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari empat tahapan 

RPJP hingga tahun 2035. Pada RPJP Tahap II ini Universitas Indonesia 

berkomitmen memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi dan 

berperan sebagai advokator dalam penyelesaian masalah dan 

tantangan di tingkat nasional maupun global, serta masuk dalam 

peringkat lima besar universitas di Asia Tenggara. Untuk itu FEB UI 

kedepannya harus mampu menopang pencapaian RPJP UI tersebut 

dengan menjadikan FEB UI sebagai kampus bisnis dan ekonomi 

terbaik di Indonesia, dan sejajar dengan kampus bisnis dan ekonomi top di Asia Tenggara. Adapun 

langkah menuju cita-cita tersebut diwujudkan melalui pencapaian mission statement FEB UI yaitu 

memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis serta 

menyiapkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab sosial dan mampu menghadapi tantangan 

global.  

 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut FEB UI berjuang secara konsisten menapaki standar kualitas 

pendidikan berkualitas unggul melalui pengajuan akreditasi internasional AACSB (Association to 

Advance Collegiate Schools of Business). Dalam upaya memeroleh akreditasi tersebut FEB UI harus 

konsisten melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari tatakelola, kemandirian finansial, 

kontribusi intelektual, perbaikan manajemen kurikulum, sistem informasi yang terpadu dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendirian unit Center for Education and 

Learning in Economics and Business (CELEB) di tahun ini yang didirikan sebagai bentuk komitmen 

penuh Fakultas dalam mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran di 

FEB UI secara berkesinambungan. 

 

Panduan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini merupakan salah satu upaya 

Fakultas dalam rangka perbaikan aspek yang berkaitan dengan tatakelola dan peningkatan kualitas 

dosen sebagai ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat agar 

dapat menghasilkan output lulusan yang sesuai dalam mission statement FEB UI. Buku ini diharapkan 

dapat membantu dosen di lingkungan FEB UI dalam memeroleh berbagai informasi penting yang 

bersifat umum serta informasi khusus yang diperlukan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban 

nya sebagai dosen terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

Selamat menjalankan Tridharma Perguran Tinggi, bersama kita mewujudkan FEB UI yang lebih baik. 

Terim kasih, semoga Allah melindungi dan memberkati kita semua. 

 

Wassalam, 
 

Teguh Dartanto, Ph.D. 

Dekan FEB UI 
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BAB 1 

NILAI-NILAI UI, VISI-MISI FEB UI, TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

DAN NILAI-NILAI DASAR PENDIDIKAN FEB UI 

 

1.1. Nilai-nilai UI 

Universitas Indonesia (UI) dengan motto yang dimilikinya yaitu Veritas, Probitas, Iustitia 

memiliki sembilan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan diterapkan dalam perilaku 

sehari-hari oleh segenap sivitas akademik UI. Berikut sembilan nilai-nilai UI tersebut:  

• Kejujuran (Honesty). Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak 

berbohong tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya 

diiringi sikap lurus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran juga 

mencakup seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. 
 

• Keadilan (Just and Fair). Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara 

adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-

masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya, 

tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status 

perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual. 
 

• Keterpercayaan (Trustworthiness). Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat 

dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan 

atau kewajiban. Kemartabatan (Dignity) dan/atau Penghormatan (Respect). 

Memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma 

kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun. 
 

• Tanggung jawab (Accountability). Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan 

kepentingan (conflict of interest) yang dapat merugikan kepentingan Ul maupun 

kepentingan Warga UI lainnya. 
 

• Kebersamaan (Togetherness). Menjunjung tinggi toleransi dan semangat 

kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya. 
 

• Keterbukaan (Transparency). Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk 

bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh 

pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua 

informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi 

semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak 

mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia. 
 

• Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (Academic Freedom dan Scientific 

Autonomy). Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk 

memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan 

mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam 

lingkungan Ul maupun dalam forum akademik lainnya. 
 

• Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Compliance to 

Laws). Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua 

peraturan yang berlaku. 
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1.2. Visi-Misi FEB UI 

Visi FEB UI: 

 “Menjadi pusat pembelajaran ekonomi dan bisnis yang unggul di Asia sehingga berkontribusi 

terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.” 

 “To be a leading learning center for economics and business in Asia that contributes to Indonesian 

and global development.” 

 

Misi FEB UI: 

• Memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis. 

To contribute to knowledge development in economics and business. 

• Menyiapkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab sosial dan mampu menghadapi 

perubahan lingkungan global. 

To cultivate future leaders who possess a sense of social responsibility and an ability to address 

global challenges. 

 

1.3. Tridharma Perguruan Tinggi 

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan acuan bagi perguruan tinggi beserta civitas 

akademika didalamnya dalam menjalankan fungsi dan peran sebagaimana tertuang 

dalam pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu: 

1. Sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; 

2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; 

3. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan 

kebenaran; 

5. Pusat pengembangan peradaban bangsa; 
 

Adapun dalam pelaksanaannya Tridharma Perguruan Tinggi mencakup kegiatan: 

1. Pendidikan 

2. Penelitian 

3. Pengabdian Masyarakat 
 

Pemerintah melalui UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 72 

menetapkan beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu: 

1. Merencanakan pembelajaran, 

2. Melaksanakan proses pembelajaran, 

3. Melakukan evaluasi pembelajaran, 

4. Membimbing dan melatih, 

5. Melakukan penelitian, 

6. Melakukan tugas tambahan, serta 

7. Melakukan pengabdian pada masyarakat. 

Beban kerja dosen di atas sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS.  
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1.4. Nilai-nilai Dasar Pendidikan FEB UI 

FEB UI mengedepankan empat nilai dasar pendidikan sebagai sebagai acuan sikap 

dan perilaku dosen dalam berinteraski dengan mahasiswa, kolega, dan stake holder 

lainnya dalam rangka memujudkan lingkungan akademik yang ramah dan 

kolaboratif. Keempat Nilai Dasar Pendidikan tersebut sebagaimana terlihat pada 

diagram dibawah dijabarkan dalam semangat Nilai-nilai Dasar Pendidikan FEB UI 

sebagai berikut: 

 

1. Humanity (Kemanusiaan) yaitu semangat bersikap yang membangun rasa dan 

jiwa kemanusiaan mahasiswa dan kolega sehngga memiliki rasa kepekaan 

dalam memandang Diversity (keberagaman), menjunjung tinggi Truth (nilai 

kebenaran), dan Honesty (prinsip kejujuran). 
2. Equlity (Kesetaraan) yaitu semangat bersikap yang membangun kemampuan 

mahasiswa dan kolega dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip Fairness 

(kewajaran/kepatutan) dan nilai-nilai justice (keadilan). 
3. Agility (Kegesitan & Ketangkasan) yaitu semangat bersikap yang 

membangun kemampuan mahasiswa dan kolega dalam beradaptasi pada 

berbagai situasi baru yang berbeda/berubah secara cepat, tepat, dan akurat. 

Dengan demikian diperlukan upaya dalam membangun kepribadian setiap 

civitas akademika FEB UI sebagai pribadi yang Adaptive dan sadar akan 

pentingnya Lifelong learning (menjadi pembelajar sepanjang hayat). 
4. Creativity (Kreatifitas) yaitu semangat dalam membangun sikap Fearless 

(keberanian) mahasiswa dan kolega dalam berkreasi, berinovasi sehingga 

mampu menjawab tantangan ataupun menghasilkan solusi atas permasalahan 

yang dihadapi. 
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BAB 2 

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN 

 
2.1. Kewajiban Dosen 

Buku Pedoman Dosen FEB UI mengacu pada UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen,  PP68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Permenristek 

DIKTI nomor 20/2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan 

Kehormatan Profesor, dan Keputusan MWA UI Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2006 

tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dosen, dan Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 

tentang Anggaran Rumah Tangga UI, yang menjabarkan kewajiban dosen dalam 

bidang Pendidikan, Riset, dan Pengabdian/Pelayanan Masyarakat, serta Buku 

Pedoman Penjaminan Mutu Akademik UI yang dikeluarkan oleh BPMA UI. 

 

2.1.1. Bidang Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan, Dosen berkewajiban: 

1. Merancang proses pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana serta 

evaluasi pembelajaran; 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, termasuk evaluasi hasil belajar, sesuai 

dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas, dan 

mengaloksikan waktu untuk tatap muka dan bimbingan dengan peserta 

didik; 

3. Menilai hasil pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

4. Senantiasa mempertahankan dan mengembangkan kemampuan 

profesionalnya sesuai dengan tuntutan kemajuan; 

5. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam hal agama, suku, ras, jenis 

kelamin, golongan, warga negara, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

sosio-ekonomi terhadap peserta didik dalam pembelajaran; 

6. Berperilaku dan bersikap dapat diteladani oleh peserta didik dan komunitas 

di lingkungannya serta masyarakat pada umumnya; 

7. Taat melaksanakan nilai-nilai yang berlaku di universitas, etika, nilai-nilai 

moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

8. Memelihara dan membina hubungan baik dengan sesama sivitas akademika 

dan anggota masyarakat lainnya; 

9. Memiliki kepekaan terhadap segala permasalahan di masyarakat. 
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2.1.2. Bidang Riset 

Dalam bidang riset, Dosen berkewajiban melakukan penelitian untuk 

kepentingan pengembangan ilmu dan terapannya serta pengayaan materi 

pengajaran. Output Publikasi Riset dapat berupa: 

1. Jurnal Internasional 

2. Jurnal Nasional Artikel Review 

3. Prosiding Seminar Internasional Terindeks 

4. Prosiding Konferensi Asosiasi Profesi Nasional 

5. Buku-Chapter 

6. HAKI 

7. Produk Inovasi 

8. Pemakalahan Riset dan Penyebarluasan Gagasan (Artikel Populer/Media 

Massa) Internasional 

 

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. 

 

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu 

pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara 

eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas 

dan bersifat pribadi.  

 

Menurut Pasal 12, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain: 

1. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

3. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Database, dan karya lain dari 

hasil pengalihwujudan. 

 

2.1.3. Bidang Pengabdian dan atau Pelayanan Masyarakat  

Dalam bidang Pengabdian dan atau Pelayanan Masyarakat, Dosen memberikan 

layanan kepada masyarakat sesuai profesinya yang dapat berupa: 
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1. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat negara 

sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; 

2. Melaksanakan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat; 

3. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat; 

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang 

menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; 

5. Membuat/menulis karya yang merupakan pengabdian kepada masyarakat. 

Sumber: www.sipma.ui.ac.id  

 

2.2. Hak Dosen 

Dosen berhak: 

1. Memeroleh imbalan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan sebagai dosen; 

2. Mendapatkan kesempatan berkembang dan penghargaan sesuai dengan tugas 

dan prestasi kerja; 

3. Memeroleh kepastan akan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan tugas; 

4. Mendapat akses sumber belajar dan informasi; 

5. Atas kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; 

6. Atas kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta 

didik; 

7. Atas kebebasan berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan 

 

Ketentuan mengenai sistem remunerasi bagi dosen diatur dalam Peraturan Rektor 

nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Terintegrasi Dosen Universitas 

Indonesia. 

 

 

 

  

http://www.sipma.ui.ac.id/
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BAB 3 

KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN 

 

Kegiatan di bidang pendidikan mencakup pengembangan kurikulum, pengajaran, 

pembimbingan akademik, pembimbingan dan pengujian tugas akhir, serta 

penugasan tambahan lain dari Fakultas/Departemen/Program Studi. Pengembangan 

kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari program 

studi terkait. Kurikulum berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi bahan 

pelajaran, cara penyampaian, dan evaluasi hasil belajar untuk mencapai tujuan 

program studi tersebut. Pengembangan kurikulum melibatkan peran aktif dari dosen. 

Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 3-5 tahun. 

 

3.1. Buku Rancangan Pengajaran (BRP) 

Sarana untuk mengimplementasikan kurikulum dituangkan ke dalam dokumen 

akademik berupa BRP. Setiap matakuliah wajib memiliki BRP. BRP merupakan buku 

acuan bagi dosen pengampu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran suatu mata 

kuliah di suatu semester. BRP memuat informasi sebagai berikut: 

1. Kompetensi Mata Kuliah 

2. Bahasan dan Rujukan 

3. Tahap Pembelajaran 

4. Rancangan Tugas dan Latihan 

5. Evaluasi Hasil Pembelajaran 

6. Matriks Kegiatan 

BRP juga memuat contoh-contoh soal ujian dalam rangka evaluasi hasil pembelajaran. 

 

3.2. Pengajaran di Jenjang Sarjana 

Jenis mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa S1 terdiri atas mata kuliah: 

1. Wajib Universitas (MKWU) 

2. Wajib Fakultas (MKWF) 

3. Wajib Program Studi 

4. Pilihan 

 

MKWU yang dikelola oleh universitas adalah MPK Agama, sedangkan yang dikelola 

oleh Fakultas dalam hal penugasan dosen adalah: MPK Terintegrasi dan MPK Bahasa 

Inggris. Disamping itu terdapat mata kuliah Wajib Fakultas non departemen yang 

diampu oleh staf pengajar di lingkungan FEB UI yaitu Literasi Dalam Bahasa Inggris 

(LDBI), Manusia Sebagai Pelaku Ekonomi dan Bisnis (MSPEB), Koperasi, dan Teknik 

Penulisan Akademik & Pengantar Komunikasi Bisnis (TPAPKB). 
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3.3. Pengajaran di Jenjang Pascasarjana 

Jenis mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa pascasarjana terdiri atas mata 

kuliah: 

1. Mata Kuliah Wajib 

2. Mata Kuliah Peminatan 

3. Mata Kuliah Penunjang 

4. Mata Kuliah Tugas Akhir 

 

3.4. Periode Perkuliahan 

Periode kuliah untuk Semester Gasal pada umumnya dimulai di akhir bulan Agustus 

atau awal bulan September hingga akhir bulan Desember. Sementara periode kuliah 

untuk Semester Genap pada umumnya dimulai di awal bulan Februari hingga akhir 

bulan Mei atau awal bulan Juni. Universitas menerbitkan kalender kegiatan akademik 

setiap tahun ajaran di bulan April. 

 

3.5. Beban Kredit 

Beban kredit per mata kuliah pada umumnya antara 2-3 SKS. Untuk jenis mata kuliah 

tugas akhir adalah 6 SKS untuk S1, total 10 SKS untuk S2, dan total 28 SKS untuk S3.  

Satu (1) SKS terdiri atas: 

1. 50 menit kegiatan tatap muka 

2. 50 menit penugasan terstruktur 

3. 60 menit kegiatan belajar mandiri 

 

3.5.1. Jumlah Pertemuan untuk Mata Kuliah dengan bobot 3 SKS adalah:   

1. 14 kali pertemuan @2,5 jam dengan pembagian 7 kali sebelum UTS 

dan 7 kali setelah UTS 

2. 2 kali ujian (UTS dan UAS) 

3. 14 kali penugasan terstruktur @150 menit  

4. 14 kali kegiatan belajar mandiri @180 menit 

 

3.5.2. Jumlah Pertemuan untuk Mata Kuliah dengan bobot 2 SKS adalah:   

1. 10 kali pertemuan @2,5 jam dengan pembagian 5 kali sebelum UTS 

dan 5 kali setelah UTS (total pertemuan 1500 menit) 

2. 2 kali ujian (UTS dan UAS) 

3. 10 kali penugasan terstruktur @140 menit  

4. 10 kali kegiatan belajar mandiri @168 menit 
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3.6. Metode Pembelajaran 

Berdasarkan sifatnya metode pembelajaran yang diberikan di FEB UI dapat berupa: 

1. Active Learning, 

2. Kombinasi antara Active Learning dan Lecturing 

Dari segi metode pembelajaran dapat dipilih antara lain Collaborative Learning, Problem 

Based Learning, dan Experiential Learning.  

 

Collaborative Learning adalah suatu metode pembelajaran yang menitikberatkan pada 

kolaborasi atau kerjasama antar peserta. Bentuknya berupa diskusi dalam Focus 

Group dan Home Group. Problem Based Learning, adalah suatu metode pembelajaran 

yang menitikberatkan pada penyelesaian suatu masalah yang dapat berasal dari 

bermacam-macam aspek/dimensi. Experiential Learning adalah suatu metode 

pembelajaran yang menitikberatkan pada pengalaman langsung yang didapat oleh 

mahasiswa. Dosen yang menggunakan metode-metode ini perlu menyiapkan topik 

pemicu (trigger). 

 

Dari segi bahasa pengantar, perkuliahan disampaikan dalam bahasa Indonesia 

kecuali kelas yang diadakan di Kelas Internasional dan Kelas Berbahasa Inggris. 

Khusus untuk S1 Reguler/Paralel mahasiswa diwajibkan untuk mengambil sejumlah 

15 SKS mata kuliah berbahasa Inggris. 

  

3.7. Lokasi Perkuliahan 

Perkuliahan diselenggarakan di Kampus Depok atau Kampus Salemba sesuai dengan 

lokasi program studi.   

Penyelenggaraan perkuliahan di Kampus Depok untuk Program Studi: 

1. S2-S3 PPIE 

2. S2-S3 PPIM 

3. S2-S3 PPIA 

4. S2 MEKK 

5. S1 Reguler/Paralel 

6. S1 KKI 

Penyelenggaraan perkuliahan di Kampus Salemba untuk Program Studi: 

1. S2 MPKP 

2. S2 MM 

3. S2 MAKSI 

4. PPAK 

5. S1 Ekstensi 
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Dosen tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan perkuliahan di luar 

lokasi yang ditetapkan. 

 

3.8. Sesi Perkuliahan 

Sesi perkuliahan di FEB UI diatur ke dalam pembagian sebagai berikut: 

1. Sesi perkuliahan untuk jenjang S1 dan Pasca 

a. Sesi I : 08.00 – 10.30 WIB 

b. Sesi II : 11.00 – 13.30 WIB 

c. Sesi III : 14.00 – 16.30 WIB 

d. Sesi IV : 17.00 – 18.30 WIB (khusus kegiatan asistensi) 

e. Sesi V : 19.00 – 21.30 WIB 

2. Sesi perkuliahan untuk jenjang Magister 

Kelas Pagi: 

a. Sesi I : 09.00 – 11.30 WIB 

b. Sesi II : 13.00 – 15.30 WIB 

Kelas Malam: 

a. Sesi III : 19.00 – 21.30 WIB 

3. Kegiatan Perkuliahan dikosongkan khusus di setiap hari Rabu sesi III untuk 

kegiatan akademik lain bagi mahasiswa yaitu Kuliah Umum, ILUNI Talk Show 

series, dan Seminar/Konferensi Ilmiah.  

4. Dosen tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan perkuliahan di 

luar waktu yang ditetapkan. Apabila terpaksa melakukan Kuliah Pengganti, 

dosen wajib membuat kesepakatan dengan mahasiswa terkait jadwal kuliah 

pengganti agar tidak merugikan mahasiswa. 

5. Pemilihan hari kuliah pengganti disarankan hari Senin-Jumat, tetapi apabila sulit 

mencari hari pengganti yang tanpa bentrok jadwal maka diperkenankan untuk 

menyelenggarakan kuliah pengganti di hari Sabtu. 

6. Dosen tidak disarankan mengadakan Kuliah Pengganti 2 sesi sekaligus. 

7. Bilamana terdapat kondisi yang memaksa sehingga terdapat mahasiswa yang 

mengalami bentrok jadwal, maka Dosen tidak diperkenankan: 

• Memberikan Quiz atau kegiatan lain sejenis yang berdampak langsung 

terhadap perolehan nilai mahasiswa apabila mahasiswa tersebut memilih 

untuk hadir pada kelas matakuliah lain di jadwal yang bersamaan, 

• Mencatat ketidakhadiran mahasiswa tersebut sebagai absen (alpa) yang dapat 

memengaruhi  ketentuan minimum kehadiran sebagai syarat mengikuti UAS. 

8. Setelah jadwal kuliah pengganti disepakati, Dosen wajib menginformasikannya 

kepada Sekretariat Akademik Program Studi.  
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3.9. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa 

Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan 

menilai kualitas proses dan hasil belajar yang mencakup aspek akademik dan aspek 

perilaku. Evaluasi hasil belajar harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, 

akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan keadilan. Evaluasi hasil belajar harus 

berdasarkan ketentuan dalam BRP/silabus dan rubrik penilaian. Adapun komponen 

penilaian dapat terdiri atas: 

1. Ujian Tengah Semester (UTS) 

2. Ujian Akhir Semester (UAS) 

3. Tugas/PR/Kuis 

4. Partipasi 

5. Makalah pengganti ujian 

6. Dan komponen lainnya (sesuai dalam BRP/silabus). 

 

Berikut adalah tabel rentang nilai angka dan konversi nilai huruf. 

 

Rentang Nilai Angka * Nilai Huruf 
85 – 100 A 
80 -- <85 A- 
75 -- <80 B+ 
70 -- <75 B 
65 -- <70 B- 
60 -- <65 C+ 
55 -- <60 C 
40 -- <55 D 
0 -- <40 E 

Tidak Aktif Kuliah & Ujian T ** 
 

*)  SIAK-NG tidak melakukan pembulatan nilai angka akhir terkait konversi ke nilai huruf  

**)  T = diberikan untuk peserta yang tidak mengikuti UAS maupun perkuliahan secara keseluruhan 

 

 

Ketentuan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa: 

1. Komponen penilaian yang tertera dalam BRP harus dipublikasikan dalam SIAK 

NG. Komponen UTS diunggah ke dalam SIAK NG selambat-lambatnya 1 bulan 

setelah periode UTS berakhir. 

2. Komponen UAS dan Nilai Akhir diunggah ke dalam SIAK NG selambat-

lambatnya pukul 16.00 WIB pada tanggal batas pemasukan nilai yang ditetapkan 

oleh Universitas. 
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3. Dosen memberikan Kode Huruf T kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai 

peserta kelas namun tidak mengikuti perkuliahan satu semester penuh atau tidak 

memenuhi minimum kehadiran. 

4. Nilai I (incomplete) diberikan apabila Dosen masih mengizinkan seorang 

mahasiswa memberikan tugas/makalah susulan sehingga masih belum dapat 

menetapkan nilai huruf akhir dari mahasiswa tersebut pada batas waktu 

penetapan nilai. 
 

Ketentuan Penyusunan Soal Ujian Khusus S1 

a. Penyusunan Soal Ujian kelas paralel harus dilengkapi dengan marking scheme 

yang telah diajukan oleh Koordinator Matakuliah dan disepakati bersama oleh 

Tim Pengajar Matakuliah terkait; 

b. Penyusunan Soal Ujian matakuliah mengacu kepada pemenuhan LG-LO yang 

telah disepakati; 

c. Jumlah Soal Ujian sebanyak-banyak 5 (lima) nomor; 

d. Untuk kelas matakuliah berbahasa pengantar bahasa Inggris, Soal Ujian harus 

disediakan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. 

 

3.10. Ketentuan Revisi Nilai 

3.10.1. Revisi Nilai yang diajukan dapat berasal dari 

a. Dosen yang memerlukan tindakan koreksi atas evaluasi hasil belajar 

mahasiswa akibat adanya salah satu faktor sebagai berikut: 

• Pembaruan data hasil evaluasi yang disebabkan adanya Mahasiswa 

yang mendapatkan izin ujian susulan, 

• Adanya kesalahan dalam perhitungan nilai akhir/komponen penilaian 

yang tidak disengaja, 

• Hasil dari proses inquiry oleh mahasiswa, 

• Keterlambatan pemasukan nilai yang melewati batas waktu yang 

ditentukan oleh Universitas. 

b. Ketua Program Studi atas rekomendasi atas hasil peninjauan ulang 

(appeal) dari dosen peer reviewer appeal nilai yang ditunjuk, 

c. Dekan atas pemberian sanksi akademik kepada seorang mahasiswa yang 

terbukti melakukan tindakan kecurangan akademik ataupun 

pelanggaran akademik lainnya melalui sebuah keputusan dekan 
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3.10.2. Kewajiban Penyerahan Revisi Nilai  

Dosen tetap wajib menyerahkan Revisi Nilai peserta kelas mata kuliah yang 

telah mendapatkan Nilai B Otomatis bagi yang semestinya memeroleh nilai di 

atas B (B+, A-, dan A); 

 

3.10.3. Larangan Mengeluarkan Nilai Dummy 

• Dosen dilarang memberikan nilai sementara (nilai dummy) hingga melewati 

batas waktu pemasukan nilai baik di Nilai Mata Kuliah maupun di salah 

satu komponen penilaian; 

• Mahasiswa berhak untuk mendapatkan Nilai B Otomatis apabila Dosen 

terbukti memberikan nilai sementara (nilai dummy) untuk seluruh 

Mahasiswa di kelas yang diampu oleh Dosen yang bersangkutan hingga 

melewati batas waktu pemasukan nilai; 

• Bilamana pada sebuah kelas mata kuliah yang terkena Nilai B Otomatis 

terdapat Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan dan ujian (tidak aktif 

namun terdaftar di SIAK-NG) maka mahasiswa tersebut tidak berhak 

mendapatkan Nilai B Otomatis dan Dosen wajib mengajukan Revisi Nilai 

dari sebelumnya “B” menjadi “T”. 

 

3.10.4. Prosedur Pengajuan Revisi Nilai 

a. Dosen mengajukan surat permohonan revisi nilai yang ditujukan kepada 

Ketua Program Studi dan mengisi formulir pengajuan revisi nilai 

sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan ini; 

b. Dosen wajib melampirkan daftar Nilai Mata Kuliah sebelum dan setelah 

direvisi; 

c. Dalam pengisian formulir pengajuan revisi nilai, Dosen wajib 

mencantumkan alasan pengajuan Revisi Nilai 

d. Apabila surat permohonan pengajuan Revisi Nilai yang diajukan Dosen 

telah diperiksa dan telah memenuhi semua syarat kelengkapan, Program 

Studi mengajukan surat permohonan Revisi Nilai ditujukan kepada Wakil 

Dekan; 

e. Usulan Revisi Nilai yang disetujui oleh Wakil Dekan akan didisposisi ke 

Bidang Pendidikan untuk selanjutnya diajukan melalui SIAK-NG dan 

diverifikasi oleh Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia. 

f.     Nilai baru yang direvisi baru akan mucul di SIAK-NG apabila pengajuan 

revisi nilai telah selesai diverifikasi oleh Direktorat Pendidikan UI. 
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3.11. Ujian Susulan  

Ujian susulan adalah ujian pengganti suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesudah 

jadwal UTS maupun UAS dari mata kuliah yang diujikan tersebut. Adapun ketentuan 

ujian susulan adalah sebagai berikut : 

1. Ujian susulan hanya dapat diberikan apabila ada surat persetujuan resmi dari 

Fakultas/Program Studi untuk menyelenggarakan ujian susulan tersebut. 

2. Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Program Studi wajib membuat soal ujian 

susulan tersebut. 

3. Permohonan ujian susulan diajukan oleh mahasiswa kepada ke Program Studi 

selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal ujian. Mahasiswa dilarang 

mengajukan ujian susulan secara langsung ke dosen terkait. 

4. Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal surat 

penugasan pembuatan ujian susulan keluar. 

5. Untuk ujian susulan UAS yang dilaksanakan setelah batas pemasukan nilai SIAK 

NG, maka nilai akhir disampaikan dalam bentuk permohonan revisi nilai akhir 

ke Program Studi. 

 

3.12. Ujian Perbaikan  

Ujian Perbaikan (ujian make-up) tidak diperkenankan diadakan di lingkungan FEB-UI. 

Mahasiswa dilarang melakukan permohonan untuk ujian perbaikan dalam bentuk 

apapun. 

 

3.13. Pengajuan Banding atas Nilai (Appeal Nilai) 

Mahasiswa pada prinsipnya berhak menerima penjelasan atas nilai evaluasi 

(UTS/UAS, tugas dll) yang telah dia peroleh, dan dosen wajib memberikan penjelasan 

atas pertanyaan mahasiswa. Apabila masih terjadi ketidakpuasan atas penjelasan 

nilai dari dosen ybs, maka mahasiswa berhak mengajukan permohonan banding ke 

Ketua Program Studi melalui mekanisme appeal. 

 

Pengajuan Banding atas Nilai (Appeal) dilakukan atas ketidakpuasan hasil evaluasi 

belajar (nilai) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) termasuk 

tugas/makalah pengganti UTS dan atau UAS, di luar mata kuliah spesial Tugas Akhir. 

Pengajuan appeal hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 

batas waktu pengunggahan nilai di SIAK-NG. Adapun prosedur appeal adalah 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan appeal yang terdapat di program studi. 
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2. Ketua Program Studi menindaklanjuti keberatan tersebut dengan melakukan 

verifikasi terhadap berkas ujian mahasiswa terkait. 

3. Ketua Program Studi menunjuk evaluator sebagai penilai pembanding yang 

bukan merupakan dosen pemberi nilai mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Dosen sebagai Evaluator melaporkan hasil peninjauannya kepada Ketua Program 

Studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu semenjak berkas ujian mahasiswa 

diterima oleh evaluator. 

5. Ketua Program Studi memutuskan nilai hasil peninjauan, yang dapat lebih tinggi, 

lebih rendah, atau sama dengan nilai semula, selambat-lambatnya 1 (satu) 

minggu setelah rekomendasi hasil peninjauan ulang diterima. 

6. Apabila keputusan atas hasil peninjauan ulang tersebut menyebabkan adanya 

perubahan nilai huruf, maka Ketua Program Studi mengajukan permohonan 

revisi nilai ke Manajer Bidang Pendidikan dengan melampirkan hasil 

rekomendasi dari evaluator terkait. 

7. Keputusan atas hasil appeal bersifat final. 

 

3.14. Ketentuan Syarat Kelulusan 

Ketentuan Syarat Kelulusan adalah proses evaluasi pemenuhan kewajiban 

mahasiswa di akhir masa studinya baik yang bersifat akademik maupun non 

akademik dalam menentukan kelulusan seorang mahasiswa pada jenjangnya. 

 

3.14.1. Jenjang  S1 Program Sarjana Reguler/Paralel 

Syarat kelulusan mahasiswa yang berasal dari program sarjana reguler/paralel 

adalah: 

1. Memperoleh 144 SKS sesuai kurikulum program studi termasuk pemenuhan 

kewajiban pengambilan SKS dalam bahasa Inggris dan penyelesaian Tugas 

Akhir 

2. Masa studi tidak lebih dari 12 semester 

3. Telah mengikuti Comprehensive Test of English (CTE) 

4. Telah memenuhi kewajiban mengikuti Kuliah Umum/Seminar 

Akademik/Ilmiah minimum sebanyak 8 kali (8 KUM) 

5. Telah menjalani salah satu jenis kegiatan magang (magang non-sks/magang 

ber-sks) 

6. Bebas pustaka 

7. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan 

 

 



16 

3.14.2. Jenjang  S1 Program Sarjana Ekstensi 

Syarat kelulusan mahasiswa yang berasal dari program sarjana ekstensi adalah: 

1. Memperoleh sejumlah SKS yang dipersyaratkan program studi termasuk 

penyelesaian Tugas Akhir 

2. Masa studi tidak melebihi dari yang ditetapkan 

3. Bebas pustaka 

4. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan 

 

3.14.3. Jenjang  S1 Program Sarjana Kelas Internasional 

Syarat kelulusan mahasiswa yang berasal dari program sarjana kelas 

internasional adalah: 

1. Memperoleh sejumlah SKS yang dipersyaratkan program studi baik yang 

berasal dari KKI FEB UI dan universitas mitra (termasuk penyelesaian Tugas 

Akhir); 

2. Masa studi tidak lebih dari 12 semester; 

3. Bebas pustaka 

4. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan 

 

3.14.4. Jenjang S2 Pascasarjana 

Syarat kelulusan mahasiswa S2 pascasarjana angkatan 2016 s/d 2019 adalah: 

1. Memperoleh 40-44 SKS sesuai kurikulum program studi termasuk 

penyelesaian Tugas Akhir; 

2. Menghasilkan satu makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama yang 

didampingi oleh pembimbing yang sudah diterima untuk diterbitkan di 

jurnal nasional atau prosiding internasional; 

3. Masa studi tidak lebih dari 6 semester untuk Kelas Reguler dan 7 semester 

untuk Kelas Khusus; 

4. Bebas pustaka; 

5. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan 

 

3.14.5. Jenjang S2 Magister 

Syarat kelulusan mahasiswa S2 Magister angkatan 2016 s/d 2019 adalah: 

1. Memperoleh 40-44 SKS sesuai kurikulum program studi termasuk 

penyelesaian Tugas Akhir; 

2. Menghasilkan satu makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama yang 

didampingi oleh pembimbing yang sudah diterima untuk diterbitkan di 

jurnal nasional atau prosiding internasional; 
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3. Masa studi tidak lebih dari 6 semester untuk Kelas Reguler dan 7 semester 

untuk Kelas Khusus; 

4. Bebas pustaka; 

5. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan 

 

3.14.6. Jenjang S3  

Syarat kelulusan mahasiswa S3 angkatan 2016, 2017. 2018, dan 2019 adalah: 

1. Memperoleh 48-52 SKS sesuai kurikulum program studi termasuk 

penyelesaian Tugas Akhir; 

2. Menghasilkan satu makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai 

penulis utama yang dapat didampingi oleh Tim Promotor yang sudah 

diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks; 

3. Masa studi tidak lebih dari 10 semester; 

4. Bebas pustaka; 

5. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan 

 

3.15. Beban Studi dan Masa Studi Maksimum 

Beban studi pada kurikulum setiap program studi dinyatakan dalam jumlah satuan 

kredit semester (SKS) yang harus ditempuh dan lulus oleh mahasiswa program studi 

yang bersangkutan. Jumlah SKS tersebut sudah termasuk skripsi/laporan 

magang/studi mandiri.  

Masa studi adalah masa untuk  penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses 

pendidikan pada program studinya. Masa studi normal (sesuai dengan kurikulum) 

dinyatakan sebagai ”n” semester. Beban studi dan masa studi maksimum bagi 

program pendidikan di lingkungan FEB UI adalah sebagai berikut: 

Program 
Beban 
Studi 
(SKS) 

Jumlah 
Semester 

(n) 

Masa Studi 
Maksimum 

Sarjana (S1) Reguler/Paralel 144 - 146 8 12 

Sarjana (S1) Ekstensi – 
Kategori A 

73 5 8 

Sarjana (S1) Ekstensi – 
Kategori B 

84 - 85 6 9 

Profesi Akuntansi 20 - 40 2-3 3-5 

Magister (S2) kelas Reguler 40 – 44 4 6 

Magister (S2) kelas Khusus 40 – 44 5 7 

Doktor (S3) (tanpa 
matrikulasi) 

48 – 52 6 10 
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Program 
Beban 
Studi 
(SKS) 

Jumlah 
Semester 

(n) 

Masa Studi 
Maksimum 

Doktor (S3) (dengan 
matrikulasi 1 atau 2 semester) 

48 – 52 + 
Matrikul

asi 

6 + Semester 
Matrikulasi 

10 + Semester 
Matrikulasi 

 

3.16. Evaluasi Putus Studi 

Evaluasi Putus Studi adalah evaluasi kinerja akademik mahasiswa yang dilakukan 

secara berkala untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat melanjutkan 

studinya. Evaluasi putus studi jatuh pada tiap akhir semester aktif yang ke-2, ke-4, 

ke-6 dan seterusnya. 

 

3.16.1. Evaluasi Putus Studi mahasiswa Program S1 Reguler/Paralel 

Program 
Pendidikan 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

Sarjana 
(S1) 
Reguler/ 
Paralel 
 

a. Pada evaluasi di akhir semester II tidak memeroleh kredit 
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS “lulus”; 

b.  Pada evaluasi di akhir semester IV tidak memeroleh kredit 
sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS “lulus”; 

c. Pada evaluasi di akhir semester VI tidak memeroleh kredit 
sekurang-kurangnya 72 (empat puluh delapan) SKS “lulus”; 

d. Pada evaluasi di akhir semester VIII tidak memeroleh kredit 
sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS “lulus”; 

e.  Pada evaluasi di akhir semester X tidak memeroleh kredit 
sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) SKS “lulus”; 

f.   Pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh IP minimal 2,0 
(dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan 
nilai terendah C. 

 

3.16.2. Evaluasi Putus Studi mahasiswa Program S1 Ekstensi 

Program 
Pendidikan 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

Sarjana 
(S1) 
Ekstensi 
 
 

a. Tidak memenuhi jumlah minimal SKS yang lulus pada periode 
evaluasi sebagaimana tabel berikut: 

     Cara membaca tabel:  
    “Pada Akhir Semester (…) minimal lulus (…) SKS. 

Akhir 
Semester 

Manajemen 
Kategori 

A* 

Manajemen 
Kategori   

B* 

Akuntansi 
Kategori       

A* 

Akuntansi 
Kategori        

B* 

II 18 sks 18 sks 18 sks 18 sks 

IV 36 sks 36 sks 36 sks 36sks 

VI 54 sks 54 sks 54 sks 54sks 

VIII 73 sks 72 sks 73 sks 72sks 
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Program 
Pendidikan 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

Masa 
Studi 

 IX (84 sks)  IX (85 sks) 

 

3.16.3. Evaluasi Putus Studi mahasiswa Program S2 

Program 
Pendidikan 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

Magister  
Kelas Reguler 
dan Kelas 
Internasional 

a.  Pada evaluasi dua semester tidak memperoleh IPK minimal 
3,00 (tiga koma nol) dari jumlah 14 – 18 SKS terbaik;  

b.  Pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh IPK 
minimal 3,00 (tiga koma nol) dari beban studi yang 
dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.  

Magister  
Kelas Khusus  

a. Pada evaluasi dua semester tidak memperoleh IPK minimal 
3,00 (tiga koma nol) dari jumlah 12 – 14 SKS terbaik;  

b. Pada evaluasi akhir masa studi (7 semester) tidak 
memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari 
beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma 
nol). 

 
3.16.4. Evaluasi Putus Studi mahasiswa Program S3 

Program 
Pendidikan 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

Doktor         
(Kuliah dan 
Riset) 

a. Pada evaluasi empat semester pertama tidak berhasil 
memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset  

b. Pada evaluasi enam semester pertama, riset yang dilakukan 
belum mencapai 50% berdasarkan penilaian Promotor 

c. Pada evaluasi delapan semester pertama, riset yang 
dilakukan belum mencapai 75% berdasarkan penilaian 
promotor 

d.  Pada evaluasi akhir masa studi (10 semester) belum 
menghasilkan satu makalah ilmiah hasil riset terkait 
disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi 
oleh Tim Promotor yang sudah diterima untuk diterbitkan 
dalam jurnal internasional terindeks; 

 

3.16.5. Evaluasi Putus Studi mahasiswa Program Profesi 

Program 
Pendidikan 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

Profesi 

a. Pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh IP 
minimal 3,00 (tiga koma nol) dari beban studi yang 
dipersyaratkan, dengan nilai terendah C; 

b. Pada evaluasi akhir masa studi belum lulus ujian CA 
yang diselenggarakan oleh IAI  
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3.17. Pembimbingan Tugas Akhir (TA) 

Tugas Akhir (TA) adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi/thesis/disertasi 

maupun bentuk tugas akhir lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah 

satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah 

kurikulum program studi. 

 

3.17.1. Tugas Akhir di Jenjang S1 

TA di jenjang S1 dapat berupa Skripsi, Laporan Magang, dan Studi Mandiri. 

Syarat pengambilan mata kuliah Tugas Akhir adalah mahasiswa telah 

memperoleh sejumlah kredit yang dipersyaratkan. TA merupakan mata kuliah 

spesial yang dapat diselesaikan dalam waktu satu semester atau lebih selama 

mahasiswa masih memiliki masa studi. Penyelesaian mata kuliah TA dilakukan 

melalui sebuah ujian tertutup secara lisan (sidang) yang dihadiri oleh Tim 

Penguji. 
 

Tim Penguji terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota yang salah 

satunya adalah Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penetapan Tim Penguji 

dilakukan oleh Ketua Program Studi.  

 

3.17.2 Jenis Tugas Akhir  

1. Skripsi 

Skripsi merupakan mata kuliah spesial berbobot 6 SKS. Skripsi merupakan 

suatu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan penelitian yang 

dilakukan baik yang menggunakan data primer maupun sekunder dan diolah 

dengan metode yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. 

2. Laporan Magang 

Laporan Magang merupakan mata kuliah spesial berbobot 6 SKS. Laporan 

Magang adalah suatu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan 

kegiatan magang yang dilakukan dalam suatu periode tertentu di suatu 

instansi/perusahaan/lembaga penelitian tertentu. 

3. Studi Mandiri 

Studi Mandiri merupakan mata kuliah spesial berbobot 3 SKS. Studi Mandiri 

merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan desk 

research yang sesuai dengan topik yang diminati oleh mahasiswa. Studi 

Mandiri dapat juga dilengkapi dengan data empiris. Laporan Studi Mandiri 

tidak lebih dari 40 halaman. 
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3.17.3. Proses Pembimbingan S1 

Dosen pembimbing TA wajib: 

1. Melakukan pembimbingan di lingkungan kampus; 

2. Melakukan pertemuan/bimbingan terstruktur minimal 8 kali tatap muka 

dalam satu semester; 

3. Memperhatikan substansi dan kedalaman materi sesuai dengan kompetensi 

jenjang S1. 

4. Memperhatikan format baku penulisan karya akhir sesuai ketentuan 

Universitas. 

5. Memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar.  

6. Memperhatikan kemungkinan adanya unsur plagiarisme dalam TA yang 

ditulis mahasiswa bimbingannya dan mengarahkan mahasiswa untuk 

menggunakan piranti lunak anti plagiarism yang telah disediakan. 

7. Memastikan TA yang akan diajukan untuk ujian TA akhir sudah layak uji. 

8. Menghadiri ujian/sidang tugas akhir mahasiswa bimbingannya. 

9. Memastikan masukan/revisi telah dilakukan secara lengkap sebelum batas 

waktu penyerahan revisi tugas akhir. 

Apabila salah satu ketentuan butir 1-7 di atas tidak dipenuhi, maka ujian tugas 

akhir belum dapat dilaksanakan. 

 

3.17.4. Tugas Akhir di Jenjang S2 

TA di jenjang S2 berupa penulisan Tesis yang berbobot 4 - 6 SKS.  Penulisan Tesis 

merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang baku. Syarat 

pengambilan mata kuliah TA adalah mahasiswa telah lulus evaluasi putus studi 

akhir Semester 2.  
 

TA dapat diselesaikan dalam waktu satu semester atau lebih selama mahasiswa 

masih memiliki masa studi. Untuk dapat mengikuti ujian TA, mahasiswa 

menyajikan hasil penelitian dalam seminar terbuka yang dipimpin oleh 

pembimbing dan dihadiri mahasiswa lain untuk memperoleh masukan. 

Penyelesaian TA dilakukan melalui sebuah ujian tertutup secara lisan (sidang) 

yang dihadiri oleh Tim Penguji.  
 

Tim Penguji terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota yang salah 

satunya adalah Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan anggota lainnya merupakan 

pakar yang relevan. Penetapan Tim Penguji dilakukan oleh Ketua Program Studi. 

Sebelum melaksanakan sidang TA, mahasiswa wajib menyajikan hasil riset pada 

konferensi ilmiah nasional/internasional yang berprosiding. 
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3.17.5. Proses Pembimbingan S2 

        Dosen pembimbing Tugas Akhir wajib: 

1. Melakukan pembimbingan di lingkungan kampus 

2. Melakukan pertemuan/bimbingan terstruktur minimal 8 (delapan) kali dalam 

satu semester. 

3. Memperhatikan substansi dan kedalaman materi sesuai dengan jenjang S2. 

4. Memperhatikan format baku penulisan karya akhir sesuai ketentuan 

Universitas. 

5. Memperhatikan bahasa yang digunakan seusai dengan kaidah yang berlaku.  

6. Memperhatikan kemungkinan adanya unsur plagiarisme dalam TA yang 

ditulis mahasiswa bimbingannya. Jika perlu bisa menggunakan piranti lunak 

anti plagiarisme 

7. Menghadiri ujian/sidang tugas akhir mahasiswa bimbingannya. 

8. Menjadi penulis pendamping (corresponding author) atas artikel ilmiah 

mahasiswa yang dipublikasikan; 

Apabila salah satu ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka ujian tugas akhir belum 

dapat dilaksanakan. 

 

3.17.6. Tugas Akhir di Jenjang S3 

TA bagi Mahasiswa S3 angkatan 2019 dan sebelumnya berupa penulisan Disertasi 

dengan bobot total 28 SKS yang terdiri atas: 

1. Ujian Proposal Riset 6 SKS 

2. Ujian Hasil Riset  8 SKS 

3. Publikasi Artikel Ilmiah 8 SKS 

4. Ujian Promosi Doktor 6 SKS 
 

Penulisan Disertasi merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang baku.  

Penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa S3 harus memberikan kontribusi 

teoritis dan/atau metodologi dan/atau empiris.  Penelitian harus bebas dari 

plagiarisme. 
 

Mahasiswa wajib menyerahkan satu makalah ilmiah hasil riset dari disertasinya 

sebagai penulis utama, yang dapat didampingi oleh tim promotor, yang 

sekurang-kurangnya sudah diajukan untuk diterbitkan dalam jurnal 

internasional yang terindeks dalam pangkalan data jurnal internasional atau dua 

makalah ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi 

atau empat makalah ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding. 
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BAB 4 

ASSURANCE OF LEARNING 

 

Dalam proses mendapatkan akreditasi internasional AACSB, FEB disyaratkan 

memenuhi standar Curriculum Management dan Assurance of Learning (AOL). Setiap 

dosen wajib memahami dan berpartisipasi dalam proses AOL yang terdiri atas: 

1. Memahami Learning Goals (LG), Learning Objective (LO), dan keterkaitannya 

dalam curriculum map; 

2. Memahami rubrik dari matakuliah yang diampu sebagai acuan dalam 

melakukan asesmen; 

3. Melakukan penginputan data asesmen matakuliah yang diampu ke aplikasi 

SIANSI AOL pada alamat aplikasi.fe.ui.ac.id/siansi 

4. Mendiskusikan hasil capaian asesmen bersama dengan koordinator matakuliah 

dan tim AOL Departemen dalam rangka memperbaiki kekurangan tingkat 

pencapaian (closing the loop). 

5. Menyerahkan dokumen akademik berupa berkas lembar jawaban mahasiswa 

yang sudah dievaluasi dan diinput ke SIANSI AOL untuk melengkapi 

persyaratan bukti fisik (evidence) yang diwajibkan oleh AOL 

 

Fakultas mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan AOL yang memberikan 

penjelasan proses Curriculum Management dan Assurance of Learning (AOL) berikut  

teknis pelaksanaannya.  
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BAB 5 

TINDAKAN PELANGGARAN AKADEMIK 
 

Tindakan pelanggaran akademik yang melibatkan mahasiswa adalah: 

1. Tindakan Kecurangan dalam Ujian (Mencontek),  

2. Tindakan Kecurangan dalam Penulisan Karya Akhir, Karya Akhir Pengganti 

Ujian dan Tugas Kuliah 

 

5.1. Tindakan Kecurangan dalam Ujian (Mencontek) 

1. Sanksi atas tindakan kecurangan dalam UTS/UAS adalah berupa pemberian 

nilai akhir E untuk semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pelaku 

kecurangan di semester berjalan. 

2. Berdasarkan penetapan sanksi melalui SK Dekan, program studi akan 

memberi surat pemberitahuan kepada dosen matakuliah terkait perihal 

sanksi tersebut dan meminta kepada dosen yang bersangkutan untuk 

memberikan nilai akhir E untuk mahasiswa tersebut. 

3. Mahasiswa yang telah ditetapkan sanksi mencontek ketika UTS, masih 

berhak mengikuti perkuliahan sampai selesai namun tidak diperkenankan 

mengikuti UAS. 

 

5.2. Tindakan Kecurangan dalam Penulisan Karya Akhir, Karya Akhir Pengganti 

Ujian dan Tugas Kuliah 

Tindakan Kecurangan yang dimaksud diatas adalah segala bentuk perbuatan 

ketidakjujuran lain (selain Plagiarisme) dalam penulisan Karya Akhir, Karya 

Tulis Pengganti Ujian, Tugas Kuliah, dan dalam pengerjaan Ujian Take Home. 

 

5.2.1.  Bentuk Tindakan Kecurangan dalam penulisan Karya Akhir, Karya   

Tulis Pengganti Ujian maupun Tugas Kuliah adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan jasa orang lain/joki/jasa konsultan/jasa pengerjaan tugas 

kuliah lainnya atas nama mahasiswa tersebut, kecuali untuk penulisan 

Karya Akhir diperbolehkan bagi seorang mahasiswa untuk meminta 

bantuan pihak lain berupa kegiatan pengumpulan data, survey, dan 

pemrosesan data; 

2. Melakukan Tindakan Kecurangan Manipulatif. 

 

5.2.2. Bentuk Tindakan Kecurangan pada pelaksanaan Ujian Take Home 

yang bersifat individual maupun kelompok adalah sebagai berikut: 

1. Menyalin lembar jawaban peserta/kelompok Ujian Take Home lain; 
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2. Memberi salinan lembar jawaban sendiri/kelompok kepada 

peserta/kelompok Ujian Take Home lain; 

3. Melakukan kerjasama dengan peserta/kelompok Ujian Take Home 

lain dalam menjawab soal ujian; 

4. Menggunakan jasa orang lain/joki/jasa konsultan untuk mengerjakan 

Ujian Take Home atas nama Peserta Ujian/kelompok; 

5. Melakukan Tindakan Kecurangan Manipulatif. 

 

5.2.3. Tindakan pelanggaran akademik Plagiarisme 

Tindakan Plagiarisme terdiri dari dua jenis yaitu Plagiarsime dan Plagiarisme Diri 

(autoplagiarisme). Plagiarsime adalah adalah tindakan seseorang yang mencuri ide 

atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisan orang 

lain yang digunakan dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain 

tersebut adalah ide, pikiran dan/atau tulisannya sendiri sehingga merugikan 

orang lain baik material maupun non material, dapat berupa pencurian sebuah 

kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku 

seseorang, tanpa menyebut sumbernya, termasuk dalam pengertian Plagiarisme 

adalah plagiarisme diri (autoplagiarisme) 

 

Plagiarisme Diri (autoplagiarisme) adalah tindakan seseorang yang 

menggunakan berulang-ulang ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam 

bentuk tertulis/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan tanpa 

menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan, sehingga 

seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan 

menguntungkan diri sendiri. Ketika menugaskan mahasiswa membuat paper. 

Dosen harus proaktif utk memeriksa paper mhs minimal plagiarisme yang 

dilakukan antar mahasiswa dalam satu kelas. 
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BAB 6 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN/PELAYANAN MASYARAKAT 
 

6.1. Penelitian 

Pelaksanaan riset di perguruan tinggi  diatur  dalam  Pasal  46 Permendikbud  No.  3  

tahun 2020 yang  diarahkan  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  

teknologi,  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  daya  saing  bangsa.   

Universitas Indonesia memiliki 5 fokus bidang riset, yaitu:  

(1) Kesehatan dan Kesejahteraan,  

(2) Energi dan Sumber Daya Material,  

(3) Masyarakat Inovatif dan Terhubung,  

(4) Bumi, Alam, dan Iklim, dan 

(5) Ketahanan dan Keamanan.  

Di tingkat Universitas, kegiatan penelitian dikelola oleh Direktorat Riset dan 

Pengembangan UI (Risbang UI). Di tingkat fakultas, kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dikoordinir oleh Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat 

(RPM). 

Dalam rangka pengembangan keilmuan yang sesuai dengan visi dan misi fakultas 

dan juga universitas, meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi, meningkatkan 

kolaborasi riset baik internal, nasional, maupun internasional, mendorong pembinaan 

dosen untuk melakukan riset dan publikasi maka perlu dibentuk klaster riset sebagai 

penunjang kegiatan riset dan publikasi civitas akademika FEB UI. Berdasarkan SK 

Dekan No. 098/UN2.F6.D/HKP.02.04/2021 terdapat 19 Klaster Riset di FEB UI: 

A. Departemen Akuntansi (5 klaster) 

1. Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Keberlanjutan (Governance, Risk 

Management, and Sustainability) 

2. Pelaporan dan Pengauditan Korporat (Corporate Reporting and Audit) 

3. Tata Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik (Public Sector Accountability and 

Governance) 

4. Akuntansi dan Keuangan Islam (Islamic Accounting and Finance) 

5. Perpajakan dan Keuangan Publik (Taxation and Public Finance) 

 

B. Departemen Manajemen (5 klaster) 

1. Bisnis dan Ekonomi Digital (Digital Business and Economics) 

2. Industri Halal (Halal Industry) 

3. Kajian Ketahanan dan Keberlanjutan (Resilience and Sustainability) 
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4. Transformasi Organisasi, Orang dan Masyarakat (Organisational 

Transformation, People and Society) 

5. Inovasi dan kewirausahaan (Innovation and Entrepreneurship) 

 

C. Departemen Ilmu Ekonomi (9 klaster) 

1. Pemodelan Energi dan Analisis Ekonomi Regional (Energy Modeling and 

Regional Economic Analysis) 

2. Ekonomi dan Keuangan Islam (Islamic Economic and Finance) 

3. Ekonomi Perkotaan dan Transportasi (Urban and Transportation Economics) 

4. Kebijakan Ekonomi dan Evaluasi Dampak (Economic Policy and Impact 

Evaluation) 

5. Perlindungan Sosial dan Ekonomi Pembangunan (Poverty, Social Protection 

and Development Economics Kemiskinan) 

6. Ekonomi Politik Pengendalian Tembakau di Indonesia (Political Economy of 

Tobacco Control in Indonesia) 

7. Ekonomi Publik Indonesia (Public Economics in Indonesia) 

8. Ekonomi Kelembagaan dan Tata Kelola (Institutional Economics and 

Governance) 

9. Perdagangan Internasional, Keuangan dan Ekonomi Moneter (International 

Trade, Finance, and Monetary Economics) 

 

6.1.1. Pendanaan Penelitian 

Pendanaan penelitian dapat diperoleh melalui hibah internal FEB, internal UI dan 

eksternal UI.  

 

A. Hibah Internal Fakultas 

Program Hibah Internal Fakultas ditujukan khusus untuk Klaster Riset di 

lingkungan FEB UI, untuk tahun 2021 terdapat 2 (dua) skema Hibah: 

- Skema Seed Funding 

Merupakan skema pendanaan hibah untuk pengembangan klaster riset di 

lingkungan FEB UI. 

- Skema Kolaborasi Internasional  

Merupakan skema hibah kolaborasi dengan mitra riset dari negara Asia/Asia 

Pasifik. 
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B. Hibah Internal UI 

Pengelolaan program Hibah Riset UI 2021 adalah kegiatan penyelenggaraan 

program dan administrasi berbagai jenis Hibah Riset oleh Direktorat Riset dan 

Pengembangan (Risbang) UI yang pembiayaannya bersumber dari Dana 

Masyarakat (DAMAS) UI dan Dana World Class University (WCU). 

 

Program Hibah Riset UI 2021 berorientasi pada pelaksanaan riset yang bersifat 

multidisiplin dan multitahun. Sifat multidisiplin tercermin pada penetapan 5 

fokus bidang riset UI, sementara sifat multitahun tercermin pada grand design 

program hibah riset UI yang menekankan pada pemetaan serta pembinaan 

peningkatan kualitas riset dan hasil riset (publikasi ilmiah terindeks 

internasional).  

 

Skema Hibah Riset UI 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Panduan lengkap seluruh program Hibah Riset UI dapat dilihat pada 

http://grant.ui.ac.id/ dengan login menggunakan akun SSO UI. 

 

C. Hibah Eksternal UI 

1) Hibah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(BRIN) 

Pendanaan yang berasal dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset 

dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini dikelola oleh DITLITABMAS (Direktorat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). DITLITABMAS mendorong dan 

memfasilitasi dosen di seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk 

melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat baik tingkat 

nasional maupun tingkat internasional. 

- Publikasi Doktoral (PD) 

- Publikasi Review Article (PRA) 

- Riset Kolaborasi Internasional 

- Pendampingan Publikasi Internasional Q1 (PPI Q1)  
- Pendampingan Publikasi Internasional Q2 (PPI Q2) 
- Hibah Klaster/Grup/Pusat Riset 
- Hibah Kebijakan Berbasis Riset (Research Based 

Poicy) 

Hibah Riset UI 
 TA 2021 

Pendanaan WCU 

Pendanaan 

Damas 

http://grant.ui.ac.id/
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Program penelitian yang diselenggarakan oleh Kemenristek-BRIN untuk 

dosen di perguruan tinggi meliputi 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif 

Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing 

kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut: 

A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional 

1. Skema Penelitian Dasar (PD) 

2. Skema Penelitian Terapan (PT) 

3. Skema Penelitian Pengembangan (PP) 

4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) 

6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS) 

B. Kategori Penelitian Desentralisasi 

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) 

2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) 

3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) 

C. Kategori Penelitian Penugasan 

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT) 

2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS) 

3. Skema World Class Research (WCR) 

4. Skema Riset Kemitraan (RK) 

Panduan lengkap seluruh program Hibah Penelitian Kemenristek-BRIN dapat 

dilihat pada http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/. 

2) Research Grant Bank Indonesia (RGBI) Tahun 2021 

Pendanaan Grant Bank Indonesia dikelompokan berdasarakan 3 (tiga) topik besar, 

yaitu: 

1. Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif: Peran Digitalisasi di 

Sektor UMKM, Ekonomi Syariah, dan Green Economy 

2. Stable Coin, Cryptocurrency and Other Payment Innovations: Opportunities, 

Risks, and Policy Implications for Indonesia Economy 

3. Dinamika Ketenagakerjaan dan Strategi Kebijakan untuk Mendorong 

Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi  

Panduan lengkap seluruh Research Grant Bank Indonesia dapat dilihat pada 

https://www.spektro-bi.org/pages/researchgrant 

 

 

 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
https://www.spektro-bi.org/pages/researchgrant


30 

3) Hibah Riset Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Program Hibah Riset Keilmuan Perguruan Tinggi Akademik merupakan hibah 

riset Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk 

mengakselerasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 

dibedakan menjadi 4 (empat) skema: 

1. Hibah Riset Mandiri Dosen 

2. Hibah Riset Kewirausahaan  

3. Hibah Riset Desa 

4. Hibah Riset Kegiatan Kemanusiaan 

Panduan lengkap seluruh program Hibah Keilmuan Akademik dapat dilihat 

pada link: https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/risetkeilmuan 

 

4) Hibah Riset dari Institusi Asing 

Selain pendanaan yang berasal dari dalam negeri, terdapat beberapa hibah yang 

berasal dari luar negeri. Berikut ini beberapa sumber pendanaan Hibah 

Internasional di tahun 2021:  

1. Merian Fund – NWO 

2. Bilateral Exchange Program JSPS/DGHE 

3. Projects Partenariat Hubert Curien (PHC) Nusantara 2021 

4. The Indonesia – Belarus Research Link Joint Funding Research Scheme (Re-Link 

JFRS) 

5. U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2021 Small Grants 

Competition 

6. U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2021 Large Grants 

Program 

7. UK PACT Green Recovery Challenge Fund 

8. Grant Cancer Challenges 

9. Grant Riset Sawit 

10. AIS Joint Research Program 2021  

11. Australia-Indonesia Center (AIC) 

12. Japan International Cooperation Agency (JICA) 

 

 

 

 

https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/risetkeilmuan
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6.1.2. Publikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dapat didiseminasikan dalam bentuk beberapa jenis publikasi berikut 

ini: 

1. Artikel Ilmiah Internasional 

Jurnal internasional bereputasi dapat dilihat pada beberapa indeks jurnal, 

antara lain: Scopus, Copernicus, Cite Factor, ACI, SCI, dan ESCI.  

2. Artikel Ilmiah Nasional 

Jurnal nasional terakreditasi dalam dilihat pada 

http://arjuna.ristekdikti.go.id/ 

3. Buku/Book Chapter 

4. Prosiding 

5. Working paper 

6. Media lainnya (media cetak, online dll) 

 

6.2. Pengabdian Masyarakat 

Universitas Indonesia mengimplementasikan program Pengabdian dan 

Pemberdayaan Masyarakat dengan menerapkan paradigma baru berupa “Quarto 

helix”, yaitu membangun tradisi kebersamaan antara akademisi-pemerintah-

industri/NGO-masyarakat untuk mendesain program sesuai permasalahan yang ada 

di masyarakat berdasarkan kajian multidisplin ilmu serta melakukan transfer 

knowledge atau teknologi. 

 

Adapun prioritas program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Renstra 

Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 yaitu:  

1. Program pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan (Aspek ekonomi kreatif 

dan Potensi laut (kemaritiman); 

2. Program optimalisasi gizi dan kesehatan masyarakat dengan memprioritaskan 

aspek promosi dan pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat; 

3. Program sosial inksklusi sebagai hak-hak dasar; 

4. Program aplikasi teknologi; 

5. Program memulihkan kualitas lingkungan. 

Di tingkat Universitas, kegiatan penelitian dikelola oleh Direktorat Pengabdian dan 

Pemberdayaan Masyarakat (DPPM UI).  

 

 

 

http://arjuna.ristekdikti.go.id/
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6.2.1. Pendanaan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) 

Pendanaan pengmas dapat diperoleh melalui hibah internal dan eksternal UI.  

A. Hibah Pengmas Internal UI 

Demi mendukung dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

Universitas melalui Direktorat DPPM UI setiap tahunnya membuka Hibah 

Pengabdian Masyarakat (Pengmas). Skema Hibah Pengmas UI 2021: 

 

Panduan lengkap seluruh program Hibah Pengmas UI dapat dilihat pada  

https://ppm.ui.ac.id/.  

 

B. Hibah Pengmas Eksternal UI 

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk dosen di 

perguruan tinggi terbagi menjadi 3 kategori: 

1) Kategori Kompetitif Nasional 

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 

2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) 

3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 

(KKN-PPM) 

4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 

5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 

6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 

7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 

8. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 

2) Kategori Desentralisasi 

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) 

3) Kategori Penugasan 

1. Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat (PPIM) 

 

Panduan lengkap seluruh program Hibah Pengmas Kemenristek-BRIN dapat dilihat 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/. 

1. Mitra: lembaga-lembaga BUMN dan 

industri 

2. Menjalin sinergi dengan Bakti TNI, dan 

lembaga kemanusiaan Buddha Tzu Chi 

Dibedakan menjadi 2 jenis luaran: 
1. Luaran Produk 
2. Luaran berita Populer 

Hibah Pengmas  
UI TA 2021 

Program 

Kemitraan 

Program 

Pengmas 

Penugasan 

https://ppm.ui.ac.id/
http://simlitabmas.dikti.go.id/
http://simlitabmas.dikti.go.id/
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6.2.1. Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat 

Hasil pengmas dapat didiseminasikan dalam bentuk beberapa jenis publikasi 

berikut ini:  

1. Buku 

2. Video 

3. Artikel populer 

4. Media lainnya (media cetak, online dll) 

5. Artikel Ilmiah Internasional 

Jurnal internasional bereputasi dapat dilihat pada beberapa indeks jurnal, antara 

lain: Scopus, Copernicus, Cite Factor, ACI, SCI, dan ESCI. Artikel Ilmiah Nasional 

Jurnal nasional terakreditasi dalam dilihat pada http://arjuna.ristekdikti.go.id/ 

  

http://arjuna.ristekdikti.go.id/
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BAB 7 

TUGAS POKOK - FUNGSI (TUPOKSI)  DAN  EVALUASI KINERJA 
 

7.1. Tugas Pokok -Fungsi Dosen 

7.1.1. Tupoksi Dosen Pengampu Kelas Matakuliah 

Tugas pokok dan fungsi Dosen Pengampu Kelas Mata Kuliah adalah: 

1. Mengupayakan pemenuhan jumlah tatap muka yang menjadi kewajiban dan 

sesuai jadwal penugasan. Apabila dosen berhalangan mengajar, yang 

bersangkutan wajib memberitahukan Program Studi sesegera mungkin. 

Khusus program S1 Reguler/Paralel, Program Studi berkoordinasi dengan 

Bidang Pendidikan (Birpend) untuk mekanisme pengumuman pembatalan 

kuliah kepada mahasiswa.  

2. Mengajar dan memfasilitasi proses belajar mahasiswa sesuai dengan 

penugasan dan BRP. 

3. Memberi tugas, membuat soal ujian, memberikan evaluasi dan umpan balik 

sesuai dengan BRP. 

4. Mengalokasikan waktu di luar kelas untuk tatap muka, konsultasi akademik 

dan bimbingan. 

5. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asisten dosen bila ada. 

6. Menyediakan waktu konsultasi untuk mahasiswa di luar jam kuliah. 

7. Menjadi penguji pada ujian sidang tugas akhir sesuai penugasan program 

studi. 

8. Menjadi pembimbing tugas akhir mahasiswa sesuai penugasan program 

studi. 

9. Menjadi dosen Pembimbing Akademik (PA) sesuai penugasan program 

studi.  

10. Memberi masukan dalam pemutakhiran BRP/BPKM kepada Koordinator 

Mata Kuliah/Ketua Program Studi. 

11. Mengunggah nilai komponen dan nilai akhir (nilai huruf) ke SIAK-NG tepat 

waktu. 

12. Mengunggah hasil assessment AOL pada SIANSI-AOL 

13. Wajib membuat soal ujian (Ujian di kelas, take home test ataupun makalah 

pengganti ujian), dan tidak mendelegasikan tugas ini kepada asisten. 

14. Wajib membuat soal ujian susulan apabila telah secara resmi diminta oleh 

Fakultas/ Ketua Program Studi. 

15. Menyiapkan pedoman evaluasi hasil belajar (rubrik) untuk mata kuliah yang 

diampu. 
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16. Wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh Ketua Departemen/Ketua 

Program Studi terkait kegiatan akademik (pengembangan kurikulum, 

pelatihan dosen, rapat koordinasi dsb). 

17. Untuk dosen yang mengampu kelas berbahasa Inggris maka wajib 

memastikan: 

a. Penyampaian materi 

b. Pemberian tugas 

c. Presentasi/diskusi/tanya jawab 

d. Pertanyaan soal ujian dan jawaban mahasiswa 

e. Asistensi, disampaikan dalam bahasa Inggris. 

 

7.1.2. Tupoksi Koordinator Mata Kuliah, Koordinator Kelas dan Penanggung 

Jawab Kelas 

Dalam proses pengajaran kelas matakuliah paralel, terdapat beberapa tupoksi 

dosen yang terdiri atas: 

1. Ketua Tim Koordinator Matakuliah 

2. Anggota Tim Koordinator Matakuliah 

3. Penanggung jawab kelas 

4. Pengampu 

Hubungan kerja di antara jenis tupoksi di atas digambarkan dalam diagram 

berikut: 

 

7.1.2.1. Koordinator Mata Kuliah Lintas Prodi 

Tugas pokok dan fungsi Koordinator Mata Kuliah Lintas Prodi adalah: 

Ketua Tim 
Koordinator 
Matakuliah

Anggota Tim 
Pengelola Prodi A

Dosen Pengampu 
Kelas A (Mandiri)

Dosen Penanggung 
Jawab Kelas utk 

kelas co-teaching

Dosen 1 Pengampu 
Kelas B

Dosen 2 Pengampu 
Kelas B

Anggota Tim 
Pengelola Prodi B

Anggota Tim 
Pengelola Prodi C
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1. Bertanggung jawab kepada Ketua Departemen. 

2. Memastikan keseragaman kompetensi dan materi di setiap prodi. 

3. Memastikan kesiapan BRP (Buku Rancangan Pengajaran) dan BPKM 

(Buku Pedoman Kegiatan Mahasiswa) sebelum perkuliahan dimulai. 

4. Membuat rapat koordinasi dengan tim dosen koordinator kelas minimal 

satu bulan sebelum perkuliahan dimulai (termasuk review BRP bila 

diperlukan). 

5. Menyerahkan BRP dan BPKM dalam bentuk soft copy kepada 

Sekretariat Program Studi melalui koordinator kelas untuk diunggah ke 

laman FEB UI (www.silabus.fe.ui.ac.id). 

6. Mengkoordinasikan tim dosen pengampu matakuliah kelas paralel 

lintas Prodi, terkait pembagian tugas dalam pembuatan soal, 

pengumpulan calon soal, penetapan soal paralel yang dipilih berserta 

kunci jawabannya. 

7. Dalam melaksanakan tugas nomor 6 di atas, Koordinator Kelas Lintas 

Prodi berkoordinasi dengan tim dosen lintas Prodi untuk menyusun 

marking scheme/rubric penilaian yang mengacu pada pencapaian 

Learning Objectives 

8. Bertanggung jawab atas penyusunan soal ujian paralel termasuk soal 

dalam bahasa Inggris (bila ada kelas berbahasa Inggris) dan ujian 

susulan mahasiswa lintas prodi. Pelaksanaan ujian susulan mahasiswa 

lintas prodi dilaksanakan pada waktu yang sama. 

9. Melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi dan memberikan 

rekomendasi perbaikan kepada ketua Departemen dan Kaprodi. 

10. Mata kuliah yang hanya dilaksanakan pada satu prodi tertentu maka 

tugas dan kewajiban Koordinator Mata Kuliah Lintas Prodi 

dilaksanakan oleh Koordinator Kelas Level Prodi. 

 

7.1.2.2. Koordinator Kelas Level Prodi 

1. Bertanggung jawab kepada Kaprodi terkait dan Koordinator 

Matakuliah Lintas Prodi 

2. Membantu Kaprodi memastikan kesiapan dosen yang akan mengajar, 

termasuk untuk kelas berbahasa Inggris. 

3. Mengkoordinasikan tim dosen pengampu matakuliah kelas paralel, 

terkait pembagian tugas dalam pembuatan soal, pengumpulan calon 

soal, penetapan soal paralel yang dipilih berserta kunci jawabannya. 

http://www.silabus.fe.ui.ac.id/
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4. Dalam melaksanakan tugas nomor 3 di atas, Koordinator Kelas Level 

Prodi berkoordinasi dengan tim dosen untuk menyusun marking 

scheme/rubric penilaian yang mengacu pada pencapaian Learning 

Objectives. 

5. Melakukan koordinasi dengan Kaprodi ketika ada dosen yang 

berhalangan tetap dalam satu semester dalam hal: 

a. Penentuan dosen pengganti  

b. Penilaian (grading) evaluasi hasil belajar mahasiswa 

6. Melakukan koordinasi dengan Kaprodi dan atau Koordinator 

Matakuliah Lintas Prodi dalam pengusulan dosen tamu bila ada dan 

pelaksanaannya. 

7. Memastikan kehadiran minimal satu dosen dari tim pada saat 

pelaksanaan UTS/UAS untuk memfasilitasi pertanyaan yang mungkin 

diajukan oleh mahasiswa. 

8. Melakukan koordinasi dengan Kaprodi bilamana terjadi protes (appeal) 

nilai dari mahasiswa ke salah satu dosen yang tidak dapat diselesaikan 

di tingkat dosen. 

9. Melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi dan memberikan hasil 

analisis di level Prodi kepada koordinator matakuliah dan kaprodi. 

 

7.1.2.3. Penanggung Jawab Kelas 

Untuk kelas yang diampu oleh dua dosen atau lebih (co-teaching), salah satu 

diantaranya menjadi Penanggung Jawab Kelas.  Adapun tugas pokok dan 

fungsi dari Penanggung Jawab Kelas adalah: 

1. Bertanggung jawab kepada koordinator matakuliah level prodi. 

2. Mengatur pembagian tugas pengajaran diantara para dosen pengampu, 

termasuk bobot pengajaran dan jadwal mengajar yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing dosen pengampu di kelas tersebut.  

3. Bertanggungjawab untuk pembuatan soal ujian untuk kelas non-paralel.  

4. Memastikan siapa yang bertugas mengeluarkan nilai akhir huruf dan 

mengunggahnya di SIAK-NG tepat waktu. 

5. Bertanggung jawab atas pemasukan hasil assessment matakuliah ke 

dalam aplikasi SIANSI AOL 

6. Bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian lembar jawaban 

ujian susulan (jika ada) 
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7.1.2.4. Pengampu Kelas 

Seorang dosen yang mengampu kelas secara mandiri (seorang diri) maka 

yang bersangkutan otomatis menjadi Penanggung Jawab Kelas. Apabila 

pengajaran bersifat co-teaching/team-teaching maka seorang pengampu 

kelas bertanggung jawab kepada penanggung jawab kelas. 

1. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab kelas  

2. Berkewajiban mengajar secara Tepat Waktu (sesuai hari dan sesi) dan 

Tepat Jadwal (sesuai durasi) 

3. Bertanggung jawab atas pemasukan hasil assessment matakuliah ke 

dalam aplikasi SIANSI AOL 

4. Bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian lembar jawaban 

ujian dan ujian susulan (jika ada) 

5. Berkewajiban untuk melapor ke Kaprodi, Penanggung Jawab Kelas dan 

Koordinator Matkuliah Level Prodi apabila berhalangan tetap 

6. Berkewajiban untuk melapor ke sekretariat prodi (Birpend untuk kelas 

S1 Reguler) apabila terpaksa membatalkan kelas selambat-lambatnya 

satu hari kerja sebelum jadwal perkuliahan  

 

7.1.3. Tupoksi Dosen Pembimbing Akademik dan Konseling 

Merujuk kepada SK Rektor UI tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program 

Sarjana, Magister, Doktor bahwa setiap mahasiswa mempunyai seorang 

Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Program. Tugas 

Pembimbing Akademik menurut SK Rektor di atas adalah: 

1. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan memberikan 

pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan 

diambil. 

2. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit 

yang dapat diambil. 

3. Memantau/mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya. 

4. Menyetujui IRS mahasiswa dalam sistem informasi akademik. 

5. Melakukan verifikasi data prestasi mahasiswa yang akan dicantumkan dalam 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)/ Diploma Supplement. 

6. Memonitor pencapaian akademik mahasiswa tiap semester. Apabila 

ditemukan pencapaian di luar rerata kinerjanya, pembimbing akademik 

wajib memanggil mahasiswa untuk mencari tahu penyebab permasalahan.  
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7. Melaporkan mahasiswa bimbingan yang mengalami masalah akademik dan 

non akademik ke Ketua Program Studi untuk kemudian jika diperlukan 

dapat dirujuk ke Kepala Bimbingan dan Konseling. 

Khusus untuk Jenjang S1, Dosen PA wajib melakukan pertemuan tatap muka 

dengan mahasiswa bimbingan di tiap di akhir semester gasal untuk menghadapi 

evaluasi semester 2,4,6,8,10 dan akhir masa studi. 

 

7.1.4. Tupoksi Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

Tugas pokok dan fungsi Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah: 

1. Dosen berkewajiban melakukan bimbingan karya akhir sebagaimana 

ketentuan yang berlaku. Standar yang berlaku adalah: 

a. Dosen menerima topik yang akan dibimbing sesuai dengan 

kompetensinya. 

b. Dosen memberikan arahan sesuai dengan jenjang studi mahasiswa yang 

dibimbing. 

c. Dosen harus memberikan waktu yang cukup untuk bertemu dengan 

mahasiswa dan melakukan bimbingan Tugas Akhir secara rutin. 

d. Dosen harus mengarahkan mahasiswa untuk melakukan penulisan 

Tugas Akhir dengan kaidah dan metode yang seharusnya. 

e. Dosen harus meminta mahasiswa menyerahkan hasil tulisan secara 

bertahap sehingga dapat memantau kemajuan penulisan secara bertahap. 

f. Dosen tidak diperkenankan untuk mengalihkan pembimbingan pada 

pihak lain tanpa sepengetahuan program studi. 

g. Dosen harus menjaga profesionalisme dan integritas sebagai 

pembimbing. 

h. Dosen harus memastikan pemenuhan standar kualitas Tugas Akhir 

sebelum memberikan persetujuan untuk dikumpulkan dan diujikan. 

i. Dosen wajib memastikan revisi yang dilakukan berdasarkan masukan 

penguji saat sidang Tugas Akhir sebelum memberikan persetujuan atas 

hasil revisi. 

j. Dosen wajib membimbing mahasiswa untuk menghasilkan artikel ilmiah 

(sesuai format jurnal) untuk publikasi sesuai etika penulisan karya ilmiah. 

2. Dosen pembimbing Tugas Akhir wajib melakukan pertemuan/bimbingan 

terstruktur minimal 8 (delapan) kali dalam satu semester. 

3. Dosen wajib mengisi log-book pembimbingan Tugas Akhir yang disediakan 

oleh Program Studi atau langsung mengisi melalui SIAK-NG dengan tautan: 

https://academic.ui.ac.id/main/FinalProject/AdvisorIndex 

https://academic.ui.ac.id/main/FinalProject/AdvisorIndex
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4. Dosen wajib membaca dan memeriksa karya akhir dengan teliti. 

5. Dosen wajib memperhatikan substansi, format laporan ilmiah, bahasa, sitasi, 

daftar pustaka sesuai ketentuan berlaku 

6. Dosen wajib memastikan bahwa proses penyusunan Tugas Akhir bebas dari 

plagiarisme. 

7. Dosen wajib menghadiri Ujian Tugas Akhir mahasiswa bimbingan. 

8. Dosen wajib memberikan penilaian atas Tugas Akhir secara objektif. 

9. Dosen wajib menjaga integritas sebagai Dosen Pembimbing. 

 

7.1.5. Tupoksi Dosen Penguji 

Tugas pokok dan fungsi Dosen Penguji adalah: 

1. Membaca Tugas Akhir dengan teliti. 

2. Menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan. 

3. Memberikan masukan perbaikan Tugas Akhir. 

4. Memberikan penilaian atas Tugas Akhir secara objektif. 

5. Menjaga integritas sebagai Dosen Penguji. 

 

7.1.6. Tupoksi Dosen Terkait Kegiatan Kemahasiswaan 

Dosen berkewajiban, atas penugasan Ketua Program Studi, untuk membimbing 

atau melakukan pendampingan atau menjadi juri dalam kegiatan kemahasiswaan 

baik kegiatan kompetisi di tingkat fakultas/universitas, nasional maupun 

internasional, khususnya yang bersifat akademik. 

 

7.1.6.1. Bimbingan Kompetisi  

Tugas utama seorang dosen pembimbing adalah, antara lain: 

1. Memahami jenis, karakteristik, ruang lingkup dan aturan dari kompetisi 

yang akan diikuti oleh mahasiswa. 

2. Mendiskusikan dan memberikan saran atas topik, isu, tema, studi kasus, 

penyelesaian masalah dan hal-hal lain terkait dengan kompetisi yang 

akan diikuti oleh mahasiswa. 

3. Memberikan konsultasi terkait kegiatan kompetisi yang sedang dan 

atau akan diikuti oleh mahasiswa. 

4. Memeriksa format dan bahasa atas karya ilmiah terkait dengan 

kompetisi tersebut. 
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7.1.6.2. Pendampingan  

Tugas utama seorang dosen pendamping adalah, antara lain: 

1. Memantau dan memahami jenis kompetisi yang diikuti. 

2. Melaporkan hasil pemantauan dari kegiatan kompetisi kepada Ketua 

Program Studi terkait dan Kepala Pusat Kegiatan Kemahasiswaan, serta 

memberikan masukan untuk perbaikan dalam pemberian dukungan 

berikutnya. 

 

7.1.6.3. Penjurian 

Tugas utama seorang dosen yang menjadi juri adalah, antara lain: 

1. Memahami jenis, karakteristik, ruang lingkup, aturan, dan sistem 

penjurian dari kompetisi yang akan dinilai. 

2. Memberi penilaian secara objektif tanpa memihak dan tidak 

diskriminatif pada kegiatan kompetisi yang diselenggarakan oleh 

organisasi mahasiswa, fakultas, universitas, maupun instansi 

pemerintah. 

3. Menjaga integritas sebagai sivitas akademika FEB UI. 

 

7.1.7. Tupoksi Ketua Program Studi 

Tugas Pokok dan Fungsi dari Ketua Program Studi adalah: 

1. Merumuskan visi-misi Program Studi berdasarkan visi-misi Departemen dan 

visi-misi Fakultas. 

2. Bertanggungjawab kepada Ketua Departemen atas pemenuhan target 

capaian kinerja Program Studi berdasarkan indikator-indikator capaian 

kinerja menurut Balance Score Card (BSC) yang ditetapkan. 

3. Melakukan perancangan kurikulum yang dapat memenuhi ketercapaian visi-

misi program studi. 

4. Menyusun rancangan urutan pengambilan matakuliah (sequence) bagi 

mahasiswa sesuai dengan kode kurikulum, jenis kelas, maupun peminatan 

yang ditawarkan. 

5. Mengevaluasi kurikulum secara berkala berdasarkan hasil closing the loop 

AOL dan melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan 

mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta masukan 

dari para stakeholder. 
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6. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dalam penetapan penugasan 

pengajaran untuk koordinator matakuliah, dosen pengampu, dan asisten 

dosen di program studi sesuai dengan kepakaraan dan kompetensi. 

7. Memastikan bahwa soal ujian adalah sama untuk setiap kelas paralel baik di 

tingkat program studi maupun lintas program studi. 

8. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dalam perencanaan semua 

kegiatan yang dilakukan pada program studi. 

9. Mengevaluasi dan membina dosen dan asisten dosen dalam hal kehadiran, 

pengajaran dan penyerahan nilai. 

10. Mendorong pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan EMAS. 

11. Mengevaluasi kinerja dosen berdasarkan laporan EDOM dari UPMA dan 

mendiskusikan dan menindaklanjuti hasil EDOM tersebut dengan Ketua 

Departemen. 

12. Berkoordinasi dengan UPMA dalam persiapan akreditasi (nasional dan/atau 

internasional) 

13. Bertanggung jawab penuh terhadap proses akreditasi/reakreditasi (nasional 

dan/atau internasional) mulai dari tahap persiapan, penyusunan borang, 

pelaksanaan EVIN (Evaluasi Internal) oleh UI dan pengajuan secara online 

(untuk akreditasi nasional), hingga pelaksanaan visitasi. 

14. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Evisem secara tepat waktu. 

15. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Laptah secara tepat waktu. 

16. Menunjuk dan menugaskan Koordinator Mata Kuliah Level Prodi selambat-

lambatnya dua bulan sebelum perkuliahan dimulai. 

17. Mengevaluasi kinerja koordinator mata kuliah secara berkala dan 

menindaklanjuti apabila koordinator berhalangan tetap. 

18. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dalam persetujuan penetapan 

penugasan dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA)  dan dalam evaluasi 

kinerja penugasan dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA). 

19. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dalam persetujuan penetapan 

penugasan dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir dan dalam  mengevaluasi 

penugasan dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir. 

20. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dalam persetujuan penetapan 

penugasan dosen sebagai Penguji Sidang Tugas Akhir dan dalam  

mengevaluasi penugasan dosen sebagai Penguji Sidang Tugas Akhir. 

21. Memantau proses pengajaran dan proses screening proposal Tugas Akhir agar 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
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22. Memastikan proses pengumpulan syarat kelulusan mahasiswa telah 

dipenuhi tepat waktu sehingga proses kelulusan dan pemberian ijazah tidak 

terhambat. 

23. Memantau perkembangan studi mahasiswa khususnya mahasiswa yang 

berpotensi terkena evaluasi putus studi dan melakukan program early 

warning sebagai langkah preventif. 

24. Berkoordinasi dengan Kepala Bimbingan dan Konseling berkaitan dengan 

penanganan mahasiswa yang terdeteksi mengalami masalah akademik. 

25. Bertanggung jawab terhadap proses external/peer grading atas pengajuan 

appeal nilai matakuliah oleh mahasiswa. 

26. Menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing/pendamping mahasiswa 

dalam keikutsertaannya pada kegiatan kompetisi. 

27. Membina hubungan antara Program Studi dengan alumni dan mendorong 

pembentukan ikatan alumni dari program studi. 

28. Dalam hal Ketua Program Studi berencana untuk melakukan dinas luar 

kota/luar negeri atau cuti selama lebih dari satu hari, maka Ketua Program 

Studi wajib lapor dan meminta izin kepada Ketua Departemen. Selanjutnya 

Ketua Departemen mengusulkan seorang Pelaksana Harian (Plh) Ketua 

Program Studi kepada Wakil Dekan. Plh Ketua Program Studi akan 

melaksanakan tugas selama Ketua Program Studi tidak berada di tempat. 

Penunjukan Plh Ketua Program Studi ditetapkan melalui surat tugas. 

 

 

7.1.8. Tupoksi Koordinator Ekstensi 

Tugas Pokok dan Fungsi dari Koordinator Ekstensi adalah: 

1. Menjalankan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 

2. Membantu Ketua Program Studi dalam mengevaluasi kurikulum secara 

berkala berdasarkan hasil closing the loop AOL dan dalam melakukan 

pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan 

perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta masukan dari para 

stakeholder. 

3. Bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi terkait dan berkoordinasi 

dalam rangka pemenuhan target capaian kinerja Program Studi berdasarkan 

indikator capaian kinerja menurut Balance Score Card (BSC) yang 

ditetapkan. 
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4. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan pengajaran untuk dosen dan asisten dosen pada Kelas 

Ekstensi. 

5. Membantu Ketua Program Studi memastikan bahwa soal ujian adalah sama 

untuk setiap kelas paralel baik di tingkat program studi maupun lintas 

program studi. 

6. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

perencanaan semua kegiatan yang dilakukan pada program studi. 

7. Mengevaluasi dan membina dosen dan asisten dosen dalam hal kehadiran, 

pengajaran dan penyerahan nilai. 

8. Mendorong pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan EMAS. 

9. Mengevaluasi kinerja dosen berdasarkan laporan EDOM dari UPMA dan 

mendiskusikan dan menindaklanjuti hasil EDOM tersebut dengan Ketua 

Departemen dan Ketua Program Studi. 

10. Membantu Ketua Program Studi dalam proses akreditasi/reakreditasi 

(nasional dan internasional) mulai dari tahap persiapan, penyusunan 

borang, pelaksanaan EVIN (Evaluasi Internal) oleh UI dan pengajuan secara 

online (untuk akreditasi nasional), hingga pelaksanaan visitasi. 

11. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Evisem secara tepat waktu. 

12. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Laptah secara tepat waktu. 

13. Menunjuk dan menugaskan pendamping Koordinator Mata Kuliah Lintas 

Prodi bilamana diperlukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum 

perkuliahan dimulai. 

14. Mengevaluasi kinerja pendamping koordinator mata kuliah bilamana ada 

secara berkala dan menindaklanjuti apabila pendamping koordinator 

berhalangan tetap. 

15. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan 

dalam evaluasi kinerja PA. 

16. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir dan dalam  

mengevaluasi penugasan dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir. 

17. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan dosen sebagai Penguji Sidang Tugas Akhir dan dalam  

mengevaluasi penugasan dosen sebagai Penguji Sidang Tugas Akhir. 

18. Memantau proses pengajaran dan proses screening proposal Tugas Akhir 

agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
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19. Memastikan proses pengumpulan syarat kelulusan mahasiswa telah 

dipenuhi tepat waktu sehingga proses kelulusan dan pemberian ijazah tidak 

terhambat. 

20. Memantau perkembangan studi mahasiswa khususnya mahasiswa yang 

berpotensi terkena evaluasi putus studi dan menjalankan program early 

warning sebagai langkah preventif. 

21. Berkoordinasi dengan Kepala Bimbingan dan Konseling berkaitan dengan 

penanganan mahasiswa yang terdeteksi mengalami masalah akademik. 

22. Menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing/pendamping mahasiswa 

dalam keikutsertaannya pada kegiatan kompetisi. 

23. Dalam hal Koordinator Ekstensi berencana untuk melakukan dinas luar 

kota/luar negeri atau cuti selama lebih dari satu hari, maka Ketua Program 

Studi wajib lapor dan meminta izin kepada Ketua Departemen. Selanjutnya 

Ketua Departemen mengusulkan seorang Pelaksana Harian (Plh) 

Koordinator Ekstensi kepada Wakil Dekan. Plh Koordinator Ekstensi akan 

melaksanakan tugas selama Koordinator Ekstensi tidak berada di tempat. 

Penunjukan Plh Koordinator Ekstensi ditetapkan melalui surat tugas. 

 

7.1.9. Tupoksi Koordinator Kelas Khusus Internasional (KKI) 

Tugas Pokok dan Fungsi dari Koordinator Kelas Khusus Internasional adalah: 

1. Menjalankan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 

2. Membantu Ketua Program Studi dalam mengevaluasi kurikulum secara 

berkala berdasarkan hasil closing the loop AOL dan dalam melakukan 

pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan 

perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta masukan dari para 

stakeholder. 

3. Membantu Ketua Program Studi dalam rangka pemenuhan target capaian 

kinerja Program Studi berdasarkan indikator capaian kinerja menurut 

Balance Score Card (BSC) yang ditetapkan. 

4. Membina kerjasama dengan universitas mitra yang sudah ada dan 

mengembangkan kerjasama baru dengan calon universitas mitra dalam 

rangka pencapaian visi-misi Fakultas. 

5. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan pengajaran untuk dosen dan asisten dosen di KKI. 

6. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

peningkatan kualitas pengajaran dari dosen dan asisten dosen yang 

ditugaskan untuk mengajar di KKI. 
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7. Membantu Ketua Program Studi memastikan bahwa soal ujian adalah sama 

untuk setiap kelas paralel baik di tingkat program studi maupun lintas 

program studi. 

8. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

perencanaan semua kegiatan yang dilakukan pada program studi. 

9. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan perkuliahan, termasuk 

asistensi, di KKI menggunakan Bahasa Inggris. 

10. Mengevaluasi dan membina dosen dan asisten dosen dalam hal kehadiran, 

pengajaran, dan penyerahan nilai. 

11. Mendorong pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan EMAS. 

12. Mengevaluasi kinerja dosen berdasarkan laporan EDOM dari UPMA dan 

mendiskusikan dan menindaklanjuti hasil EDOM tersebut dengan Ketua 

Departemen dan Ketua Program Studi. 

13. Membantu Ketua Program Studi dalam proses akreditasi/reakreditasi 

(nasional dan/atau internasional) mulai dari tahap persiapan, penyusunan 

borang, pelaksanaan EVIN (Evaluasi Internal) oleh UI dan pengajuan secara 

online (untuk akreditasi nasional), hingga pelaksanaan visitasi. 

14. Bertanggung jawab atas proses akreditasi internasional khusus untuk KKI. 

15. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Evisem secara tepat waktu. 

16. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Laptah secara tepat waktu. 

17. Menunjuk dan menugaskan pendamping Koordinator Mata Kuliah Lintas 

Prodi bilamana diperlukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum 

perkuliahan dimulai. 

18. Mengevaluasi kinerja pendamping koordinator mata kuliah bilamana ada 

secara berkala dan menindaklanjuti apabila pendamping koordinator 

berhalangan tetap. 

19. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA)  dan 

dalam evaluasi kinerja penugasan dosen sebagai Pembimbing Akademik 

(PA). 

20. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir dan dalam  

mengevaluasi penugasan dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir. 

21. Berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam 

penetapan penugasan dosen sebagai Penguji Sidang Tugas Akhir dan dalam  

mengevaluasi penugasan dosen sebagai Penguji Sidang Tugas Akhir. 
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22. Memantau proses pengajaran dan proses screening proposal Tugas Akhir 

agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

23. Memastikan proses pengumpulan syarat kelulusan mahasiswa telah 

dipenuhi tepat waktu sehingga proses kelulusan dan pemberian ijazah tidak 

terhambat. 

24. Memantau perkembangan studi mahasiswa khususnya mahasiswa yang 

berpotensi terkena evaluasi putus studi dan melakukan program early 

warning sebagai langkah preventif. 

25. Berkoordinasi dengan Kepala Bimbingan dan Konseling berkaitan dengan 

penanganan mahasiswa yang terdeteksi mengalami masalah akademik. 

26. Menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing/pendamping mahasiswa 

dalam keikutsertaannya pada kegiatan kompetisi. 

27. Dalam hal Koordinator KKI berencana untuk melakukan dinas luar 

kota/luar negeri atau cuti selama lebih dari satu hari, maka Koordinator KKI 

wajib lapor dan meminta izin kepada Wakil Dekan. Selanjutnya Wakil 

Dekan menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) Koordinator KKI yang 

akan melaksanakan tugas selama Koordinator KKI tidak berada di tempat. 

Plh Koordinator KKI ditetapkan melalui surat tugas. 

 

7.1.10. Tupoksi Ketua Departemen 

Tugas Pokok dan Fungsi dari Ketua Departemen adalah: 

1. Merumuskan visi-misi Departemen berdasarkan visi-misi Fakultas. 

2. Memastikan bahwa semua rencana dan pelaksanaan kegiatan di Departemen 

dan Program Studi adalah dalam upaya pencapaian visi-misi Fakultas dan 

Departemen, serta pemenuhan kontrak kinerja tahunan Dekan kepada 

Rektor. 

3. Memonitor dan memastikan pemenuhan target capaian kinerja Departemen 

dan Program Studi di lingkungan Departemen berdasarkan indikator-

indikator capaian kinerja menurut Balance Score Card (BSC) yang ditetapkan 

oleh Universitas.  

4. Berperan aktif dalam keanggotaan Senat Akademik Fakultas. 

5. Membantu Fakultas dalam menjaga etika akademis di kalangan Dosen dan 

Mahasiswa 

6. Mendukung proses akreditasi/reakreditasi (nasional dan/atau internasional) 

Program Studi. 
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7. Membantu proses internasionalisasi Program Studi di bawah Departemen 

terkait dan Fakultas pada umumnya, termasuk mobilitas Dosen (inbound 

dan outbound). 

8. Memastikan terselenggaranya manajemen kurikulum (Plan, Do, Check & 

Action) termasuk rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil closing the loop 

AOL Program Studi dibawah Departemen. 

9. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Evisem secara tepat waktu. 

10. Bertanggung jawab penuh atas pengisian Laporan Tahunan secara tepat 

waktu. 

11. Mengatur dan menetapkan penugasan pengajaran untuk dosen pada 

Program Studi, Kelas Ekstensi, maupun KKI sesuai dengan kepakaran dan 

kompetensi. 

12. Melakukan pemetaan kepakaran/kompetensi dosen dan analisis kebutuhan 

dosen. 

13. Bertanggung jawab atas terciptanya atmosfir akademik dan budaya riset dan 

publikasi di Departemennya. 

14. Membina dan mengevaluasi kinerja Tri Dharma Dosen sebagai referensi 

pengisian SKP. 

15. Mendorong dan mempercepat kenaikan jabatan fungsional dosen. 

16. Mendorong dan mempercepat studi lanjutan ke jenjang S3 bagi dosen-dosen 

yang berpendidikan S2. 

17. Menindaklanjuti hasil EDOM dari UPMA dan melakukan pembinaan kepada 

dosen-dosen dengan kinerja pengajaran berdasarkan nilai EDOM yang 

rendah. 

18. Menindaklanjuti hasil FTE penelitian Dosen yang berkinerja rendah atau 

kurang dari 4 sks penelitian sepanjang tahun. 

19. Menetapkan penugasan dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan 

mengevaluasi kinerja penugasan dosen sebagai PA. 

20. Memastikan penugasan Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir pada tiap 

jenjang pendidikan dan secara keseluruhan memenuhi SK Rektor tentang 

Penyelenggaraan Program Studi pasal Pembimbing Tugas Akhir. 

21. Bertanggung jawab atas pencapaian dan peningkatan nilai akreditasi jurnal-

jurnal yang dikelola di bawah Departemen. 

22. Mengadakan Program Perolehan Kredit (CEP) melalui Pendidikan Jarak Jauh 

(PJJ). 
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23. Mendorong dan mendukung dosen-dosen dalam kegiatan Pengabdian 

Masyarakat (Pengmas) termasuk partisipasi dosen-dosen dalam mengikuti 

hibah Pengmas. 

24. Mendorong keterlibatan Dosen dalam kegiatan pelatihan di lembaga-

lembaga di bawah koordinasi UKK Fakultas. 

25. Memastikan terjadinya keterkaitan antara pengembangan ilmu dengan 

pengembangan kegiatan pengajaran pada program Executive Education dan 

sebaliknya. 

26. Dalam hal Ketua Departemen berencana untuk melakukan dinas luar 

kota/luar negeri atau cuti selama lebih dari satu hari, maka Ketua 

Departemen wajib lapor dan meminta izin kepada Wakil Dekan Bidang 

Akademik, Penelitian, dan Kemahasiswaan. Selanjutnya Wakil Dekan 

menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) Ketua Departemen yang akan 

melaksanakan tugas selama Ketua Departemen tidak berada di tempat. Plh 

Ketua Departemen ditetapkan melalui surat tugas. 

27. Dalam hal Ketua Program Studi mengajukan izin dinas luar kota/luar negeri 

atau cuti kepada Ketua Departemen, maka atas pengajuan tersebut Ketua 

Departemen menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) Ketua Program Studi 

yang akan bertugas menggantikan tugas Ketua Program Studi selama tidak 

berada di tempat. Plh Ketua Program Studi ditetapkan melalui surat tugas. 

 

 

7.2.  Evaluasi Kinerja Dosen 

Kinerja Dosen di bidang akademik dievaluasi secara berkala per tahun, yang 

mencakup bidang Pengajaran dan Pembimbingan, Penelitian, Pengmas dan 

Partisipasi Kehadiran dlm Rapat Dosen. Hasil Evaluasi Kinerja Dosen akan 

memengaruhi besaran IPK Dosen. 

Di Kegiatan Pengajaran unsur yang akan dievaluasi adalah:  

• Nilai EDOM,  

• Tingkat pemenuhan kehadiran mengajar,  

• Ketepatan Waktu Mengajar (Tidak mengganti jadwal kuliah), 

• Ketepatan unggah nilai akhir evaluasi hasil belajar mahasiswa 

ke SIAK-NG 

• Kelengkapan komponen penilaian evaluasi hasil belajar mahasiswa di SIAK-

NG 
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Di Kegiatan Pembimbingan unsur yang akan dievaluasi adalah: 

• Jumlah mahasiswa S1-S2 bimbingan per semester 

• Jumlah mahasiswa S1-S2 bimbingan yang diluluskan per semester 

• Jumlah mahasiswa S3 bimbingan per semester 

 

Di Kegiatan Penelitian dan Pengmas unsur yang akan dievaluasi adalah: 

• Memenuhi SKS penelitian (FTE) 

• Memenuhi kualitas publikasi (Q1-Q2) 

• Mendapat Hibah pengmas UI/Dikti/Swasta/Internasional  

• Menjadi invited speaker internasional 

•  Menjadi invited speaker dalam training/workshop/seminar/pelatihan dalam 

negeri 

Di partisipasi kehadiran dalam rapat dosen 

• Rapat di tingkat Fakultas 

• Rapat di tingkat Departemen 

• Rapat di tingkat Prodi (termasuk rapat mata kuliah) 
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BAB 8 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING 
 

8.1. Bimbingan Akademik dan Konseling 

Kegiatan pembimbingan akademik merupakan salah satu tugas utama seorang 

dosen.  Kegiatan tersebut antara lain mencakup pengarahan kepada mahasiswa 

terkait pengambilan beban kredit, susunan mata kuliah (non-paket), pemilihan 

peminatan, dan pemilihan topik Tugas Akhir.   

 

8.2. Ketentuan Pengambilan SKS 

Dosen PA wajib mengacu pada ketentuan pengambilan SKS dalam rangka perwalian 

registrasi akademik mahasiswa di SIAK-NG. Ketentuan pengambilan SKS dalam 

suatu semester ditentukan berdasarkan IP Semester Reguler sebelumnya kecuali pada 

semester awal yang dipaketkan. Berikut adalah ketentuan pengambilan SKS menurut 

jenjang: 

8.2.1. Jenjang S1 Reguler/Paralel/Kelas Internasional (KKI) 

Ketentuan pengambilan SKS dalam suatu semester untuk mahasiswa Program S1 

Reguler/Paralel/Kelas Internasional (KKI) adalah sebagai berikut *: 

 

 

 

 

 

 

 

*) 

 Dosen PA jenjang S1 dapat memberikan rekomendasi kepada Wakil Dekan atas kelebihan 
SKS maksimal 2 SKS. Penambahan lebih dari 2 SKS harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala 
Bimbingan dan Konseling. 

 

8.2.2. Jenjang S1 Ekstensi 

Ketentuan pengambilan SKS dalam suatu semester untuk mahasiswa Program S1 

Ekstensi adalah sebagai berikut: 

IP semester sebelumnya 
Jumlah Maksimum 

pengambilan SKS 

3.50 – 4.00 24 

3.00 – 3.49 21 

2.50 – 2.99 18 

2.00 – 2.49 15 

< 2.00 12 
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8.2.3. Jenjang S2 Magister dan S2 Pascasarjana 

Ketentuan pengambilan SKS dalam suatu semester untuk mahasiswa Program S2 

Magister/Pascasarjana Kelas Reguler adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Ketentuan pengambilan SKS dalam suatu semester untuk mahasiswa Program S2 

Magister/Pascasarjana Kelas Khusus adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

IP semester sebelumnya 
Jumlah Maksimum 

pengambilan SKS 

2.50 – 4.00 15 

≤ 2.49 12 

IP semester sebelumnya 
Jumlah Maksimum 

pengambilan SKS 

3.00 – 4.00 15 

2.50 – 2.99 12 

≤ 2.49 9 

IP semester sebelumnya 
Jumlah Maksimum 

pengambilan SKS 

3.00 – 4.00 12 

2.50 – 2.99 9 

≤ 2.49 6 
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BAB 9 

EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM) 
 

EDOM adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa peserta didik 

kepada dosen pengampu kelas terkait. EDOM dilakukan secara online di setiap akhir 

semester. Dosen dapat mengetahui hasil EDOM dengan membuka laman  

https://edom.ui.ac.id  Penilaian EDOM menggunakan skala 6 dengan perinician 

sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Sesuai, bila kenyataan di lapangan sangat tidak sesuai dengan 

komponen yang dinilai. 

2. Tidak Sesuai, bila kenyataan di lapangan kurang sesuai dengan komponen yang 

dinilai. 

3. Agak Tidak Sesuai, bila kenyataan di lapangan agak tidak sesuai dengan 

komponen yang dinilai. 

4. Agak Sesuai, bila kenyataan di lapangan agak sesuai dengan komponen yang 

dinilai. 

5. Sesuai, bila kenyataan di lapangan cukup sesuai dengan komponen yang dinilai. 

6. Sangat Sesuai, bila kenyataan di lapangan sangat sesuai dengan komponen yang 

dinilai. 

Berikut adalah contoh hasil penilaian EDOM 

 

https://edom.ui.ac.id/
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BAB 10 

FASILITAS PENDUKUNG DOSEN 

 

10.1. Single Sign-on UI (SSO Login) 

Universitas menerapkan kebijakan penggunaan satu user login bagi seorang 

dosen untuk dapat mengakses berbagai sistem Informasi maupun aplikasi yang 

ada di lingkungan UI seperti Webmail UI, SIAK-NG, EMAS, SIPEG, SIRIP, dll. 

 

Single Sign-on diterbitkan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) 

UI. Bagi dosen baru yang telah memeroleh NIP/NUP harus segera mengurus SSO 

Login ke Departemen homebase dosen terkait untuk mendapatkan surat 

pengantar. Selanjutnya Dosen yang bersangkutan membawa surat pengantar 

tersebut ke kantor pelayanan DSTI di Gedung Perpustakaan Lama Lantai 2 

(sebelah ITTC UI) Kampus Depok, atau Gedung KJ Lantai 1, Kampus Salemba. 

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman dsti.ui.ac.id. 

 

Masa berlaku user password SSO adalah enam bulan. Pastikan Bapak/Ibu untuk 

secara rutin memperbaharuinya agar tidak mendapatkan masalah. Proses 

pembaruan password dilakukan secara on-line di sso.ui.ac.id . 

 

10.2. Aplikasi Sistem Informasi di Lingkungan UI 

Setiap civitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia termasuk dosen 

otomatis mendapatkan akses atas penggunaan fasilitas teknologi berbasis web 

yang terdiri atas akses ke: 

Sistem Informasi Akademik New Generation (SIAK-NG) dengan alamat 

https://academic.ui.ac.id  

Webmail UI dengan alamat di webmail.ui.ac.id. Setiap mahasiswa akan 

mendapatkan user id dengan alamat userid@ui.ac.id 

Akses Jurnal Online yang dapat diakses melalui akses cepat di laman FEB UI 

feb.ui.ac.id. 

Akses Digital Library di www.lib.ui.ac.id yang menungkinkan melihat semua 

referensi di seluruh perpustakaan di lingkungan UI. 

Hotspot UI yaitu setiap mahasiswa berhak mendapatkan akses nirkabel (wi-fi) 

dari piranti yang dimiliki seperti laptop, PDA, telepon seluler pintar dan 

sebagainya. Hotspot UI ini bisa digunakan melalui berbagai macam perangkat 

hanya dengan menggunakan single sign on (SSO). 

https://academic.ui.ac.id/
http://www.lib.ui.ac.id/
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Fasilitas e-learning yang dapat digunakan oleh pengajar dalam memberikan 

pengajaran baik secara langsung maupun tidak kepada mahasiswa. Fasilitas ini 

memungkinkan pengajar memberikan materi tanpa langsung bertemu muka 

dengan para mahasiswanya. Fasilitas ini tersedia di https://scele.ui.ac.id/ 

 

Disamping itu dosen dapat mengakses berbagai informasi seputar perkembangan 

terkini FEB melalui laman FEB UI dengan alamat feb.ui.ac.id. Laman FEB UI tersebut 

juga menyediakan akses cepat menuju berbagai aplikasi sistem informasi di atas.  

 

Semua layanan ini menggunakan apa yang dinamakan dengan “Single Sign On”; 

yaitu satu akses dengan hanya menggunakan satu user id dan password untuk 

semua layanan. Single sign on dipastikan aktif saat dosen aktif mengajar dalam 

suatu semester tertentu. 

 

10.3. SIAK-NG 

10.3.1. Pengisian daftar hadir 

Dosen wajib menggunakan fitur pengisian daftar hadir di SIAK NG, fitur itu ada 

di role sebagai dosen pada menu perkuliahan – isi absensi. Hal ini berkenaan 

dengan penghitungan jumlah kehadiran dosen untuk pembayaran honor 

pengajaran setiap bulan. 

 

 

https://scele.ui.ac.id/
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Dosen juga dapat melihat rekap kehadiran di minggu-minggu sebelumnya dengan 

meliat di tab daftar kehadiran. 

 

10.3.2. Pengisian Nilai 

Evaluasi hasil belajar atas semua komponen penilaian wajib dimasukkan oleh 

dosen pengampu ke SIAK NG. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan 

saat pengisian nilai adalah sebagai berikut: 

Masuk ke perkuliahan, kemudian pilih kelas yang akan diisikan nilainya. 

Pilih menu komponen seperti tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Isikan komponen penilaian berikut dengan persentasenya, jangan lupa 

untuk mengklik komponen-komponen tersebut sehingga mahasiswa 

dapat melihat nilai perkomponen. 

b. Setelah itu dosen bisa lanjut untuk melakukan pengisian nilai baik secara 

manual maupun melalui excel. 



57 
 
 

c. Pengunggahan nilai menggunakan excel dilakukan dengan cara pertama 

adalah mengundur template excel yang link-nya tersedia di menu 

komponen. 

d. Setelah template excel tersebut dilengkapi, maka silahkan unggah file excel 

tersebut menggunakan link upload dokumen. 

e. Secara otomatis tampilan nilai akan membawa kita ke tampilan sebagai 

berikut: 
 

 



58 

10.3.3. Fitur Pembimbingan Akademis 

1. Pada saat mahasiswa datang menghadap, pastikan bahwa mereka telah 

melakukan pendaftaran matakuliah (Isian Rencana Studi) di SIAK NG. 

2. Pembimbingan di SIAK NG dapat dilihat di menu pembimbing –> mahasiswa 

bimbingan. Pada menu tersebut terdapat daftar mahasiswa yang anda 

bimbing untuk semester berjalan. Berikut tampilan petunjuknya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 

Pembimbing-

Mahasiwa 

Bimbingan 
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3. Setelah mengklik menu pembimbing-mahasiswa bimbingan maka tampilan 

adalah sebagai berikut: 

Untuk melihat 

riwayat akademik 

mahasiswa 

Untuk melihat 

interface 

pembimbingan 
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4. Setelah anda mengklik  menu interface pembimbingan maka tampilannya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembimbingan SIAK NG ini pada 

dasarnya adalah: 

a. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil matakuliah yang jadwalnya 

bentrok. 

b. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil SKS melebihi batas yang 

telah ditetapkan di SIAK NG. 

c. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil matakuliah di kelas yang 

telah melebihi kuota kelas tersebut. 

d. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil matakuliah yang 

prasyaratnya belum diambil. 

6. Jika tidak ada masalah untuk keempat hal tersebut (seperti gambar di atas 

ditandai dengan tidak adanya warning di pengecekan IRS), maka pastikan 

pembimbing menyetujui IRS mahasiswa tsb saat itu juga di menur set status 

IRS. 

Warning IRS 

bermasalah 

(contoh IRS 

tidak 

bermasalah) 

Set status 

IRS  
Kolom utk 

membuat 

pesan/koment

ar 
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7. Jika keempat hal tersebut dilanggar maka di tampilan mahasiswa tersebut 

akan muncul warning dalam pengecekan IRSnya seperti gambar di bawah 

ini. 

 
10.4. Piranti Lunak Anti Plagiarisme Turnitin 

Untuk mengevaluasi tugas dan makalah mahasiswa, maka dosen dapat memeriksa 

apakah tugas dan makalah mahasiswa tersebut bebas plagiarism dengan 

menggunakan program Turnitin. Program ini dapat di akses dengan menggunakan 

Account dan password yang diberikan oleh RPM FEB UI. Adapun panduan singkat 

penggunakan program Turnitin adalah sbb: 

 

          CREATE USER PROFILE (ONE-TIME ONLY)  
 

1. Click Create Account link in the upper right corner of the Turnitin homepage 
(www.turnitin.com) 

 
2. Click on the instructor link from the Create a New Turnitin Account screen 

 

IRS 

bermasalah 

jadwal 

bentrok 
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3. Enter your Account ID and Join Password in the appropriate fields 

 
4. Enter your first name, your last name and the e-mail address you would like 

associated with your Turnitin account (this will be your user name) 

 
5. Enter (and re-enter) the password you would like to use as your Turnitin login 

password 

 
6. Select a secret question using the secret question pull down menu, enter an answer 

 
7. Review the Turnitin user agreement and click I agree and finalize user profile 

creation 

        CREATE CLASS 

 

1. Click Add Class button on your homepage 

 
2. Enter a name and enrollment password for the class 

 

NOTE: 

The enrolment password is the password your students will use to enroll in your class. Pick 

a password that is easy for your students to remember 

 

3. Use the date pull down menus to set the class end date 

 

4. Click Submit to create the class 

5. A pop-up page will pop up on your homepage 
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NOTE:  
Please distribute your Class ID and Enrolment Password to your students so that they can 
enroll in your class and submit their papers 

           CREATE ASSIGNMENT 

1. Click on the Class Name on the  homepage 

 

2. Click Add Assignment button 

 

3. Create a title for the assignment 

 

4. Set the assignment start and due dates and times using the date and time pull down 

menus 

 

5. To view the advanced assignment options click Optional Settings 
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6. Click Submit to create the assignment  

 

 

           SUBMIT PAPER 

Submit Paper – STUDENT 

 

1. Students to submit their papers in their class assignment portfolio once enrolled in 

your class 

 

 

 

 
2. Instructor can view the students submissions by clicking the class name 

 Then, click View to open the assignment inbox 

 

 

 
 

Submit Paper – INSTRUCTOR 

1. If you want to submit your personal papers, click View to open the assignment inbox  

2. Click Submit Paper button to submit your papers 

 

 

 

3. Select "single file upload" from the "choose a paper submission method:" pull down 

menu 

4. Click Browse to find the file on your computer and click Upload 

5. Review the file and click Submit to finalize your submission 

 

 

 

Berdasarkan SK Dekan Nomor 352/H2.F6.D1/HKP.02.04.SKD/2013 menyatakan 

kriteria sebuah tulisan memenuhi unsur adanya tindakan plagiarisme apabila 

berdasarkan hasil verifikasi tingkat tulisan yang mengandung kemiripan sebesar 35% 

atau lebih dengan tulisan pembanding. 
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10.5. Fasilitas Perpustakaan di Lingkungan FEB UI 

10.5.1. Pusat Sumber Belajar Prof Sumitro Djojohadikusumo (PSB FEB UI) 

PSB memiliki fungsi sebagai resource center: menyediakan resources berupa bahan 

perkuliahan, karya ilmiah,  journal ilmiah, data ekonomi dan bisnis dan literatur 

populer/profesional bidang ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi untuk 

mendukung proses pengajaran dan penelitian FEB UI khususnya, dan Universitas 

Indonesia serta masyarakat luas pada umumnya. Dan fungsi sebagai learning 

center: menyelenggarakan kegiatan pembelajaran seperti pelatihan literasi 

informasi, training penggunaan jurnal online dan database ekonomi dan bisnis 

yang dilanggan FEB UI, kegiatan knowledge sharing (seminar, bedah buku, 

diskusi, dll). Semua fungsi ini  untuk mendukung proses akademik  dan 

penelitian mahasiswa dan para dosen di FEB UI.  

1. Lokasi : Gedung Sumitro Djojohadikusumo 

Lantai Dasar :  PSB  Pascasarjana 

Lantai I : Lobby utama, Counter Informasi/referensi, counter buku wajib (RBW) 

dan Keanggotaan, counter  Buku Penunjang, Ruang PDEB (Pusat Data Ekonomi 

dan Bisnis), Ruang Komputer (user education room), Ruang Rapat, Ruang Kepala. 

Lantai II : Counter koleksi FEUIana (skripsi, tesis, disertasi FEB UI), Jurnal ilmiah, 

Majalah dan Perpustakaan Khusus Lembaga Demografi. 

Lantai III : Area belajar individu, area belajar kelompok, ruang-ruang kubikal, 

ruang-ruang diskusi dan ruang seminar serta loker mahasiswa yang disewakan. 

Terdapat tangga darurat untuk emergensi 

Lantai IV : Ruang English Self-Access Center (ESAC) 

Area PSB dilengkapi fasilitas hotspot UI untuk mengakses internet nirkabel.  

2. Sistem Layanan :  

Sistem layanan PSB adalah: 

a. Sistem layanan terbuka (open access), yaitu pengguna dapat mencari dan 

mengambil koleksi langsung di rak (koleksi Buku Penunjang/Non Wajib) area 

koleksi ini dilengkapi dengan alat pengaman koleksi (3M Gate detector).  

Koleksi jurnal ilmiah dan majalah di lantai 2 juga menggunakan sistem layanan 

terbuka. 

b. Sistem layanan tertutup (closed access), yaitu Petugas akan mencarikan koleksi 

yang diinginkan setelah pengguna (koleksi Buku Wajib). Pengguna mencatat 

nomor panggil buku RBW (kode yang tertera pada punggung buku)kemudian 

diberikan ke Petugas Counter untuk kemudian mancarikan buku yang 

dibutuhkan tersebut.  Sebelumnya pengguna harus menelusur terlebih dahulu  

di katalog online (Online Public Access Catalog/OPAC) pada komputer 
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layanan yang tersedia di semua lantai yang ada di PSB  atau dapat diakses 

melalui http://rlc.fe.ui.ac.id  

 

3. Jam Buka Layanan  

Senin – Kamis : 08.00 – 20.00 WIB 

Jumat : 08.00 – 11.30 WIB  (Istirahat Sholat Jumat: 11.30 – 13.00 WIB) 

  : 13.00 – 20.00 WIB 

Sabtu  : 08.00 – 15.00 WIB 

(khusus libur kuliah, Senin-Jumat 08.00-16.00 WIB.) 

 

4. Jenis Koleksi 

a. Buku Wajib: koleksi buku-buku teks berdasarkan silabus Program Studi di FEB 

UI. Tersedia dalam printed book, dan koleksi e-Booktext berbagai penerbit 

yang dapat diakses secara online/offline. 

b. Buku Penunjang Umum : koleksi buku-buku referensi, populer, best seller, 

biografi, dan buku-buku bidang lain 

c. Jurnal Ilmiah tercetak: koleksi jurnal-jurnal ilmiah terbitan internasional dan 

nasional, termasuk jurnal ilmiah terbitan dari FEB UI. 

d. Majalah bidang ekonomi & bisnis dan populer 

e. Karya Akhir FEB UI (FEB-UIana) : skripsi, tesis, disertasi, penelitian Dosen, 

Pidato GB-FEB UI, dll.  (karya akhir dilarang di fotokopi, hanya baca ditempat) 

f. E-Book dan Jurnal ilmiah online (databases: SAGE, JSTOR, ProQuest, EBSCO-

Business Source Complete, ELSEVIER SCIENCE DIRECT, dan database jurnal 

online lainnya bidang social & humaniora. E-Resource hanya bisa diakses oleh 

SIVITAS UI melalui login SSO (single sign-on), dari luar UI melalui 

https://remote-lib.ui.ac.id   

g. Data ekonomi & bisnis dalam bentuk tercetak, digital/image dan database 

online yang terletak di ruang PDEB (Pusat Data Ekonomi & Bisnis), yaitu : 

- Database REFINITIV-Eikon for DFO  

Refinitiv memiliki interface yang interaktif untuk mengunduh data industri dan 

perusahaan dari seluruh dunia, dapat diungkap rantai suplai untuk suatu 

perusahaan dan atau industri tertentu yang sangat penting dalam riset akademik 

pada skala industri, dapat didetailkan sampai pada level kabupaten di Indonesia, 

sangat membantu untuk riset-riset ekonomi dari tingkat makro sampai mikro. 

Laporan keuangan sifatnya lengkap dengan cakupan perusahaan yang ada di 

seluruh dunia. Unggul pada akurasi data foreign exchage karena platform TR 

digunakan oleh banyak bank dan juga bank sentral untuk melakukan transaksi 

http://rlc.fe.ui.ac.id/
https://remote-lib.ui.ac.id/
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dan juga monitoring transaksi agregat pada suatu sistem ekonomi.Data aset-aset 

keuangan lengkap dan dapat diakses secara customised. Misalkan, data dari 

Nikkei untuk perdagangan saham intrahari. Menyediakan data pengembangan 

riset dalam bidang financial economics pada tingkat market microstructure. 

Cakupan historis dapa bisa sampai lebih dari 30 tahun. Cocok untuk semua 

bidang di FEB UI. 

Data ini juga bisa diakses di MM dan MAKSI (sesuai jam layanan), atau melalui 

remote access melalui kepada Pustakawan. 

- Database IDX-Laporan Keuangan Audit. 

Database ini dilanggan oleh FEB UI dan memiliki cakupan laporan keuangan 

(prospektus, laporan keuangan tahunan, financial highlight) dari perusahaan 

yang listed di BEI (data s/d 2015). 

- Data Statistik BPS  

Merupakan data statistik dalam format digital dari berbagai jenis industri di 

Indonesia, termasuk Data Statistik Indonesia yang terbit pertahun.  

- Indonesian Capital Market Directory 

Yaitu direktori (tercetak dan softcopy) yang memuat profil korporasi se 

Indonesia yang disusun berdasarkan jenis/subyek industri. ICMD tersedia di 

Bagian Layanan Informasi (2005 sd/ th. 2017), secara rutin PSB membeli 

ICMD. 

- Data riset lainnya 

PSB FEB UI juga memiliki sejumlah data riset bidang ekonomi dan bisnis (non 

database dan format hardcopy) dari berbagai institusi/korporasi yang 

melakukan riset di bidangnya, seperti Statistik Bank Indonesia, ADB, 

Indonesian Consumer Profile (2008 dan 2013). 

 

10.5.2. Keanggotaan PSB untuk Staf Pengajar FEB UI 

Anggota Staf pengajar PSB adalah  staf pengajar aktif FEB UI yang namanya 

tercantum dalam SK Dekan FEB-UI tentang Penugasan Pengajaran pada semester 

Tahun Akademik berjalan. 

Bagian Keanggotaan : 021-72722425, ext.1613 

 

10.5.3. Layanan PSB : 

1. Peminjaman Koleksi 

Anggota aktif  PSB FEUI Koleksi yang dapat dipinjam untuk dibawa pulang 

adalah koleksi buku wajib dan penunjang. Skripsi/tesis/disertasi, laporan 

magang, majalah/jurnal dan surat kabar hanya dibaca di tempat.  



68 

Info layanan Buku Wajib: 021-7272425 ext.612 ; layanan buku penunjang: ext.617 

2. Layanan Referensi dan Jasa Penelusuran Informasi 

PSB FEB UI memberikan layanan referensi dan penelusuran informasi bagi  Staf 

Pengajar yang membutuhkan.  

Info Layanan Informasi dan Referensi : 021-7271425, ext.612  

3. Layanan Pusat Data Ekonomi & Bisnis 

PSB FEB UI memiliki unit khusus yang menyediakan berbagai macam data riset 

bidang ekonomi, bisnis, industri dan statistik yang berasal dari berbagai sumber 

lokal dan global. 

Akses ke semua data riset tersebut hanya dapat di akses secara langsung dan 

mandiri oleh Sivitas FEB UI identitas Kartu Anggota PSB. PDEB menyediakan 

area belajar, sejumlah terminal komputer untuk akses online data ekonomi dan 

bisnis yang dilanggan oleh FEB UI dan koleksi digital PDEB  yang tersimpan di 

pdeb.fe.ui.ac.id (dapat di-download via intranet PSB), mengakses koleksi tercetak 

ADRC (Asian Development Resource Center). 

Info Layanan PDEB : 021-7272425 ext.614 

4. Kegiatan Learning Center 

PSB FEB UI secara rutin mengadakan pelatihan, training untuk mahasiswa dan 

dosen FEB UI, seperti Pelatihan Information Literacy, training menggunakan 

database ekonomi-industri-bisnis yang dilanggan, serta kegiatan knowledge 

sharing bidang ekonomi dan bisnis bekerjasama dengan institusi lain.  

Promosi dan Informasi kegiatan akan disampaikan melalui milis email, poster, 

SIAK-NG dan sarana promosi MedSos FEB UI lainnya. 

 

10.6. Tata Tertib 

1. ID Anggota  tidak dibenarkan untuk dipinjamkan kepada orang lain. 

2. Para pengguna diharapkan turut memelihara ketenangan suasana serta 

merawat koleksi dan fasilitas PSB 

3. Menghilangkan buku atau koleksi PSB FEB UI dikenakan kewajiban untuk 

mengganti dengan koleksi yang sama atau bila tidak ada, dapat diganti dengan 

judul sejenis sesuai kebutuhan PSB FEB UI. 

 

10.7. Unit Perpustakaan lain di lingkungan FEB UI 

Selain PSB FEB UI sebagai unit di Fakultas, FEB UI juga memiliki beberapa unit 

yang berfungsi sebagai perpustakaan yang berlokasi di beberapa prodi dan 

departemen yang bisa diakses oleh sivitas akademik FEB UI dengan 

menyesuaikan ketentuan yang berlaku di unit tersebut, yaitu : 

http://pdeb.fe.ui.ac.id/
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1. Pascasarjana FEB UI di lantai dasar PSB FEB UI  

2. Magister Manajemen 

3. Magister Akuntansi – PPAk 

4. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik & LPEM (perpustakaan 

gabungan) 

5. Program Ekstensi-Salemba 

 

10.8. Link E-Books, Catalog dan lainnya : 

1. E-BOOKTEXT – Pearson Publishing : https://bookself.vitalsource.com, 

silahkan membuat login aktif dengan email @ui.ac.id untuk bisa akses e-

booktext Pearson FEB UI. Koleksi e-booktext FEB ini diakses melalui 

Platform VITALSOURCE. 

Panduan akses : https://s.id/panduanpearsonfebui ,  

Helpdesk: https://s.id/helpdesk   PIC: Ridwan Faui-Pearson (0821-1073-6692) 

2. E-BOOKTEXT – non terbitan Pearson Publishing, dapat diakses melalui 

REMOTE UI  https://remote-lib.ui.ac.id  

3. Online Catalog PSB FEB UI : www.rlc.fe.ui.ac.id; email: learning.feb@ui.ac.id 

atau  psb.feb.ui@gmail.com  

4. PDEB FEB UI : pdeb.fe.ui.ac.id 

5. Online Catalog Perpustakaan UI : www.lib.ui.ac.id  

6. Akses jurnal online dari Luar UI dengan SSO UI: http://remote-lib.ui.ac.id 

7. Pedoman penulisan karya akhir : SK Rektor UI no. 2143/SK/R/UI/2017 

tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa UI 

 

https://bookself.vitalsource.com/
https://s.id/panduanpearsonfebui
https://s.id/helpdesk
https://remote-lib.ui.ac.id/
http://www.rlc.fe.ui.ac.id/
mailto:learning.feb@ui.ac.id
mailto:psb.feb.ui@gmail.com
http://pdeb.fe.ui.ac.id/
http://www.lib.ui.ac.id/
http://remote-lib.ui.ac.id/
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LAMPIRAN 

JURNAL ILMIAH 

 

Saat ini terdapat 10 jurnal di lingkungan FEB-UI, yaitu: 

1. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance (APJAF) 

APJAF berkomitmen untuk mendorong terciptanya sebuah forum debat dalam 

isu yang terkait dengan keuangan dan akuntansi. Artikel-artikel dapat berisi 

tentang isu-isu khusus yang terkait dengan semua aspek dalam Akuntansi 

Keuangan, Manajemen Keuangan, Tata Kelola Pemerintahan, Laporan 

Berkelanjutan, Proses Audit, Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan, Sistem 

Informasi, Pendidikan Akuntansi, Akuntansi Syariah, Manajemen Keuangan, 

Etika dan Profesionalisme, Riset Pasar Modal, Perbankan dan Keuangan 

Perusahaan.  

Artikel yang dikirim harus berkaitan dengan topik tersebut di atas. Isi artikel 

dapat berkaitan dengan satu atau lebih bidang ilmu dan artikel didorong agar 

dapat didiskusikan dan dapat dibaca di lintas bidang ilmu.  

Panjang artikel antara 5000-7000 kata, artikel yang dimasukkan belum pernah 

dimuat atau dipublikasikan di tempat lain. Keputusan akhir penerimaan artikel 

merupakan kuasa sepenuhnya dari APJAF Review Panel Committee. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://accounting.feb.ui.ac.id/apjaf/ 

 

2. Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) diterbitkan  oleh  Departemen 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia secara berkala  (setiap enam 

bulan). Tujuan jurnal ini adalah untuk mempublikasikan hasil riset maupun 

pemikiran akuntansi dan atau keuangan yang relevan bagi pengembangan 

profesi dan praktek akuntansi di Indonesia. JAKI telah memperoleh akreditasi 

dengan nilai B berdasarkan SK Dirjen DIKTI NO. 80/DIKTI/Kep/2012 untuk 

periode 2012-2017. ISSN: 1829-8494. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://jaki.ui.ac.id/index.php/home 

 

3. Indonesian Capital Market Review (ICMR) 

The Indonesia Capital Market Review (ICMR) ditujukan untuk menjelahai, 

menyebarluaskan dan mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkaitan dengan 

perkembangan pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan pasar 

modal di Indonesia. Misi dari dewan redaksi ICMR adalah untuk 

mempersembahkan pemikiran dan penelitian terkini yang melakukan pengujian, 

http://accounting.feb.ui.ac.id/apjaf/
http://jaki.ui.ac.id/index.php/home
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memperluas dan mengembangkan teori manajemen atau untuk memberikan 

kontribusi terhadap praktek pasar modal. Artikel tersebut dapat memberikan 

kontribusi dalam berbagi pengalaman dan memberikan saran inovatif terhadap 

isu yang sedang berlangsung atau bahkan isu baru yang akan menjadi 

pembicaraan menarik di pasar modal. Harap diingat bahwa ICMR juga memiliki 

pembaca internasional. 

Artikel yang dapat diterbitkan harus memiliki analisa empiris yang kuat dan 

berkontribusi secara teori serta memberikan garis besar yang signifikan terhadap 

perkembangan pasar modal. Oleh karena itu artikel diharapkan dapat menguji, 

memperluas atau membangun landasan teori yang kuat sekaligus melakukan 

pengujian secara empiris terhadap isu penting yang berkaitan dengan teori dan 

praktek pasar modal. ISSN: 1979-8997. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://journal.ui.ac.id/icmr 

 

4. Asean Marketing Journal (AMJ) 

Asean Marketing Journal (AMJ) ditujukan untuk menjelahai, menyebarluaskan dan 

mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkaitan dengan perkembangan manajemen 

pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan manajemen pemasaran 

di kawasan ASEAN. Misi dari dewan redaksi AMJ adalah untuk 

mempersembahkan pemikiran dan penelitian terkini yang melakukan pengujian, 

memperluas dan mengembangkan teori manajemen atau untuk memberikan 

kontribusi terhadap manajemen pemasaran. Artikel tersebut dapat memberikan 

kontribusi dalam berbagi pengalaman dan memberikan saran inovatif terhadap 

isu yang sedang berlangsung atau bahkan isu baru yang akan menjadi 

pembicaraan menarik di bidang manajemen pemasaran. Harap diingat bahwa 

AMJ juga memiliki pembaca internasional. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://journal.ui.ac.id/amj 

 

5. The South East Asian Journal of Management (SEAM) 

The South East Asian Journal of Management (SEAM) ditujukan untuk memberikan 

pemikiran dan penelitian terkini yang melakukan pengujian, memperluas atau 

membangun teori manajemen dan memberikan kontribusi terhadap praktek 

manajemen. 

Isi dari jurnal ini akan menarik bagi kalangan pengajar manajemen, mahasiswa 

dan peneliti serta manajer yang sedang berlatih dan materialnya lebih bersifat 

analisis daripada deskriptif. Fokus yang diutamakan adalah kajian terhadap 

http://journal.ui.ac.id/icmr
http://journal.ui.ac.id/amj
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negara-negara ASEAN dan isu-isu manajemen yang berkaitan dengan wilayah 

tersebut, isu global dan juga akan mencakup topik-topik yang konseptual. 

Jurnal ini tidak mencakup isu-isu spesifik di bidang bisnis dan manajeman dan 

akan dipublikasikan di bidang lain jika artikel tersebut memberikan kontribusi 

yang penting  terhadap permasalahan yang dipertimbangkan oleh manajer dan 

peneliti. Artikel yang akan diterbitkan harus berisi analisa empiris yang kuat dan 

memberikan kontribusi teori serta memberikan pandangan yang signifikan 

terhadap bidang manajemen. Oleh karena itu artikel diharapkan dapat menguji, 

memperluas atau membangun landasan teori yang kuat sekaligus melakukan 

pengujian secara empiris terhadap isu penting yang berkaitan dengan teori dan 

praktek manajemen. ISSN: 2355-6641 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://journal.ui.ac.id/tseajm  

 

6. Jurnal Kebijakan Ekonomi (JKE) 

Jurnal Kebijakan Ekonomi merupakan jurnal di lingkungan FEB-UI yang 

membahasa tentang kebijakan-kebijakan publik dan ekonomi. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: jke.mpkp@gmail.com  

 

7. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI) 

JEPI merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Dpeartemen Ilmu Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 2000 dan terbit dua kali 

dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. JEPI memuat artikel-artikel hasil 

penelitian dan/atau kajian analitis-kritis di bidang ekonomi dan studi 

pembangunan yang ditulis oleh para penulis dan peneliti dari seluruh Indonesia. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI  

 

8. Economics And Finance In Indonesia (EFI) 

Economics and Finance in Indonesia diterbitkan dengan bantuan pendanaan dari 

LPEM FEB-UI. Segala isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis pribadi dan 

tidak menjadi tanggung jawab dari institusi maupun universitas.  

Jurnal ini dibentuk tahun 1948 dan pada awalnya diberi nama dengan "Maandblad 

voor Financien" kemudian diganti dengan nama "Economics and Finance in 

Indonesia-Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI)". Jurnal ini memberikan sederet 

tulisan penelitian yang berkualitas terkait dengan perekonomian Indonesia. 

Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian para ekonom Indonesia terhadap 

pembaca internasional yang lebih luas, LPEM FEB-UI memutuskan untuk 

mengubah jurnal menjadi jurnal peer-reviews yang hanya akan menerbitkan artikel 

http://journal.ui.ac.id/tseajm
mailto:jke.mpkp@gmail.com
http://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI
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dalam bahasa Inggris, sehingga diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam 

pertukaran pemikiran akademis antara ekonom Indonesia dengan rekan-rekan di 

luar negeri. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://efi.ui.ac.id/index.php/efi 

 

9. Manajemen Usahawan Indonesia (MUI) 

Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia  adalah media dwibulanan yang 

bertujuan memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

manajemen, guna meningkatkan daya dan hasil perusahaan/organisasi di 

Indonesia. 

Info lebih lanjut dapat dilihat di: http://journal.ui.ac.id/index.php/jmui 
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