
6.5.1 Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and Communication 
Technology) yang digunakan unit pengelola program studi doktor untuk proses 
penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalnya SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, 
SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk layanan perpustakaan (e-library).  Jelaskan 
pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan.   

 

Sistem Informasi dan perangkat pendukung yang dimiliki Program Doktor/Magister 
merupakan satu kesatuan jaringan terpadu dalam sistem informasi di PPs UNJ. 
Adapun perangkat sistem informasi tersebut adalah 1) Sistem Informasi Manajemen 
Akademik, dan 2) Jaringan Lokal Komputer dan Internet. 
 
1. Keberadaan dan Pemanfaatan jaringan lokal (lokal Area Network) pada sistem 

informasi 
Jaringan lokal berupa Sistem Manajemen Akademik (SIMAK) yang dimiliki Program 
Pascasarjana UNJ digunakan untuk mengakses  informasi akademik. Keberadaan 
jaringan tersebut terdapat di Bagian Akademik Program Pasacasarjana UNJ. 
Adapun informasi akademik yang dapat diperoleh adalah: data kemahasiswaan, 
nilai, jadwal mata kuliah, nama dosen. 
Secara skematik keberadaan jaringan tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 
Secara sistem, informasi akademik dan administratif dapat diakses melalui jaringan 
yang telah terdapat di Program Studi 
 

2. Keberadaan dan pemanfaatan jaringan lokal computer dan wifi (LAN) pada sistem 
Informasi 
Keberadaan dan pemanfaatan jaringan lokal komputer (LAN) yang dimaksud 
adalah tersedianya jaringan fasilitas internet. Penggunaan internet bagi pimpinan 
dapat dilakukan di program studi.  

 
 



 
3. Kemudahan akses untuk seluruh civitas akademika 

Civitas akademika PPs UNJ dapat mengakses informasi yang diperlukan. 
Penggunaan internet bagi mahasiswa tidak dipungut biaya/gratis. 
 

4. Kemudahan Penggunaan Fasilitas Informasi  
Sirkulasi informasi akademik yang dibutuhkan pimpinan, dosen, dan mahasiswa 
dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan tatap muka, 
bimbingan konsultasi, rapat, briefing, seminar, lokakarya, baik untuk tingkat local, 
nasional, dan internasional, studium general di lingkungan  program studi, maupun 
ikatan profesi pengajar bahasa, penulis buku dan penelitian dosen dengan 
melibatkan mahasiswa. Kebebasan ilmiah sangat dijunjung tinggi di lingkungan 
program melalui aktivitas individual maupun melalui mekanisme  di Program  Studi, 
maupun kegiatan lainnya di lingkungan Program Pascasarjana dan Universitas 
Negeri Jakarta serta instansi dan perguruan tingggi lainnya. 
Sirkulasi informasi akademik dilaksanakan dalam kegiatan berupa : 
a. Perkuliahana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 
b. Bimbingan oleh Komisi Pembimbing sesuai dengan perjanjian, 
c. Konsultasi dengan Pimpinan dan Staf Program Studi dilakukan setiap waktu, 
d. Konsultasi dengan Pimpinan Program Sarjana dilakukan setiap waktu, 
e. Konsultasi dengan Komisi Konsultasi Akademik dilakukan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan  oleh Ketua Program Studi, 
f. Interaksi dengan mahasiswa serta sivitas akademika. 

  
 


