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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis 

Lingkungan pendidikan yang terus berubah secara radikal dan pervasive membutuhkan 

sebuah manajemen pendidikan modern yang tanggap dan bergerak cepat. Perubahan 

lingkungan eksternal seperti regulasi pemerintah, pengguna lulusan, orang tua mahasiswa, dan 

masyarakat secara umum menuntut organisasi pendidikan semakin maju dan mandiri. Di lain 

pihak persaingan antara lembaga pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, juga semakin ketat. 

Berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak hanya bersaing dengan kompetitor 

dalam negeri saja, namun juga perguruan tinggi luar negeri yang berekspansi secara 

internasional. Masyarakat pun menjadi semakin cerdas dalam memilih perguruan tinggi sebagai 

tempat belajar yang dapat memberikan jaminan masa depan yang lebih baik. 

Dalam memilih alternatif perguruan tinggi sebagai tempat belajar, masyarakat juga 

difasilitasi dengan adanya berbagai organisasi ataupun lembaga pemeringkat independen yang 

berupaya memberikan informasi beragam tentang perguruan tinggi. Informasi tersebut diberikan 

melalui pemeringkatan maupun survei seperti yang dilakukan oleh QS World University 

Ranking, Times Higher Education, Webometric, Majalah Swa, Majalah Tempo, dan sebagainya.  

Lingkungan eksternal yang mengalami perubahan signifikan dan semakin kritis dalam 

menyikapi kinerja dari perguruan tinggi kemudian memberikan pengaruh yang tajam terhadap 

lingkungan internal sebuah perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk mengimbangi perubahan yang 

terjadi di lingkungan eksternal perguruan tinggi, manajemen perguruan tinggi dituntut semakin 

efektif dan efisien mengelola sumber daya yang dipunyai sehingga berbagai inovasi dapat 

dilakukan dengan pembiayaan yang cukup. Manajemen perguruan tinggi tidak bisa lagi 

menggantungkan diri pada manajemen “apa adanya”. Manajemen harus memiliki kemampuan 

untuk mengintegrasikan kemampuan antisipasi masa depan dengan kemampuan manajerial 

untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program sehingga tujuan sebuah 

perguruan tinggi dapat tercapai. Manajemen strategik harus menjadi proses manajemen yang 

terimpelementasikan yang meliputi berbagai keputusan dan langkah-langkah yang berujung 

pada formulasi dan implementasi serangkaian rencana yang didesain untuk mencapai tujuan 

organisasi.  
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Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB UB) 

merupakan salah satu organisasi pendidikan yang sudah seharusnya juga melakukan 

manajemen strategik dengan baik. Beberapa tahun ini JAFEB UB juga mengalami dinamika 

yang sangat cepat dan radikal yang salah satunya dipicu oleh perubahan status UB menjadi 

Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Desember 2008. Dengan adanya perubahan ini 

diharapkan UB pada umumnya dan JAFEB UB pada khususnya dapat mencapai sasaran 

dalam rangka meningkatkan kemandirian pengelolaan lembaga pendidikan. Perubahan ini 

tentunya memberikan konsekuensi manajerial baik di tingkat universitas maupun fakultas. 

Perubahan ini di satu sisi menguntungkan karena UB dan FEB UB akan lebih leluasa untuk 

berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Namun di sisi lain 

perbaikan terus menerus dan fundamental harus dilakukan. 

JAFEB UB telah menyusun rencana strategis untuk tahun 2001-2010. Oleh karena itu, 

JAFEB UB perlu melanjutkan rencana strategis untuk tahun 2012-2021. Berbagai dinamika 

baru dan ke depan harus mampu ditangkap oleh JAFEB UB ke depan. Aspek-aspek seperti 

quality assurance dan internasionalisasi yang telah menjadi tekad JAFEB UB dan dituangkan 

dalam visi UB harus mendapat perhatian yang besar. Grand strategy internasionalisasi perlu 

dirumuskan lebih dalam dan direncanakan dengan matang. Terlebih lagi JAFEB UB sebagai 

bagian dari FEB UB telah mengikuti proses akreditasi internasional AACSB dan ABEST 21. 

Hasil dari proses akreditasi internasional yang diikuti oleh FEB UB di tahun 2012 adalah 

diraihnya akreditasi internasional dari ABEST 21 untuk dua program studi yang ada di 

bawahnya dimana salah satunya adalah Program Studi Magister Akuntansi (Prodi S2 

Akuntansi). Arti penting dari pencapaian tersebut khususnya bagi JAFEB UB adalah bahwa 

kinerja dari JAFEB UB telah memenuhi standar internasional sehingga hal tersebut menjadi 

salah satu langkah awal grand strategy internasionalisasi JAFEB UB.  

Pada akhirnya, sebagai komponen dari salah satu jurusan akuntansi terkemuka di 

Indonesia yang sudah mengawali langkah untuk menginternasionalisasikan dirinya, JAFEB UB 

membutuhkan serangkaian strategi yang nantinya akan dijadikan sebagai guidance dari setiap 

kegiatan operasional yang akan dijalankan. Rencana strategis dibutuhkan oleh JAFEB UB agar 

entitas ini mampu menjaga eksistensi di tengah maraknya kompetisi dan dinamika lingkungan 

eksternal hingga mewujudkan cita-cita untuk menjadi jurusan yang bertaraf internasional. 
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1.2 Landasan Penyusunan 

Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

dilandaskan kepada : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0145/U/1983 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Universitas Brawijaya. 

3. Rencana strategi bisnis Universitas Brawijaya tahun 2008 

 

1.3 Sistematika Penyajian 

Rencana Strategis Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

(JAFEB UB) terdiri dari lima bab, yaitu: 

 Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang informasi mengenai latar 

belakang penyusunan Rencana Strategis JAFEB UB 2012-2021, landasan yang 

digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penyajian dari 

dokumen ini. 

 Bab II: Gambaran Umum JAFEB UB. Bab ini membahas tentang sejarah singkat, visi 

dan misi yang selama ini telah digunakan serta berbagai nilai-nilai yang diyakini yang 

merupakan pedoman yang digunakan Jurusan Akuntansi FEB UB untuk mewujudkan 

visinya.  

 Bab III: Kinerja JAFEB UB. Dalam bab ini diuraikan tentang capaian-capaian JAFEB UB 

selama kurang lebih 4 tahun terakhir (2008-2011) baik yang menyangkut bidang 

pelayanan akademik, keuangan, organisasi, sumberdaya manusia, maupun sarana dan 

prasarana. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan tentang faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi eksistensi JAFEB UB selama ini. 

 Bab IV: Indikator SWOT JAFEB UB. Pada bagian ini dipaparkan beberapa SWOT 

JAFEB UB yang mencerminkan indikator kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang akan mempengaruhi kenerja JAFEB UB. Indikator-indikator tersebut didapatkan 

melalui analisis terhadap capaian kinerja JAFEB UB yang sebelumnya dipaparkan 

dalam Bab III. 

 BAB V: Rencana Strategis JAFEB UB 2012-2021. Bab ini berisi tentang penentuan 

strategi yang digunakan oleh JAFEB UB untuk mengembangkan dirinya ke depan yang 

didasarkan pada hasil dari analisis SWOT yang dilakukan dalam Bab IV.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

2.1 Sejarah Jurusan Akuntansi 

Jurusan Akuntansi di Universitas Brawijaya (JAFEB UB) didirikan pada tahun 1977 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 835/DJ/77. Selama sepuluh 

tahun pertama JAFEB UB berada di bawah pembinaan Jurusan Akuntansi FE-UI dan telah 

mencapai berbagai kemajuan yang signifikan. Pada periode Ketua Jurusan yang pertama, 

JAUB secara luas membangun kerjasama dengan Jurusan Akuntansi PTN terkemuka di 

Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan beberapa kantor akuntan publik dalam 

mengembangkan pengajaran yang relevan. 

Pada tahun 1997, JAUB mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi yaitu A bintang 

empat (A****) dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pada bulan Mei tahun 2004, JAUB 

kembali memperoleh peringkat akreditasi tertinggi “A” berdasarkan Surat Keputusan Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No: 12/BAN-PT/Ak-

VII/SI/IV/2004.1. Capaian selanjutnya adalah pada bulan Februari 2003, JAUB mendapat ijin 

resmi untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) dari Ditjen Dikti berdasarkan 

rekomendasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun hasil akreditasi terakhir yang 

diperoleh Jurusan Akuntansi adalah hasil akreditasi “A” dari BAN PT untuk Program Studi S2 

dan S3 Akuntansi serta akreditasi internasional ABEST 21 untuk Program Studi S2 Akuntansi di 

tahun 2012. Capaian ini kemudian membuat keseluruhan program studi (S1, S2, dan S3) di 

Jurusan Akuntansi dinyatakan “terakreditasi A” oleh BAN PT. 

 

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Organisasi 

Visi JAFEB UB adalah: 

“Menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset akuntansi, dengan mendasarkan pada 

nilai-nilai profesional dan etika, untuk memberi manfaat yang besar bagi para stakeholders-

nya.” 

 

Adapun Misi JAFEB UB adalah: 

1) menyelenggarakan pendidikan akuntansi (S1) yang berkualitas tinggi dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat pengguna,  
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2) menyelenggarakan riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi dan 

penerapan good governance baik di sektor publik maupun swasta, 

3) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan riset. 

 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai JAFEB UB adalah:  

(1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi serta memiliki 

ketrampilan dasar riset untuk pengembangan ilmu akuntansi, 

(2) Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu akuntansi dalam praktek di bidang 

profesi akuntansi dan pengabdian kepada masyarakat, 

(3) Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap profesional, etis dan relijius. 
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BAB III 

KINERJA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

3.1 Analisis Faktor-Faktor Internal 

3.1.1 Aspek Akademik 

Sebagai sebuah institusi pendidikan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya (JAFEB UB) melaksanakan pelayanan akademik sesuai dengan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian pada Masyarakat. Layanan akademik tersebut merupakan core business JAFEB 

UB yang selalu harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan visi FEB UB sebagai centre of 

excellence. Aspek akademik JAFEB UB dianalisis sebagai berikut:  

 

a. Mahasiswa 

1. Jumlah Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa aktif JAFEB UB mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 4 tahun 

terakhir (2008-2011). Mahasiswa aktif JAFEB UB terbagi dalam 5 Program Studi yaitu S1 

Akuntansi Reguler, S1 Akuntansi Internasional, PPAk, Magister Akuntansi (S2), dan Doktor 

Akuntansi (S3). Informasi mengenai perkembangan jumlah mahasiswa aktif di beberapa 

Program Studi secara garis besar dijelaskan sebagai berikut.   

Jumlah mahasiswa S1 Akuntansi Reguler mengalami penurunan. Pada tahun 2008, 

jumlah mahasiswa aktif sebesar 1.391 orang dan pada tahun 2011 menurun menjadi 1.017 

orang. Jumlah mahasiswa S1 Akuntansi Internasional, PPAk, dan S2 Akuntansi cukup 

berfluktuasi. Untuk S1 Akuntansi Internasional, rincian jumlah mahasiswa aktif sebagai berikut: 

33 orang (tahun 2008); 23 (tahun 2009), 36 (tahun 2010), dan 41 (tahun 2011). 

Untuk PPAk dengan rincian sebagai berikut: 71 orang (tahun 2008); 127 (tahun 2009), 

114 (tahun 2010), dan 122 (tahun 2011). Untuk S2 Akuntansi dengan rincian sebagai berikut: 

185 orang (tahun 2008); 230 (tahun 2009), 286 (tahun 2010), dan 210 (tahun 2011). Jumlah 

mahasiswa aktif S3 mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2008, jumlah mahasiswa 

sebesar 64 orang kemudian pada tahun 2011 menjadi 101 orang.  

Secara umum, beberapa penurunan mahasiswa aktif di beberapa Program studi ini 

diindikasikan terjadi karena meningkatnya jumlah lulusan. Perkembangan jumlah mahasiswa 

JAFEB UB dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. 
Perkembangan Jumlah Mahasiswa JAFEB UB Tahun 2008-2011 

 

Program Studi 2008 2009 2010 2011 

S1 Akuntansi Reguler 1.391 1.316 1.136 1.017 

S1 Akuntansi Internasional 33 23 36 41 

PPAk 71 127 114 122 

S2 Akuntansi 185 230 286 210 

S3 Akuntansi 64 77 98 101 

Total 1.744 1.773 1.670 1.491 

 

2. Daerah Asal Mahasiswa  

Daerah asal mahasiswa JAFEB UB khususnya S1 Akuntansi Reguler cukup beragam. 

Beberapa mahasiswa kurang lebih berasal dari 19 Provinsi. Namun sayangnya, keberagaman 

ini tidak diikuti oleh penyebaran/pemerataan asal mahasiswa. Pada tahun 2011, sekitar 81% 

mahasiswa berasal dari Jawa Timur (umumnya berasal dari Kota/Kabupaten Malang, Kediri, 

dan Blitar). Tak hanya itu, pada tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa Jawa Timur juga masih 

mendominasi JAFEB UB. Daerah asal mahasiswa S1 Akuntansi Reguler pada tahun 2011 

dapat dilihat pada Gambar 1.    

 

Gambar 1. 
Daerah Asal Mahasiswa Program Studi  

S1 Akuntansi Reguler Tahun 2011 
 

 

 

Terkonsentrasinya asal mahasiswa ini menjadi indikator kurangnya promosi yang 

dilakukan di luar Jawa Timur. Hal ini akan menyebabkan brand name JAFEB UB tidak terlalu 
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tinggi. Namun perlu juga untuk dimaklumi bahwa faktor geografis sangat menentukan 

mahasiswa atau orang tua mahasiswa untuk memilih universitas-universitas yang memiliki 

kedekatan lokasi dengan daerah asal.       

 

3. Perkembangan Jumlah Peminat  

Di lain pihak, jumlah peminat (pendaftar) S1 Akuntansi Reguler berfluktuasi. Pada tahun 

2008, peminat (pendaftar) S1 yang mendaftar ujian masuk SPMB dan SPMK mencapai 2.856 

orang. Kemudian pada tahun 2011 mencapai 4.616 orang. Jumlah peminat (pendaftar) S1 kelas 

Akuntansi Internasional juga cukup berfluktuasi. Peminat (pendaftar) S1 kelas Akuntansi 

Internasional ini mendaftar melalui ujian masuk SPMK. Pada tahun 2008, terdapat peminat 

sebesar 59 orang kemudian pada tahun 2011 menjadi 55 orang. Adapun untuk jumlah peminat 

(pendaftar) di PPAk cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2008 sebesar 76 orang kemudian 

pada tahun 2011 menjadi 138 orang. Namun demikian, jumlah peminat (pendaftar) di S2 

mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 108 orang kemudian pada tahun 2011 

menjadi 66 orang. Untuk S3 cenderung berfluktuasi, di mana pada tahun 2008 sebesar 26 

orang kemudian pada tahun 2011 menjadi 28 orang. 

Umumnya, penurunan yang terjadi di beberapa program tersebut mungkin disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain jenuhnya pasar mahasiswa ekonomi, mahalnya biaya 

pendidikan di UB, dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh JAFEB UB. Perlu disadari 

bahwa JAFEB UB belum sadar marketing atau belum memiliki strategi marketing yang bagus 

dibandingkan beberapa instansi pendidikan tinggi lainnya karena mulai tahun 2008, UB telah 

berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Konsekuensinya, UB secara mandiri harus mengelola 

keuangannya yang berasal dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk 

meningkatkan penerimaannya, UB dituntut agar mampu melakukan promosi sementara JAFEB 

UB belum terbiasa untuk melakukan promosi secara intens sebagaimana yang dilakukan oleh 

beberapa instansi pendidikan tinggi lainnya. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab 

menurunnya jumlah peminat. Ke depan, JAFEB UB perlu melakukan studi yang serius dan 

sistematik tentang penurunan jumlah peminat ini. Jumlah peminat (pendaftar) di seluruh 

Program Studi dapat dilihat dalam Tabel 2.  
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Tabel 2. 
Perkembangan Jumlah Peminat Tahun 2008-2011 

 

Program 
Studi 

2008 2009 2010 2011 

Jumlah 
Pendaftar 

Jumlah 
yang 

diterima 

Jumlah 
Pendaftar 

Jumlah 
yang 

diterima 

Jumlah 
Pendaftar 

Jumlah 
yang 

diterima 

Jumlah 
Pendaftar 

Jumlah 
yang 

diterima 

S1 
Akuntansi 
Reguler 

2856 292 1841 240 2701 261 4616 308 

S1 
Akuntansi 

Internasional 
59 33 173 23 70 36 55 41 

PPAk 76 76 144 131 123 116 138 128 

S2 
Akuntansi 

108 103 119 107 77 72 66 58 

S3 
Akuntansi 

26 18 26 17 32 21 28 19 

Total 3125 522 2303 518 3003 506 4903 554 

 

 

4. Keketatan Peminat    

Keketatan merupakan perbandingan antara peminat dengan jumlah yang diterima. 

Kenaikan ataupun penurunan tren peminat (pendaftar) ini diikuti oleh naik/turunnya keketatan 

yang cukup signifikan. Tahun 2008, S1 Akuntansi kelas reguler menunjukkan kekekatan yang 

cukup signifikan yaitu 1 : 9,78 dan selanjutnya meningkat di tahun 2011 yaitu menjadi 1 : 14,99. 

Kenaikan keketatan masuk ini perlu diperhatikan dan oleh Jurusan Akuntansi FEB-UB untuk 

memperoleh kualitas input yang baik. Sebaliknya, untuk S1 Akuntansi kelas internasional 

mengalami penurunan. Pada tahun 2008 perbandingannya 1 : 1,79 kemudian menjadi 1 : 1,34 

tahun 2011. Adapun rasio keketatan PPAk cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2008, tingkat 

keketatan masuk adalah 1 : 1, kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 1: 

1,08.  

Sementara itu, tingkat keketatan di Pascasarjana menunjukkan peningkatan yang tidak 

terlalu tinggi. Pada tahun 2008, S2 menunjukkan keketatan sebesar 1 : 1,05 selanjutnya di 

tahun 2011 menunjukkan keketatan sebesar 1 : 1,14. Hal ini juga dialami oleh S3, di mana pada 

tahun 2008 keketatannya sebesar 1 : 1,44 kemudian pada tahun 2011 menjadi 1 : 1,47. 

Perkembangan keketatan masuk JAFEB UB digambarkan dalam Tabel 3.  
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Tabel 3. 
Perkembangan Keketatan Masuk Program Akuntansi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. IPK Rata-rata Mahasiswa 

Perkembangan prestasi akademik mahasiswa yang juga menjadi indikator keberhasilan 

kinerja JAFEB UB yang diukur berdasarkan Indeks Prestasi Akademik (IPK). Secara garis 

besar, IPK mahasiswa S1 Akuntansi kelas Reguler, S1 Akuntansi kelas Internasional, dan 

PPAk menunjukkan tren yang cukup stabil. Pada tahun 2008, IPK rata-rata lulusan S1 

Akuntansi kelas Reguler sebesar 3,12 kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,2. 

Untuk IPK rata-rata lulusan S1 Akuntansi kelas Internasional, pada tahun 2008 sebesar 3,12 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 2,83. Adapun untuk IPK rata-rata 

lulusan PPAk, pada tahun 2008 sebesar 3,47 kemudian mengalami penurunan pada tahun 

2011 menjadi 3,42. Perkembangan IPK rata-rata mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. 
IPK Rata-Rata Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Reguler Tahun 2008-2011 

 

Program Studi/Tahun 2008 2009 2010 2011 

S1 Akuntansi Kelas Reguler 3,12 3,18 3,2 3,2 

S1 Akuntansi Kelas Internasional 3,12 3,41 3,15 2,83 

PPAk 3,47 3,41 3,4 3,42 

 

Stabilnya IPK ini menunjukkan kemampuan JAFEB UB untuk menjaga kualitas IPK 

mahasiswa. Berbagai macam cara dilakukan untuk menjaga kualitas. Salah satunya yaitu 

dengan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berbagai kebijakan, 

prosedur dan instruksi kerja telah dibuat dan secara konsisten dilakukan. Berbagai hasil dari 

Program Studi/Tahun 2008 2009 2010 2011 

S1 Akuntansi Reguler 9,78 7,67 10,35 14,99 

S1 Akuntansi Internasional 1,79 7,52 1,94 1,34 

PPAk 1,00 1,10 1,06 1,08 

S2 Akuntansi 1,05 1,11 1,07 1,14 

S3 Akuntansi 1,44 1,53 1,52 1,47 
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implementasi SPMI ini telah terlihat, salah satunya adalah naiknya rata-rata kehadiran dosen di 

kelas. Pada tahun 2009, rata-rata kehadiran dosen di kelas sekitar 87%.  

 

b. Lulusan 

1. Jumlah Lulusan Mahasiswa  

Dari tahun ke tahun jumlah lulusan JAFEB UB terus meningkat. Jumlah lulusan tahun 

2008 hingga 2011 untuk setiap Program Studi disajikan dalam Tabel 5.  

 
Tabel 5.  

Jumlah Lulusan JAFEB UB 
 

Program Studi/Tahun 2008 2009 2010 2011 

S1 Akuntansi Kelas Reguler 219 268 339 355 

S1 Akuntansi Kelas Internasional 0 0 0 10 

PPAk 63 111 101 102 

S2 Akuntansi 39 49 61 65 

S3 Akuntansi 1 4 9 21 

Total 322 432 510 451 

 

Jumlah lulusan S1 Akuntansi kelas reguler menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. 

Pada tahun 2008, jumlah lulusannya sebesar 219 orang, kemudian pada tahun 2010 sebesar 

355 orang. Untuk S1 Akuntansi kelas internasional hanya memiliki 10 orang lulusan pada tahun 

2011 karena Program Studi ini baru dibuka pada tahun 2007, atau dengan kata lain mahasiswa 

yang lulus pada tahun 2011 ini merupakan lulusan dari angkatan pertama. Di lain pihak, jumlah 

lulusan PPAk cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2008 sebesar 63 orang dan pada tahun 2011 

mengalami peningkatan yang tidak signifikan menjadi 102 lulusan.  

Sementara jumlah lulusan Pascasarjana (S2 dan S3) menunjukkan tren yang meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, lulusan S2 sebesar 39 orang kemudian pada tahun 2011 

sebesar 65 orang. Untuk S3, pada tahun 2008 lulusannya berjumlah 1 orang dan pada tahun 

2011 sebesar 21 orang.  

 

2. Masa Studi Rata-rata Lulusan  

Masa studi rata-rata lulusan S1 Akuntansi kelas Reguler selama 4 tahun terakhir (2008-

2011) mengalami fluktuasi. Berikut informasi perkembangannya setiap tahun: tahun 2008 (4,43 

tahun), tahun 2009 (4,7 tahun), tahun 2010 (4,66 tahun), dan tahun 2011 (4,54 tahun). 

Sedangkan untuk S1 Akuntansi kelas Internasional, karena baru dibuka pada tahun 2007 
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sehingga pada tahun 2011 baru meluluskan angkatan pertama dengan masa studi rata-rata 

lulusannya sebesar 3,75 tahun.   

Adapun untuk masa studi rata-rata lulusan S2 mengalami fluktuasi. Berikut informasi 

perkembangannya setiap tahun; tahun 2008 (2,25 tahun), tahun 2009 (1,95 tahun), tahun 2010 

(2,36 tahun), tahun 2011 (2,5 tahun). Sedangkan masa studi rata-rata lulusan S3 mengalami 

masa studi yang cukup lama. Pada tahun 2008 masa studi rata-rata lulusannya sebesar 2,1 

tahun kemudian pada tahun 2011 menjadi 4,08 tahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa 

JAFEB UB belum bisa menjaga kinerjanya secara konsisten dalam menjaga kecepatan dan 

ketepatan masa studi rata-rata lulusannya. Perkembangan masa studi rata-rata lulusan dapat 

dilihat dalam Tabel 6.  

 

Tabel 6. 
Perkembangan Masa Studi Rata-rata Lulusan 

 

 

 

 

 

 

3. IPK Rata-rata Lulusan  

IPK rata-rata lulusan JAFEB UB menunjukkan fluktuasi. IPK lulusan S1 di tahun 2008 

sebesar 3,22; tahun 2009 sebesar 3,18; tahun 2010 sebesar 3,25, tahun 2011 sebesar 3,29. 

Untuk S1 Akuntansi kelas Internasional, karena baru dibuka pada tahun 2007 sehingga pada 

tahun 2011 baru meluluskan angkatan pertama dengan IPK rata-rata lulusannya sebesar 3,5 

tahun. IPK rata-rata lulusan PPAk cenderung berfluktuasi yaitu pada tahun 2008 sebesar 3,47 

kemudian pada tahun 2011 sedikit menurun menjadi 3,42.  

Sedangkan IPK rata-rata lulusan S2 dalam kurun waktu yang sama mengalami 

peningkatan dari 3,48 di tahun 2008 menjadi 3,59 di tahun 2011 atau meningkat sekitar 3,16%. 

Sementara lulusan S3 memiliki IPK yang berfluktuasi di mana pada tahun 2008 sebesar 4,00. 

Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3,55 atau menurun sekitar 

11,25%. Bagi S3, IPK rata-rata lulusan mahasiswanya yang tinggi pada tahun 2008 disebabkan 

mahasiswa yang lulus pada tahun 2008 hanya 1 orang dan nilai IPKnya pun cumlaude yaitu 

4,00. Perkembangan IPK rata-rata lulusan dapat dilihat di Tabel 7. 

 

Program Studi/Tahun 2008 2009 2010 2011 

S1 Akuntansi 4,43 4,7 4,66 4,54 

S1 Akuntansi Internasional 0 0 0 3,75 

S2 Akuntansi 2,25 1,95 2,36 2,5 

S3 Akuntansi 2,1 3,6 4,17 4,08 
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Tabel 7. 
Perkembangan IPK Rata-rata Lulusan  

 

Program Studi/Tahun 2008 2009 2010 2011 

S1 Akuntansi 3,22 3,18 3,25 3,29 

S1 Akuntansi Internasional 0 0 0 3,5 

PPAk 3,47 3,41 3,4 3,42 

S2 Akuntansi 3,48 3,48 3,52 3,59 

S3 Akuntansi 4 3,77 3,97 3,55 

  

4. Masa Tunggu Lulusan JAFEB UB untuk Memperoleh Pekerjaan dan Gaji Pertamanya 

Perlu diketahui sebelumnya bahwa evaluasi terkait masa tunggu dan gaji pertama 

lulusan ini hanya difokuskan pada program studi S1 Akuntansi. Rasionalisasi dari hal ini adalah 

bahwasanya untuk mahasiswa S2, S3, serta PPAk Jurusan Akuntansi sebagian besar adalah 

pihak yang semenjak awal mendaftar merupakan pihak yang sudah memiliki pekerjaan, baik itu 

sebagai akademisi yang mendapatkan tugas belajar maupun praktisi yang sedang 

mengembangkan pengalaman akademisnya. Oleh karena itu, akan menjadi tidak relevan jika 

pembahasan terkait dengan masa tunggu dan gaji pertama lulusan juga ditujukan kepada 

alumni program studi S2, S3, dan PPAk Jurusan Akuntansi FEB UB. 

Selanjutnya, untuk mengetahui masa tunggu dan gaji pertama lulusan program studi S1 

JAFEB UB secara lengkap, maka digunakan data tracer study. Tracer study merupakan bagian 

dari sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia oleh BAN-PT dan dengan demikian telah 

diprioritaskan sebagai kegiatan penting lembaga pendidikan tinggi. Dengan pelaksanaan tracer 

study ini, maka setidaknya diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberadaan JAFEB UB. 

Langkah tersebut merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi diri sebagai upaya 

perbaikan yang terus-menerus (continuous improvement). Perbaikan yang terus-menerus 

menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mencapai kualitas layanan pendidikan 

yang adaptif dengan kebutuhan stakeholders.  

Untuk data  tracer study program studi S1 Akuntansi kelas Reguler, secara umum masa 

tunggu lulusan S1 Akuntansi Reguler dalam mendapatkan pekerjaan pertama kali menunjukkan 

tren yang stabil. Pada tahun 2008, terdapat 78,87% lulusan yang masa tunggunya 0-3 bulan, 

19,72% lulusan yang masa tunggunya 3-6 bulan, dan 1,41% lulusan yang masa tunggunya 

lebih dari 6 bulan. Tren ini juga terjadi di beberapa tahun berikutnya, di mana pada tahun 2011 

terdapat 78,87% lulusan yang masa tunggunya 0-3 bulan, 19,72% lulusan yang masa 

tunggunya 3-6 bulan, dan 1,41% lulusan yang masa tunggunya lebih dari 6 bulan. Hal ini 

menunjukkan indikasi bahwa lulusan program studi S1 Akuntansi kelas Reguler JAFEB UB 
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relatif cepat dalam mendapatkan pekerjaan, yang juga berarti para pengguna semakin percaya 

terhadap lulusan JAFEB UB. Perkembangan masa tunggu lulusan JAFEB UB untuk 

memperoleh pekerjaan dapat dilihat di Tabel 8.  

 

Tabel 8. 
Perkembangan Masa Tunggu Lulusan Program S1 Akuntansi Reguler 

Untuk Memperoleh Pekerjaan 
 

Program 
Studi/ 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 

S1 
Akuntansi 
Reguler 

0-3 bulan 78,87% 0-3 bulan 78,87% 0-3 bulan 78,87% 0-3 bulan 78,87% 

3-6 bulan 19,72% 3-6 bulan 19,72% 3-6 bulan 19,72% 3-6 bulan 19,72% 

>6 bulan 1,41% >6 bulan 1,41% >6 bulan 1,41% >6 bulan 1,41% 

 

Untuk mengurangi masa tunggu ini, FEB UB selaku Fakultas yang membawahi 

beberapa jurusan memiliki strategi yang cukup jitu. Strategi itu antara lain membekali 

mahasiswa dengan softskill utamanya adalah kewirausahaan dan meningkatkan peran Job 

Placement Centre (JPC) yang dimulai sekitar tahun 2009. Berbagai perusahaan setiap tahun 

melakukan rekrutmen di kampus dan ratusan lulusan mahasiswa FEB UB terekrut di kampus. 

Model perekrutan ini ternyata efektif untuk menurunkan masa tunggu.  

Adapun untuk gaji pertama lulusan JAFEB UB, khususnya S1 Akuntansi Reguler 

mengalami fluktuasi. Prosentase lulusan yang memiliki gaji lebih dari 3 juta-4 juta di tahun 2008 

sebesar 30,30% dan di tahun 2011 menurun menjadi 22%. Lulusan yang memiliki gaji lebih dari 

4 juta di tahun 2008 sebesar 4,55% dan di tahun 2011 meningkat menjadi 14%. Artinya, terjadi 

pergeseran gaji pertama dari layer yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Sementara, 

prosentase lulusan yang memiliki gaji terendah yaitu kurang dari 1 juta meningkat dari 16,67% 

menjadi 21%. Belum ada penelitian lebih lanjut tentang peningkatan jumlah mahasiswa dengan 

gaji kurang dari 1 juta. Kemungkinan disebabkan oleh beberapa lulusan kembali ke daerah asal 

(bukan kota besar) sehingga minimumnya gaji menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional 

(UMR). Untuk Perkembangan gaji pertama lulusan S1 Akuntansi Reguler dapat dilihat pada 

Tabel 9.  
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Tabel 9. 
Perkembangan Gaji Pertama Program S1 Akuntansi Reguler 

 

Program 
Studi/ 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 

S1 
Akuntansi 
Reguler 

100.000-
1.000.000 

16,67% 
100.000-
1.000.000 

16,67% 
100.000-
1.000.000 

21% 
100.000-
1.000.000 

21% 

>1.000.000-
2.000.000 

28,79% 
>1.000.000-
2.000.000 

28,79% 
>1.000.000-
2.000.000 

14% 
>1.000.000-
2.000.000 

14% 

>2.000.000-
3.000.000 

19,70% 
>2.000.000-
3.000.000 

19,70% 
>2.000.000-
3.000.000 

43% 
>2.000.000-
3.000.000 

43% 

>3.000.000-
4.000.000 

30,30% 
>3.000.000-
4.000.000 

30,30% 
>3.000.000-
4.000.000 

22% 
>3.000.000-
4.000.000 

22% 

>4.000.000 4,55% >4.000.000 4,55% >4.000.000 14% >4.000.000 14% 

 

c. Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen 

Indikator utama untuk menilai kinerja publikasi ilmiah dosen adalah jumlah penelitian, 

publikasi jurnal ilmiah internasional dan nasional, serta publikasi karya ilmiah dosen dalam 

konferensi internasional maupun nasional. Untuk memfasilitasi dan memberikan stumulus 

terhadap aktivitas publikasi ilmiah dosen, JAFEB UB mendorong keinginan dosen untuk 

meneliti, diterbitkan berbagai jurnal ilmiah di lingkungan JAFEB UB, serta buku-buku karya 

dosen baik melalui UB Press maupun penerbit di luar Universitas Brawijaya. Dorongan 

terhadap aktivitas ilmiah dosen juga dilakukan melalui pembenahan manajemen dan dukungan 

pendanaan (insentif) dengan dilakukan untuk mendorong tumbuhnya publikasi yang lebih baik 

dari aspek kualitas dan kuantitas.  

Jurnal yang diterbitkan FEB UB sampai dengan saat rencana strategis ini disusun 

adalah sebanyak 6 jurnal ilmiah, yaitu International Journal of Accounting and Business Society 

(IJABS), Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Journal of Indonesian Applied Economics (JIAE), 

Management Science, Jurnal TEMA (Tera Ilmu Akuntansi), dan Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma (JAMAL). Khusus untuk TEMA, jurnal ini sempat dihentikan penerbitannya 

selama kurang lebih 2 tahun, namun jurnal ini mulai diterbitkan kembali secara periodik pada 

tahun 2011. Adapun untuk IJABS, jurnal ini tidak aktif terbit selama beberapa tahun dan 

direncanakan akan mulai aktif kembali di tahun 2013. 

Adapun kendala utama terkait pengelolaan jurnal ilmiah tersebut adalah kurangnya 

supply artikel. Namun demikian, dengan upaya meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah, kendala 



17 
 

kurangnya supply artikel terutama dari luar FEB UB dapat dikurangi. Ke depan, FEB UB 

berupaya untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan jurnal ilmiah ini secara konsisten dan 

bertahap dengan mengontrol dan menjaga kualitas paper dan juga mempublikasikan  jurnal 

secara on-line. 

 

1. Jumlah Penelitian Dosen 

Penelitian dosen selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2008-2011, cukup mengalami 

peningkatan. Umumnya penelitian tersebut dibiayai oleh beberapa sumber pembiayaan, antara 

lain pembiayaan sendiri oleh peneliti, Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Departemen 

Pendidikan Nasional, dan Institusi dalam negeri di luar Departemen Pendidikan Nasional.     

Terkait dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan, setiap tahunnya FEB UB mengalokasikan dana Pendapatan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) yang cukup besar untuk bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Namun 

sayangnya, hasil penelitian belum dipublikasikan secara baik. Perlu upaya atau kebijakan lebih 

dari Jurusan dan Fakultas untuk mendorong agar hasil penelitian yang didanai oleh internal 

Fakultas dapat dipublikasikan terutama di jurnal internasional.  

Di lain pihak, kemampuan dosen JAFEB UB untuk mendapatkan dana penelitian dari 

pihak luar Perguruan Tinggi juga cukup berfluktuasi. Pada tahun 2008, penelitian yang dibiayai 

dari Institusi dalam negeri di luar Departemen Pendidikan Nasional sebanyak 7 penelitian. Pada 

tahun 2011 mengalami penurunan di mana tidak ada dosen JAFEB UB yang melakukan 

penelitian yang dibiayai dari Institusi dalam negeri di luar Departemen Pendidikan Nasional. 

Perkembangan jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen JAFEB UB dapat dilihat pada 

Tabel 10.  

Tabel 10. 
Perkembangan Jumlah Penelitian 

 

Sumber Pembiayaan/Tahun 2008 2009 2010 2011 

Pembiayaan sendiri oleh peneliti 28 26 39 58 

PT yang bersangkutan 12 13 17 22 

Depdiknas 1 0 0 3 

Institusi dalam Negeri di luar Depdiknas 7 1 3 0 

Total 48 40 59 83 
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2. Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional dan Nasional  

Secara umum publikasi ilmiah dosen JAFEB UB di jurnal internasional dan nasional 

masih sangat lemah. Pada tahun 2008 hanya terdapat 2 publikasi jurnal ilmiah internasional 

kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan di mana tidak ada publikasi sama sekali.  

Kinerja yang tidak terlalu baik juga terjadi pada publikasi di jurnal ilmiah nasional. Selama 4 

tahun terakhir hanya ada 9 publikasi di jurnal nasional di mana pada tahun 2008 terdapat 1 

publikasi kemudian sedikit meningkat pada tahun 2011 menjadi 2 publikasi. Belum ada 

penelitian lebih lanjut mengenai penurunan publikasi di jurnal internasional dan nasional. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh banyaknya aktivitas dan tugas yang dilakukan para dosen di 

bidang pengajaran dan pengabdian masyarakat serta belum adanya insentif/penghargaan dari 

Fakultas. Ke depan, perlu koordinasi yang intens antara Jurusan dengan Fakultas untuk 

mendesain dan mendorong agar para dosen aktif melakukan publikasi di jurnal internasional 

dan nasional. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif/penghargaan. Perkembangan 

jurnal ilmiah dosen dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2. 
Grafik Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional dan Nasional 

 

 

 

3. Makalah yang Dipresentasikan dalam Seminar/Konferensi Internasional dan Nasional 

Jumlah makalah yang dipresentasikan di seminar/konferensi internasional juga cukup 

banyak, dan hal ini kedepannya perlu terus ditingkatkan. Dalam kurun waktu 4 tahun (2008-

2011) terdapat 26 makalah yang dipresentasikan dalam seminar internasional. Sedangkan 

makalah yang dipresentasikan di seminar/konferensi nasional juga cukup banyak, di mana 

dalam kurun waktu 4 tahun (2008-2011) terdapat 39 makalah.  
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Cukup banyaknya makalah yang dipresentasikan dalam seminar/konferensi 

internasional dan nasional ini juga disebabkan oleh tingginya komitmen pimpinan baik JAFEB 

UB, Fakultas, maupun universitas untuk memfasilitasi dosen yang makalahnya berhasil diterima 

atau dipresentasikan dalam seminar atau konferensi ilmiah di tingkat internasional maupun 

nasional. Perkembangan makalah yang dipresentasikan dalam seminar/konferensi internasional 

dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.  

Gambar 3. 
Grafik Makalah yang Dipresentasikan dalam  

Seminar/Konferensi Internasional dan Nasional 
 

 

 

d. Kinerja Pengabdian Masyarakat  

Pengabdian masyarakat oleh dosen selama 4 tahun yaitu dari tahun 2008-2011 

mengalami penurunan. Umumnya pengabdian masyarakat tersebut dibiayai oleh beberapa 

sumber pembiayaan, antara lain pembiayaan sendiri oleh peneliti, Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Institusi dalam negeri di luar Departemen 

Pendidikan Nasional.     

Terkait dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan, setiap tahunnya FEB UB mengalokasikan dana Pendapatan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) yang cukup besar untuk bidang Pengabdian Masyarakat. Beberapa bentuk 

pengabdian masyarakat antara lain seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat/instansi 

pemerintah/swasta terkait dengan akuntansi, memberikan jasa konsultansi tentang akuntansi, 

serta menjadi pemateri di beberapa pelatihan akuntansi.   

Di lain pihak, kemampuan dosen JAFEB UB untuk mendapatkan dana pengabdian 

masyarakat dari pihak luar Perguruan Tinggi juga cukup berfluktuasi. Pada tahun 2008, 
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pengabdian masyarakat yang dibiayai dari Institusi dalam negeri di luar Departemen Pendidikan 

Nasional sebanyak 6 pengabdian, seperti dari Pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2011 

mengalami peningkatan menjadi 9 pengabdian. Perkembangan jumlah pengabdian masyarakat 

oleh dosen dapat dilihat pada Tabel 11.   

 

Tabel 11. 
Perkembangan Jumlah Pengabdian Masyarakat 

 

Sumber Pembiayaan/Tahun 2008 2009 2010 2011 

Pembiayaan sendiri oleh 
peneliti 

78 0 0 0 

PT yang bersangkutan 6 15 10 14 

Depdiknas 0 1 0 0 

Institusi dalam Negeri di luar 
Depdiknas 

6 17 43 9 

Total 90 33 53 23 

 
e. Sistem Penjaminan Mutu Akademik  

Aktivitas penjaminan mutu akademik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya (JAFEB UB) dikendalikan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) JAFEB UB. 

Aktivitas penjaminan mutu ini meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan 

Universitas Brawijaya yang dikoordinir secara berkala oleh Pusat Jaminan Mutu Universitas 

Brawijaya (PJM UB) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui badan akreditasi 

nasional maupun internasional. Adapun penjabaran dari beberapa aspek penjaminan mutu 

tersebut di atas dituangkan dalam Manual Mutu JAFEB UB yang beberapa bagian utamanya 

secara ringkas terdiri dari: 

 

1. Aspek Input 

Penetapan kriteria calon mahasiswa yang akan diterima oleh JAFEB UB didasarkan 

pada kriteria yang telah ditentukan oleh Universitas Brawijaya dalam Sistem Seleksi Masuk 

Mahasiswa Baru (SELMA) serta MoU yang telah disepakati dengan partner kerjasama seperti 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) untuk kelas Seleksi Alih Program S1 kelas 

Perbendaharaan dan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk kelas Seleksi Alih Program S1 

kelas BPK. 
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2. Aspek Proses 

Dalam menjalankan proses kegiatan pendidikan, JAFEB UB senantiasa berorientasi 

pada kepuasan pelanggan serta sasaran mutu yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan adalah: 

a. Menyediakan dosen pendamping akademik bagi setiap mahasiswa. 

b. Membantu kelancaran proses belajar mahasiswa dengan adanya fasilitas asistensi 

secara rutin dengan dibimbing oleh asisten dosen yang ditunjuk oleh pihak Jurusan.  

c. Pemenuhan sarana-prasarana pendidikan sesuai dengan standar DIKTI seperti ruang 

belajar dan fasilitas di dalamnya, laboratorium, perpustakaan dan koleksi literaturnya, 

jurnal online, hingga pada akses internet melalui wi-fi fakultas. 

Adapun beberapa aspek yang berorientasi pada sasaran mutu JAFEB UB adalah: 

a. Perolehan akreditas nasional “A” untuk tiga program studi yang ada di JAFEB UB (prodi 

S1 Akuntansi Reguler, prodi Magister Akuntansi, dan prodi Doktor Ilmu Akuntansi) telah 

terakreditasi A oleh BAN-PT.  

b. Menjamin terwujudnya World Class University dengan perolehan akreditasi di level 

internasional, yaitu ABEST 21 untuk Program Magister Akuntansi (PMA) dan sertifikasi 

ISO 9001: 2008 untuk level jurusan, fakultas dan universitas. 

c. Menjamin kepatuhan terhadap proses Audit Internal Mutu (AIM) di lingkup Universitas 

Brawijaya. dengan selalu mendapat penghargaan Universitas Brawijaya Annual Quality 

Awards (UBAQA) (Perolehan terakhir untuk UBAQA 2012).  

d. Menjamin rata-rata lama studi mahasiswa S1 selama 4 tahun, S2 selama 2 tahun dan 

S3 selama 3 tahun. Sasaran mutu ini nampaknya menjadi salah satu sasaran mutu yang 

hingga saat ini masih sulit untuk sepenuhnya dicapai oleh JAFEB UB baik untuk level 

S1, S2, maupun S3. Permasalahan tersebut menjadi semakin serius ketika per 1 

Agustus 2012 perguruan tinggi dihadapkan dengan surat Edaran Dikti yang 

mengharuskan mahasiswa baik di level S1, S2, maupun S3 untuk melakukan publikasi 

ilmiah dalam jurnal sebelum dapat dinyatakan lulus.  

Selanjutnya, untuk memastikan setiap aktivitas dalam proses belajar mengajar di 

Jurusan Akuntansi agar berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, beberapa 

bentuk monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, di antaranya adalah: 

 Monitoring kesesuaian materi ajar yang diberikan oleh dosen di setiap perkuliahan 

dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPKPS (Rencana Program Kegiatan 

Pembelajaran Semester) yang telah ditetapkan untuk masing-masing matakuliah. 
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 Monitoring terhadap tingkat kehadiran dosen mengajar di kelas selama satu semester. 

Hasil evaluasi semester Ganjil 2011/2012, 1 orang dosen S1 yang tingkat kehadiran 

mengajarnya kurang dari 12 kali (80%) selama 1 semester. Adapun untuk semester 

Genap 2011/2012, terdapat 3 dosen yang tingkat kehadiran di kelas selama satu 

semester kurang dari 80%.  

 Ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir semester mahasiswa. Pada semester Ganjil 

2011/2012, di level S1 terdapat 4 orang dosen yang terlambat mengumpulkan nilai 

akhir. Sedangkan untuk semester Genap 2011/2012 terdapat 8 dosen yang terlambat. 

 Kelengkapan pengisian instrumen penilaian dalam nilai akhir. Berdasarkan hasil 

evaluasi semester Ganjil 2011/2012, semua dosen JAFEB UB telah memenuhi 

kelengkapan instrumen penilaian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku 

pedoman akademik. Hal serupa juga terjadi di semester Genap 2011/2012. 

 Evaluasi semesteran kinerja dosen mengajar di kelas oleh mahasiswa. Berdasarkan 

hasil evaluasi semester Ganjil dan semester Genap tahun ajaran 2011/2012 melalui 

survey yang dilakukan kepada mahasiswa di akhir semester, semua dosen JAFEB UB 

telah mendapatkan nilai rata-rata di atas 3 dari skala 1 sampai dengan 4. 

 Tingkat kelulusan mahasiswa di kelas. Berdasarkan hasil evaluasi semester Ganjil 

2011/2012, tingkat kelulusan mahasiswa di kelas untuk seluruh mata kuliah adalah di 

atas 90%. Posisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di semester Genap 2011/2012 di 

mana masih ada beberapa mata kuliah yang tingkat kelulusan mahasiswa di kelasnya 

berada di bawah 90% (dengan posisi terendah 50%).  

 Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat dua mahasiswa yang hingga renstra ini 

dibuat merupakan mahasiswa yang diajukan oleh Fakultas ke Rektorat UB untuk 

terkena DO karena masa studi aktif sudah melebihi batas waktu maksimal 7 tahun. 

 

3. Aspek Output 

Penilaian terhadap mutu lulusan JAFEB UB mengacu pada sasaran mutu yang juga 

telah dinyatakan dalam manual mutu JAFEB UB. Beberapa sasaran mutu terkait dengan 

kualitas output lulusan program studi S1 adalah: 

a. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan IPK Rata-Rata 3,0. 

b. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang memiliki nilai TOEFL minimum 475. 

c. Menjamin bisa menghasilkan lulusan dengan masa tunggu kerja rata-rata paling lama 3 

bulan. 
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Sasaran mutu terkait dengan kualitas output lulusan program studi S2 adalah: 

a. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan IPK Rata-Rata di atas 

3,0. 

b. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang memiliki nilai TOEFL minimum 475. 

c. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang memiliki nilai TPA minimum 475. 

 

Sedangkan sasaran mutu terkait dengan kualitas output lulusan program studi S3 adalah: 

a. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan IPK Rata-Rata di atas 

3,5. 

b. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang memiliki nilai TOEFL minimum 500. 

c. Menjamin bisa menghasilkan lulusan yang memiliki nilai TPA minimum 500. 

Berdasarkan data dari SISKA FEB UB, rapor mahasiswa, dan hasil tracer study alumni, untuk 

ketiga indikator output S1, S2, dan S3 tersebut di atas hingga akhir tahun ajaran 2011/2012 

secara umum sudah bisa terpenuhi.  

 

f. Kurikulum 

Di level S1, perubahan kurikulum yang signifikan terjadi di tahun ajaran 2010/2011. 

Perubahan tersebut salah satunya terkait dengan munculnya 4 konsentrasi yang pada tahun-

tahun ajaran sebelumnya tidak tidak ada. Keempat konsentrasi yang dimaksud adalah 

konsentrasi Akuntansi Bisnis, Akuntansi dan Keuangan Syari’ah, Keuangan dan Sistem 

Informasi Sektor Publik, dan Akuntansi Perpajakan. Terbentuknya empat konsentrasi ini melalui 

mekanisme rapat kurikulum program studi S1 dalam rangkaian acara Rapat Kerja JAFEB UB 

yang diselenggarakan pada bulan Juni 2010 sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar 

terhadap lulusan akuntansi. 

Untuk level S2 dan S3, kurikulum Program Studi disusun sedemikian rupa untuk 

mencapai misi dan visi yang digariskan yaitu menjadi program magister sains akuntansi 

terkemuka yang mampu melakukan pencerahan intelektual, mental, dan spiritual sumber daya 

manusia serta melakukan inovasi sebagai kontribusi bagi akuntansi dan peradaban manusia. 

Pencerahan intelektual meliputi kemampuan mahasiswa untuk menghargai (1) disiplin ilmu lain 

di luar akuntansi, (2) berbagai paradigma disiplin ilmu akuntansi dan ilmu lainnya (3) 

“kebenaran ilmiah” dari berbagai paradigma disiplin akuntansi serta (4) konteks kekinian dan 

kedisinian disiplin akuntansi perubahan. 
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3.1.2 Aspek Non Akademik 

a. Organisasi, Program Studi, Kepemimpinan, dan Pengelolaan 

Organisasi dan kepemimpinan merupakan dua aset tidak berwujud yang sangat 

menentukan pencapaian kinerja dari JAFEB UB. Struktur organisasi JAFEB UB yang ada saat 

ini terdiri dari Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Staf Jurusan, Unit Jaminan Mutu (UJM), Staf 

Administrasi Jurusan, Program Studi S1 Reguler, Program Studi S2, Program Studi S3, 

Program Studi S1 Internasional, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Pusat Kajian 

Pengembangan Akuntansi dan Bisnis (PKPAB), Pusat kajian IFRS, Integrated Center Of 

Accounting, Taxation, and Assurance Services (ICATAS), serta Lab Akuntansi, Investasi dan 

Pasar Modal. Aktivitas yang ada di JAFEB UB lebih terkait dengan aktivitas koordinasi bidang 

akademik. Sedangkan terkait dengan administrasi dan keuangan serta sarana dan prasarana 

pengelolaannya ada di level fakultas. Adapun PKPAB, Pusat kajian IFRS, dan ICATAS 

digunakan sebagai media pengaplikasian dan pengembangan keilmuan melalui  aktivitas atau 

kajian tertentu seperti kerjasama dengan pihak luar dalam bidang penelitian, pendampingan, 

ataupun pelatihan serta aktivitas pelayanan kepada masyarakat umum terkait dengan masalah 

akuntansi dan perpajakan. Di pihak lain, keberadaan Lab Akuntansi, Investasi, dan Pasar Modal 

dibentuk untuk mewadahi kebutuhan pengguna jurusan (seperti mahasiswa S1, S2, dan S3) 

terkait dengan informasi pasar modal dan kelas praktikum. Selain itu, Lab Akuntansi, Investasi 

dan Pasar Modal juga berfungsi sebagai pihak yang mewadahi aktivitas recruitment dan 

pengembangan kemampuan serta pemberdayaan asisten dosen JAFEB UB.  

Selanjutnya, dilihat dari perspektif kepemimpinan, beberapa capaian yang diraih oleh 

JAFEB UB dalam hal aspek kepemimpinan adalah:  

1. Terpilihnya Ketua Jurusan akuntansi, yaitu Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. untuk mewakili 

Universitas Brawijaya dalam pemilihan ketua program studi berprestasi tingkat nasional 

di tahun 2010. 

2. Asesor The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABEST-21) 

atas nama Gugus Irianto, Ph.D. Ak. 

3. Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dijabat oleh Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. 

sebagai Anggota Komite Etika, Koordinator IAI KAPD Jatim dan Ketua Bidang Akademik 

IAI KAPd (2010-2012) serta anggota tim perumus kurikulum PPAk. Selain itu, jabatan 

serupa juga diperoleh Prof. Iwan Triyuwono, Ph.D Ak. sebagai Ketua Bidang IAI KAPd 

dan Koordinator IAI Komisariat Daerah Malang. 
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4. Reviewer dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan mitra bebestari pada Jurnal-

jurnal nasional atas nama Prof. Iwan Triyuwono, Ph.D, Ak., Prof.Dr. Unti Ludigdo, Ak., 

Prof. Dr. Sutrisno, Ak., Prof. Eko Ganis, Ph.D, Dr. Aji Dedi Mulawarman, dan Dr. Ari 

Kamayanti, Ak. 

5. Asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN)-PT atas nama Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., 

Prof. Dr. Bambang Subroto, Ak., Prof. Dr. Sutrisno, Ak., Prof.  Dr. Made Sudarma, MM, 

Ak., dan Dr. Bambang Purnomosidhi, Ak., serta Prof. Eko Ganis, Ph.D.  

6. Penguji disertasi tamu pada University of Wolongong, Australia atas nama Prof. Eko 

Ganis S, Ph.D; Penguji eksternal di Universitas Diponegoro atas nama Prof. Dr. 

Bambamg Subroto, Ak. dan Prof. Dr. Sutrisno, Ak. serta Penguji Eksternal di Universitas 

Airlangga atas nama Prof. Eko Ganis S, Ph.D dan Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. 

7. Konsultan dan nara sumber mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta 

sistem informasi akuntansi keuangan daerah di berbagai daerah dan forum di Indonesia 

atas nama Ali Djamhuri, Ph.D, Ak. 

8. Pembicara ahli dalam berbagai forum ilmiah, profesi dan kenegaraan atas nama Prof. 

Dr. Iwan Triyuwono, Ak. dalam guest lecturing di University of Southern Queensland 

(USQ), Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. dan Dr. M Achsin, Ak.,CPA dalam Pandangan umum 

RUU Akuntan Publik oleh DPD RI. 

 

b. Kerjasama 

1. Kerjasama dengan  Perguruan Tinggi Lain 

Di level dalam negeri, sampai saat ini, tercatat beberapa perguruan tinggi yang telah 

menjalin kerjasama dengan JAFEB UB. Perguruan tinggi tersebut adalah: 

1. Universitas Indonesia di tahun 2009 dalam bentuk kerjasama studi banding aktivitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

2. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di tahun 2008 dalam bentuk kerjasama 

pelatihan audit internal sektor publik. 

3. Universitas Udayana dan Universitas Nusa Cendana di tahun 2011 dalam bentuk 

Pendampingan Penyusunan Rencana Strategi Bisnis Badan Layanan Umum. 

Sedangkan untuk level kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, hingga saat ini 

telah terjalin kerjasama dengan universitas-universitas sebagai berikut: 

1. University of Kentucky (Amerika Serikat) 

2. University of Kassel (Jerman) 
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3. Murray State University (Australia) 

4. Massey University (New Zealand) 

5. Flinders University (Australia) 

6. University of Canbera (Australia) 

7. University of Wollongong (Australia) 

8. La Trobe University (Australia) 

9. Institute Of Business (IOB) (Timor Leste) 

10. Chiayi National University (Taiwan) 

11. University of Southern Quensland (Australia) 

12. Universiti Sains Malaysia (Malaysia) 

13. University Putra Malaysia (Malaysia) 

14. Management and Science University (Malaysia) 

15. The Hague University (Belanda) 

16. University of Twente (Belanda) 

17. Pukyong National University (Korea Selatan) 

18. National Penghu University of Science and Technology (Taiwan) 

19. Burapha University (Thailand) 

 

b.2 Kerjasama dengan Instansi Non Kependidikan 

Kerjasama dengan instansi non kependidikan yang hingga saat ini dijalin oleh JAFEB 

UB adalah sebagai berikut: 

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

yang mengirimkan beberapa SDM-nya untuk mengikuti kelas alih jenjang di JAFEB UB. 

2. Kantor Akuntan Publik Earnst & Young, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, dan KPMG 

Indonesia dalam rangka recruitment on campus di JAFEB UB dan pengiriman best 

student JAFEB UB untuk diterima sebagai pegawai tanpa proses seleksi. 

3. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka kerjasama pendirian Pojok BEI di lingkungan 

JAFEB UB. 

4. Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan RI dalam rangka 

kerjasama pendirian ICATAS di lingkungan JAFEB UB. 

5. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) jawa Timur dalam rangka penyelenggaraan kelas 

Brevet Pajak di JAFEB UB. 
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6. Beberapa Instansi Pemerintahan Daerah Pasuruan, Pamekasan, Mojokerto, dan 

Tulungagung dalam bidang penelitian, pelatihan, dan pendampingan oleh lembaga 

PKPAB (Pusat Kajian dan Pengembangan Akuntansi dan Bisnis) JAFEB UB. 

 

c. Brand 

Hasil dari pemeringkatan yang dilakukan oleh QS World University Ranking untuk tahun 

pemeringkatan 2012 di Level Asia, untuk kelompok Social Science and Management Faculty, 

nama Universitas Brawijaya ada di posisi 73. Posisi ini masih di bawah beberapa universitas 

asal Indonesia lainnya seperti Universitas Indonesia (peringkat 21), Universitas Gadjah Mada 

(peringkat 24) dan Universitas Airlangga (peringkat 61). Namun posisi Universitas Brawijaya 

tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan peringkat Universitas Padjajaran (88) dan 

Institut Pertanian Bogor (98). Adapun pemberian peringkat oleh QS, khususnya untuk QS Asian 

University Rankings didasarkan pada beberapa aspek seperti kualitas akademik, kesiapan 

lulusan masuk dunia kerja, hasil penelitian yang dikutip per dosen, rasio mahasiswa terhadap 

staf pengajarnya, jumlah mahasiswa asing, serta jumlah dosen asing. 

Hasil pemeringkatan universitas lainnya tercermin dari pemeringkatan universitas yang 

dilakukan oleh Dikti yang dirilis pada harian Kompas per Desember 2011 dengan beberapa 

aspek penilaian yaitu paten/ varietas/ disain industri, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, 

buku, prototipe/ model, pembelajaran/ karya seni, pertemuan ilmiah, serta jumlah laporan 

penelitian yang tidak digunakan untuk parameter-parameter sebelumnya. Berdasarkan enam 

kriteria tersebut selanjutnya posisi UB dapat dilihat dalam tabel 12 di bawah ini. 

 

3.1.3 Aspek Sumber Daya Manusia 

a. Sumber Daya Manusia 

Dosen dan tenaga kependidikan (karyawan) merupakan salah satu aset penting bagi 

kelangsungan dan proses perkembangan JAFEB UB saat ini dan di masa yang akan datang. 

Sampai dengan tahun 2011, JAFEB UB memiliki 54 dosen PNS, 1 Dosen Tetap Non PNS, 8 

Asisten Dosen Tetap Non PNS, dan 18 tenaga kependidikan (karyawan). Perkembangan 

jumlah dosen dapat dilihat dari Tabel 13. 
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Tabel 12 
Peringkat Universitas Di Indonesia Tahun 2011 Bedararkan Dikti 

 
NO. NAMA UNIVERSITAS POIN 

1 Universitas Gajah Mada 21,260 

2 Universitas Indonesia                    20,787 

3 Institut Teknologi Bandung            18,665 

4 Universitas Airlangga                     15,459 

5 Universitas Brawijaya 13,279 

6 Universitas Diponegoro                  11,978 

7 Universitas Jember 9,284 

8 Institut tek. Sepuluh November       8,818 

9 Universitas Padjadjaran    8,703 

10 Poli. Manufaktur Negeri Bandung       8,682 

 
 

Tabel 13 
Perkembangan Jumlah Dosen 

 

Dosen/Asisten Dosen 2008 2009 2010 2011 

Dosen PNS 52 53 54 54 

Dosen Non PNS 0 0 0 1* 

Asisten Dosen Non 
PNS 

0 0 0 8** 

Total 52 53 54 63 
 

Keterangan: 

*) Pada tahun 2011 terdapat penambahan 4 Asisten Dosen Tetap Non PNS yang melakukan penyetaraan 
menjadi Dosen Tetap Non PNS yang disahkan pada tahun 2012. Selain itu juga terdapat penambahan 2 
Dosen Tetap Non PNS namun belum memiliki NIK sehingga belum dimasukkan pada saat Renstra ini 
disusun.     
**) Pada tahun 2011 terdapat pengurangan 4 Asisten Dosen Non PNS yang melakukan penyetaraan menjadi 
Dosen Tetap Non PNS yang disahkan pada tahun 2012.   

  

Dilihat dari jumlah dosen secara umum, JAFEB UB memiliki jumlah dosen yang cukup 

untuk menyelenggarakan kegiatan akademik yang berkualitas. Rasio dosen dan mahasiswa 

pada tahun 2011 mencapai 1 : 27,11 orang. Rasio ini merupakan rasio total untuk mahasiswa di 

5 Program Studi JAFEB UB. Rasio ini sudah di atas rasio standar DIKTI yaitu 1 : 30.   

Dalam hal pengembangan karir staf akademik, setiap dosen dan staf administrasi 

akademik JAFEB UB melalui Fakultas difasilitasi secara penuh untuk melanjutkan studi ke 
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jenjang yang lebih tinggi. Dosen yang berusia di bawah 35 tahun diarahkan untuk melanjutkan 

studi ke luar negeri, sedangkan dosen yang berusia lebih dari 35 tahun diperbolehkan untuk 

melanjutkan studi di dalam negeri. Kebijakan ini sesuai dengan visi Universitas Brawijaya untuk 

menjadi universitas unggul bertaraf internasional.  

Melalui Fakultas, semua dosen memperoleh fasilitas jalur beasiswa. Beberapa dosen 

doktor lulusan dalam negeri mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris dan academic writing melalui program home stay ke luar negeri selama tiga 

bulan dengan biaya penyelenggaraan yang ditanggung oleh pihak universitas. Fakultas juga 

memfasilitasi dosen yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kemampuan riset dan 

menulis jurnal ilmiah melalui pelatihan-pelatihan di dalam maupun luar negeri. Selain itu, FEB 

UB secara periodik menginformasikan dan mendorong kepada dosen-dosen untuk mengurus 

proses kenaikan pangkat dan jabatan akademik bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Bagi 

dosen-dosen yang aktif melaksanakan riset dan publikasi ilmiah direncanakan akan 

mendapatkan reward yang cukup memadai berupa uang penghargaan di mana pada tahun 

2012, Fakultas menyusun Surat Keputusan (SK) Dekan terkait dengan reward atas kegiatan di 

bidang riset dan publikasi.  

Namun sayangnya peningkatan kualitas akademik dosen ini tidak diikuti oleh 

peningkatan kualitas tenaga kependidikan (karyawan). Jenjang pendidikan dan fungsi karyawan 

JAFEB UB disajikan dalam Tabel 14.  

 

          Tabel 14.  
Jenjang Pendidikan Karyawan JAFEB UB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
Dari 18 tenaga kependidikan, 7 tenaga kependidikan adalah tenaga non sharing yang diperbantukan di 
JAFEB sementara 11 tenaga lainnya adalah tenaga sharing yang diperbantukan untuk membantu 
Jurusan Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan Manajemen. 

 

Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan 

 S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/
SMK 

SMP SD 

Pustakawan - - - - 1 - - - - - 

Laboran/Teknisi/Analis/
Operator/Programmer 

- - - - - - - - - - 

Administrasi - - 7 - 3 - - 7 - - 

Lainnya - - - - - - - - - - 

Total  - - 7 - 4 - - 7 - - 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa sekitar 38% karyawan JAFEB UB berpendidikan 

SMA atau sederajat. Ke depan, perlu  dipikirkan untuk meningkatkan kualitas karyawan baik 

dari segi keterampilan maupun pendidikan. Saat ini yang mungkin bisa dilakukan adalah seperti 

memberikan ijin kepada karyawan apabila ingin melanjutkan ke jenjang S1 dan umumnya 

karyawan mengikuti perkuliahan pada hari Sabtu-Minggu. 

Berikutnya, pada tahun 2011, Universitas yang telah berstatus Badan Layanan Umum 

(BLU) semenjak Desember 2008 memiliki kewenangan untuk merekrut dosen dan karyawan 

tetap non PNS. Dalam hal ini, Fakultas dapat dengan leluasa untuk mengajukan dan 

menentukan jumlah dosen atau karyawan yang dibutuhkan karena tidak tergantung kepada 

kebijaksanaan pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan kinerja Jurusan dan Fakultas 

dapat lebih optimal. 

   

3.1.4 Aspek Keuangan 

a. Sistem Keuangan 

Sistem keuangan JAFEB UB merupakan bagian dari sistem keuangan Fakultas atau 

dengan kata lain merupakan bagian dari sistem keuangan negara. Anggaran keuangan JAFEB 

UB berasal dari dua sumber penerimaan utama, yaitu dana rutin yang berasal dari APBN dan 

dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).  

Dana rutin merupakan alokasi langsung dana pendidikan dari pemerintah terhadap 

setiap Universitas Negeri yang terutama digunakan untuk gaji Pegawai Negeri Sipil. Sementara 

itu, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) FEB UB berasal dari tiga sumber utama, yaitu:  

1. SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan), SPFP (Sumbangan Pengembangan Fasilitas 

Pendidikan) dan sejak tahun akademik 2007/2008 juga ditetapkan adanya SPIP (Sumbangan 

Pengembangan Institusi Pendidikan) serta DBP (Dana Bantuan Praktikum). 

2. Penerimaan Non utul (Non Ujian Tulis), yakni penerimaan di luar dari yang disebutkan di atas, 

antara lain: Penerimaan dari legalisir ijazah, legalisir transkrip, ujian komprehensif, biaya 

wisuda, hasil persewaan, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya penerimaan dari hasil 

kerjasama Penerimaan Non utul SPP.  

3. Penerimaan dana kerjasama melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Sebagai konsekuensi sistem universitas, maka penerimaan PNBP harus dibagi untuk 

operasional universitas dan fakultas. Hal ini juga berdampak pada penerimaan JAFEB UB. 

Besarnya pembagian dan jenis penerimaan dapat dilihat pada Tabel 15.  
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Tabel 15 
Sistem Alokasi Penerimaan 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber dan realisasi penerimaan FEB UB selama tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Tabel 

16. 

 
Tabel 16 

Realisasi Penerimaan FEB UB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber penerimaan FEB UB dari tahun ke tahun 

cenderung meningkat. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan peningkatan kemampuan FEB 

UB untuk mendapatkan dana serta peningkatan komitmen Pemerintah untuk mendanai sektor 

pendidikan. Realisasi PNBP dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan 

meskipun terjadi penurunan pada tahun 2010. Realisasi PNBP pada tahun 2008 sebesar Rp 

36.473.080.523 yang kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 44.745.350.169. 

No. Jenis 
Penerimaan 

Jenis Seleksi 
Masuk 

Bagian 
Universitas 

Bagian Fakultas 

1 SPP SNMPTN/SPMB/PSB 40% 60% 

2 SPP Non-
SNMPTN/SPMB/PSB 

30% 70% 

3 SPFP SNMPTN/SPMB/PSB 50% 50%  

4 SPFP Non-
SNMPTN/SPMB/PSB 

33% 67% 

5 SPIP  20% 80% 

6 Ordik  60.000/mahasiswa 140.000/mahasiswa 

7 Ormawa  90.000/mahasiswa 135.000/mahasiswa 

8 Program 
Pascasarjana 

 25% 75% 

9 Dana Bantuan 
Praktikum 

 0% 100% 

10 Kontrak 
Kerjasama 

1. Penerima Dana 
2. Lemlit/LPM/Fakultas 

2,5% Lembaga 
90% 
Fakultas 
7,5% 

Tahun SPJ Rupiah Murni  
(Rp) 

SPJ PNBP 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

2008 6.149.187.400 36.473.080.523 42.622.267.923 

2009 7.006.813.800 41.005.350.245 48.012.164.045 

2010 7.672.989.300 39.163.166.106 46.836.155.406 

2011 8.455.151.010 44.745.350.169 53.200.501.179 
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Peningkatan PNBP tersebut mengindikasikan bahwa FEB UB semakin mandiri secara 

keuangan. 

Posisi tersebut di atas menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat atas  

kualitas layanan FEB UB dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peningkatan 

pendanaan tentunya akan diiringi dengan peningkatan kualitas layanan yang dihasilkan oleh 

FEB UB. Kemandirian FEB UB juga dapat dilihat dari dana kerjasama yang terus meningkat 

sehingga FEB UB ke depan tidak harus membebankan biaya pendidikan yang tinggi kepada 

mahasiswa. Perkembangan realisasi PNBP dan Dana Kerjasama dapat dilihat pada Tabel 17. 

 
Tabel 17 

Perkembangan Realisasi PNBP dan Dana Kerjasama 
 

Tahun SPJ PNBP 
Non Dana Kerjasama (Rp) 

SPJ Dana Kerjasama 
(Rp) 

Total SPJ PNBP 
(Rp) 

2008 31.108.230.653 5.364.849.870 36.473.080.523 

2009 26.076.228.890 14.929.121.355 41.005.350.245 

2010 22.074.030.576 17.089.135.530 39.163.166.106 

2011 23.295.636.414 21.449.713.755 44.745.350.169 

 

Angka yang ada pada tabel 17 tersebut menunjukkan perkembangan realisasi dana 

kerjasama yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008, realisasinya sebesar 

Rp 5.364.849.870, kemudian pada tahun 2011 realisasinya meningkat menjadi sebesar Rp 

21.449.713.755. Senada dengan penjelasan sebelumnya, perkembangan realisasi dana 

kerjasama ini mengindikasikan kemandirian keuangan FEB UB.  

Selain itu pendapatan lain yang juga meningkat adalah pendapatan hibah kompetisi. 

PHK A-3 diperoleh JAFEB UB pada tahun 2006-2008 dengan total anggaran sebesar Rp 800 

juta per tahun. Ke depan, penggalangan dana melalui hibah kompetisi tetap menjadi program 

Fakultas. Keberlanjutan pendanaan juga sangat tinggi sebab pemerintah telah mengalokasikan 

20% anggaran untuk pendidikan, tingginya minat masyarakat untuk masuk ke FEB UB, dan tren 

kenaikan dana kerjasama dengan pihak lain yang sangat tinggi. Pencarian dana kerjasama 

akan menjadi prioritas FEB UB. Selama ini FEB UB telah menjalin kerjasama dengan pihak 

ketiga antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Pegadaian, 

Pemerintah Daerah, serta instansi lain baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk kelas 

kerjasama, kursus keuangan daerah umum dan khusus, serta konsultasi dan pelatihan terkait 

akuntansi, keuangan, ilmu ekonomi, dan manajemen. Hasil yang diperoleh selain dana adalah 



33 
 

untuk meningkatkan kompetensi para dosen dalam mengikuti perkembangan keilmuan terkait 

bidang ekonomi dan bisnis.  

Dari sisi pengeluaran, FEB UB menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai visi 

dan misinya. Rata-rata, FEB UB mengalokasikan lebih dari 54% anggarannya untuk kegiatan 

pendidikan dan pengajaran termasuk di dalamnya pengembangan dosen. Selanjutnya, sekitar 

40% anggaran dialokasikan untuk kerumahtanggaan dan pengembangan fasilitas pendidikan. 

Prioritas ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan proporsi dana dari 

kerjasama. 

Sementara itu, perkiraan sumber dana untuk JAFEB UB tahun 2008-2010 di beberapa 

Program Studi (S1, S2, dan S3) dapat dilihat dalam Tabel 18. Dana tersebut diperoleh dari 

beberapa sumber yaitu usaha sendiri, mahasiswa, pemerintah, dan sumber lainnya. Dana yang 

ada digunakan untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat). 

 

Tabel 18 
Sumber Dana Jurusan/PS (Tahun 2008-2010) 

 

Sumber 
Dana 

Jenis Dana 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) Rata-

Rata 2008 2009 2010 

Usaha 
sendiri 

PPAB 142 219 533 298 

 Total 142 219 533 298 

Mahasiswa SPP 5743 6232 5949 5974,6 

 Total 5743 6232 5949 5974,6 

Pemerintah APBN 2149 2639 2774 2520,6 

 GRANT 915 301 - 608 

 Total 3064 2940 2774 2926 

Sumber lain 
KERJA SAMA 
PENELITIAN 

5525 8278 5418 6407 

 PNBP 7541 4151 5888 5860 

 Total 13066 12429 11306 12267 

Total  22015 21820 20562 21465,6 
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3.1.5 Aspek Sarana dan Prasarana 

a. Sistem Informasi  

Sistem informasi akademik telah dikembangkan FEB UB sejak cukup lama dan terbukti 

sangat membantu FEB UB untuk meningkatkan pelayanan. FEB UB memiliki strategi 

pengembangan sistem informasi yang selalu diselaraskan dengan pengembangan teknologi 

dan kebutuhan informasi. Selain itu, jaringan komputer sudah disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang relevan seperti untuk bidang akademik dan internet. Jaringan 

komputer yang ada sudah terhubung ke setiap bagian gedung. Di samping itu, setiap gedung 

dihubungkan dengan dua jenis local area network, yaitu untuk Sistem Informasi Akademik 

(SISKA) dan untuk internet. Infrastruktur jaringan komputer terdiri dari jaringan kabel UTP, Fiber 

Optik, 3 titik hotspot outdoor, dan 14 titik hotspot indoor. Sedangkan jalur internet yang 

digunakan adalah jalur Astinet (Telkom) sebesar 1 Mbps dan jalur Fiber Optik yang terhubung 

ke Kantor Pusat (sebesar 18 Mbps).  

Layanan internet yang disediakan terdiri dari: web portal FEB UB (www.feb.ub.ac.id), 

web akademik (siska.feb.ub.ac.id), web direktori dosen (dosen.feb.ub.ac.id), web alumni 

(alumni.feb.ub.ac.id), web digital library (digilib.feb.ub.ac.id), web e-learning (e-

learning.feb.ub.ac.id), dan webmail (mail.feb.ub.ac.id). Khusus untuk e-learning, FEB UB telah 

mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama e-learning tingkat nasional dari Depdiknas 

untuk kategori pendidikan tinggi. Pada tahun 2009, e-learning FEB UB kembali menjadi juara 

dan mendapatkan penghargaan dari Depdiknas.   

 Hal ini membuktikan kekuatan FEB UB dalam bidang sistem informasi akademik cukup 

tinggi. Berkaitan dengan hal ini, perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) 

bertugas mengembangkan dan mengelola sistem informasi di FEB UB dan sudah 

mengembangkan aplikasi: SISKA (baik yang berbasis desktop maupun berbasis Web 

(http://siska.feb.ub.ac.id), Sistem Informasi Penggajian, dan Sistem Informasi Kepegawaian 

(Sisgawa). Selain itu, FEB UB juga menggunakan aplikasi yang disediakan Kementerian 

Keuangan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara, Sistem Akuntansi Instansi 

dan Aplikasi Gaji Pokok Pegawai serta aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Dikti, yaitu: Aplikasi 

Evaluasi Program Studi berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). 

Namun sayangnya, sistem informasi selain akademik belum dikembangkan secara 

optimal. Sistem informasi keuangan masih menggunakan sistem informasi yang mengikuti 

Kementerian Keuangan atau bahkan beberapa hal masih menggunakan sistem manual. Hal ini 

menyebabkan beberapa kebutuhan informasi masih belum dapat disediakan secara cepat dan 



35 
 

tepat karena belum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan informasi internal. 

Terkadang user, baik di tingkat dekanat maupun jurusan masih merasa sulit mendapatkan 

informasi keuangan yang cepat karena belum dikembangan secara optimal. Misalnya saja FEB 

UB belum dapat menyajikan informasi keuangan untuk segmen-segmen yang ada karena 

memang sistem informasi keuangan belum dikembangkan sampai sejauh itu. Kelemahan ini 

menyebabkan FEB UB belum dapat secara optimal mengimplementasikan sistem anggaran 

berbasis kinerja dan aktivitas.  

Selain itu, FEB UB juga belum mampu menyusun standar biaya per kegiatan yang 

sangat berguna dalam melakukan analisis efisiensi belanja. Begitu juga sistem informasi 

kepegawaian belum dioptimalkan dengan baik. Meskipun telah ada direktori dosen, namun 

dirasa updatingnya sangat lama karena tidak semua dosen melakukan updating data secara 

rutin. Selain itu, fitur-fitur lain dalam sistem informasi kepegawaian lainnya belum 

dikembangkan, seperti sistem informasi perencanaan karir, sistem pelatihan, dan sistem 

informasi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja staf dosen dan karyawan pada 

umumnya. 

Sistem informasi aset juga belum dikembangkan. Meskipun semua aset telah tercatat 

dengan baik namun sistem pemeliharaan, pengendalian, dan informasi dirasa masih belum 

optimal karena belum ada suatu sistem informasi terpadu mengenai aset. Misalnya adalah data 

mengenai luas dan penggunaan ruang atau lahan semestinya selalu update dan mudah untuk 

didapat. Namun, terkadang karena masih manual dan belum ada prosedur aset yang lengkap 

seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama mengenai informasi peruntukan lahan atau ruang. 

Oleh karena itu, ke depan, FEB UB perlu mengembangkan sistem informasi yang lengkap, 

handal dan terintegrasi dalam sistem web dan data sharing yang baik sehingga pencarian data 

untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut 

dikarenakan keputusan yang baik akan selalu membutuhkan informasi yang tepat waktu dan 

handal. 

 

b. Prasarana dan Sarana 

Sarana yang dimiliki FEB UB untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dirasa sangat cukup. FEB UB telah memiliki 7 laboratorium computer yang dilengkapi dengan 

231 komputer dan satu LCD untuk masing-masing lab. Sedangkan jumlah komputer yang 

tersedia di kelas dan akses SISKA (Sistem Informasi Akademik) mandiri sebanyak 42 buah, 

sehingga total komputer yang dapat diakses mahasiswa sebanyak 273. Dengan jumlah 
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tersebut, maka rasio komputer terhadap mahasiswa adalah 1:5,46. Selain itu, semua komputer 

terhubung dalam jaringan komputer (LAN). Komputer dapat diakses oleh seluruh mahasiswa 

FEB UB selama tidak digunakan untuk kelas. Khusus untuk komputer yang terdapat di 

Integrated Resource Center (IRC) dapat digunakan penuh untuk mahasiswa. 

FEB UB juga menyediakan fasilitas lain bagi mahasiswa seperti misalnya anjungan 

Sistem Informasi Akademik (SISKA) mandiri di beberapa gedung seperti di Gedung D dan E. 

Anjungan ini digunakan oleh mahasiswa untuk akses sistem informasi akademik termasuk 

pemograman KRS. Selain itu semua kelas yang berjumlah 48 kelas telah dilengkapi dengan 

LCD projector untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Koleksi buku, 

jurnal, dan koleksi perpustakaan yang lain juga tersedia dengan sangat memadai. Mahasiswa 

FEB UB dapat memanfaatkan perpustakaan pusat yang memiliki koleksi sebanyak 183.107 

kopi buku teks dengan judul sebanyak 73.243 untuk seluruh Fakultas. Universitas Brawijaya 

juga berlangganan jurnal online proquest dan sedang dalam proses berlangganan science 

direct. Selain itu, FEB UB juga memiliki ruang baca yang berisi koleksi khusus ekonomi, 

manajemen, akuntansi, serta ilmu lain yang terkait. 

Prasarana yang dimiliki FEB UB juga dirasa telah mencukupi untuk menyelenggarakan 

Tri Dharma yang berkualitas. Prasarana FEB UB meliputi 6 gedung yang berdiri pada area 

10.000 m2 yang digunakan untuk berbagai kepentingan (53 ruang kuliah, ruang administrasi, 7 

laboratorium, Self Acces Center (SAC), Pojok BEI, ruang baca/perpustakaan, ruang dosen, 

ruang seminar/sidang, ruang ibadah, kantor lembaga/pusat studi, kantor unit aktivitas 

kemahasiswaan, gudang barang/inventaris, kantin, dan fasilitas umum). Pemanfaatan gedung 

antara lain untuk ruang kuliah 3.327,24 m2 (0,74 m2 per mahasiswa), ruang laboratorium seluas 

373,06 m2, ruang administrasi dan perkantoran 1.102,37 m2, ruang dosen 497,66 m2 (3,3 m2 

per dosen), ruang baca 360,90 m2, ruang seminar/sidang seluas 1.296,40 m2, dan fasilitas 

umum lainnya 6.840,54 m2.  

Di samping fasilitas tersebut, FEB UB juga dapat menggunakan fasilitas bersama UB 

seperti Gedung Widyaloka, Student Centre, Samanta Krida, serta Pusat Inkubator Bisnis & 

Layanan Masyarakat untuk berbagai kegiatan seminar/lokakarya, serta kegiatan mahasiswa 

dan dosen dalam skala besar. Pemanfaatan berbagai ruangan di lingkungan FEB UB 

dikoordinasikan bersama oleh fakultas dan jurusan yang didukung oleh sistem teintegrasi dalam 

Sistem Informasi Akademik (SISKA). Ruang dan fasilitas Teknologi Informasi (TI) untuk tenaga 

administrasi telah mencukupi di mana ruangannya dialokasikan di gedung PPA Lama lantai 2. 
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Untuk pemanfaatan laboratorium komputer dilakukan resource sharing yang diatur melalui SK 

Dekan. 

Namun demikian, perlu disadari bahwa dilihat dari segi luas ruang kelas yang hanya 

sekitar 0,74 m2 per mahasiswa dan luas laboratorium yang hanya 0,084 m2 per mahasiswa, 

fasilitas tersebut dirasa perlu ditingkatkan. Dengan demikian standar DIKTI mengenai luas kelas 

per mahasiswa bisa terpenuhi hingga 2 meter persegi dan laboratorium hingga 1 meter persegi 

per mahasiswa. Jumlah kelas perlu ditingkatkan karena jumlah mahasiswa FEB UB semakin 

meningkat.  

 

3.2 Analisis Faktor-Faktor Eksternal 

Berbagai macam faktor eksternal sangat mempengaruhi kinerja FEB UB selama ini dan 

ke depan. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain: 

3.2.1 Peraturan Pemerintah 

Sebagai bagian dari Universitas Brawijaya, JAFEB UB merupakan institusi yang terikat 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah terkait 

dengan status Universitas Brawijaya sebagai Badan layanan Umum (BLU). Sebagai dampak 

dari status BLU yang disandang, maka selanjutnya Universitas Brawijaya dan unit-unit yang ada 

di bawahnya menjadi lebih fleksibel dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan serta 

lebih fleksibel dalam mencari alternatif sumber pendanaan di luar APBN. Kondisi tersebut 

kemudian dirasa mampu memperlancar penyelenggaraan aktivitas akademik dan non-

akademik di lingkungan kampus. Sebagai hasil akhirnya, dengan status BLU yang disandang 

dan dengan didukung oleh sumber pendanaan yang memadai, Universitas Brawijaya dapat 

semakin berbenah diri untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada segenap 

pengguna. Pelayanan yang dimaksud adalah mulai dari kurikulum, kompetensi staf pengajar, 

sarana prasarana, dan aspek-aspek lainnya yang menunjang efektivitas pendidikan di 

lingkungan kampus yang lainnya.  

Masih terkait dengan peraturan pemerintah, yang menjadi tantangan UB ke depan 

adalah adanya surat edaran Dikti yang menyatakan kewajiban publikasi karya ilmiah bagi 

lulusan S1, S2, S3. Adanya peraturan ini jika tidak disikapi dengan baik dan segera diambil 

beberapa kebijakan dan tindakan untuk menghadapi ketentuan peraturan tersebut, maka 

dikhawatirkan akan menjadi bottle-neck terhadap pencapaian kinerja Universitas Brawijaya, 

khususnya dalam hal lama masa studi mahasiswa. Oleh karenanya, Universitas Brawijaya 

secara umum dan JAFEB secara khusus perlu segera mencari berbagai alternatif kebijakan dan 
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tindakan nyata untuk menyikapi munculnya surat edaran tersebut. Hingga saat ini, selain upaya 

sosialisasi yang terus menerus dilakukan, langkah antisipatif lain yang dilakukan oleh JAFEB 

UB adalah menghidupkan kembali jurnal ilmiah TEMA dan IJABS serta menjaga eksistensi 

JAMAL yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu media mahasiswa 

JAFEB UB untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Yang perlu diperhatikan dari keberadaan 

surat edaran Dikti ini adalah peluang yang mungkin bisa diambil oleh JAFEB UB ketika 

ketentuan tersebut mampu diantisipasi dan disikapi dengan baik. Peluang yang dimaksud 

adalah semakin produktifnya mahasiswa JAFEB UB dalam menghasilkan karya ilmiah yang 

layak untuk dipublikasikan. 

Peluang lain yang bisa didapat oleh Universitas Brawijaya secara umum dan JAFEB 

secara khusus dari aspek peraturan di Indonesia adalah direncanakannya program wajib 

belajar 12 tahun oleh Pemerintah. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, maka 

sangat dimungkinkan bertambah banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas yang berminat 

untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi, yang salah satunya adalah Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2.2 Faktor Ekonomi Dan Sosial 

Saat ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan 

mereka. Di sisi lain, perekonomian Indonesia di tahun 2011 dan 2011 relatif mengalami 

perkembangan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut 

tercermin dalam beberapa data terkait indikator ekonomi Indonesia yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

triwulan pertama tahun 2012 yang tumbuh sebesar 4,5% dibandingkan dengan PDB triwulan 

pertama tahun 2011, peningkatan ekspor, bertambahnya penduduk yang bekerja sebesar 1,5 

juta orang dari Februari 2011 hingga Februari 2012, serta peningkatan upah buruh di tahun 

2012. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan ditunjang oleh kondisi ekonomi 

masyarakat yang diduga membaik, menjadi peluang tersendiri bagi Universitas Brawijaya dan 

JAFEB untuk memperluas pangsa pasarnya.  

Sampai saat ini, berdasarkan data angka keketatan masuk JAFEB UB yang dijelaskan 

pada bagian sebelumnya, yaitu dapat dapat dilihat pada Tabel 3, jurusan-jurusan di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, khususnya jurusan akuntansi masih merupakan salah satu favorit pilihan 

para orang tua karena dianggap lebih menjanjikan dalam memperoleh pekerjaan setelah lulus. 

Namun akhir-akhir ini minat tersebut semakin menurun meskipun tidak signifikan. Adanya fakta 
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bahwa banyak sekali sarjana ekonomi yang menganggur serta kemunculan Undang-Undang 

Akuntan Publik di tahun 2011 juga akan menyurutkan minat masyarakat untuk menempuh 

pendidikan akuntansi di bangku kuliah. Kondisi semacam itu kemudian juga ditunjang dengan 

semakin bertambahnya minat masyarakat Indonesia untuk mengirim putra-putri mereka 

bersekolah di perguruan tinggi luar negeri. Universitas-universitas asing pun berlomba-lomba 

menawarkan produk mereka ke masyarakat Indonesia dan bahkan membuka cabang di 

Indonesia.  

 

3.2.3 Faktor Teknologi 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap eksistensi JAFEB UB dalam jangka panjang. Jurusan harus dapat mamanfaatkan 

teknologi tersebut agar dapat menunjang kelancaran pembelajaran dan kemajuan jurusan. 

Penghargaan yang diperoleh dalam bidang E-Learning di level fakultas harus dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Peringkat Universitas Brawijaya berdasarkan aktivitas 

penggunaan website seperti yang ada di Webometrics dan 4ICU juga menjadi ancaman bagi 

Universitas Brawijaya dan JAFEB jika tidak segera ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, 

alternatif-alternatif penanganan dan pencegahan dirasa sangat perlu untuk segera dicanangkan 

dan diimplementasikan. Salah satu alternatif penanganan yang hingga saat ini digalakkan 

adalah sosialisasi dan yang dilakukan oleh pihak rektorat UB kepada seluruh dosen UB. 

Sosialisasi yang dimaksud berisi himbauan kepada seluruh dosen untuk membuat blog dengan 

domain ub.ac.id dan aktif mengisi blog tersebut dengan berbagai materi perkuliahan dan 

informasi akademik lainnya kepada mahasiswa. 

Selain itu, JAFEB juga berusaha tanggap dalam menyikapi perkembangan teknologi 

informasi saat ini, khususnya yang terkait erat dengan ilmu akuntansi. Hal tersebut dibuktikan 

dengan dibukanya kelas analis sistem dan Computer Assisted Audit Technique (CAAT) sebagai 

sarana yang dapat mewadahi minat mahasiswa di bidang sistem informasi akuntansi dan 

computer based audit. Selain itu JAFEB UB melalui Fakultas juga telah bekerjasama dengan 

lembaga internasional SAP University Alliances untuk pengadaan software SAP, yaitu aplikasi 

terkait dengan sistem informasi manajemen di suatu perusahaan. 

 

3.2.4 Faktor Lingkungan 

Iklim Kota Malang yang sejuk dan asri serta predikat sebagai kota pendidikan dan biaya 

hidup yang terjangkau, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar kota. Pada era 
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modern ini, Kota Malang terus menjadi liputan publik nasional karena selain menjadi kota yang 

kreatif, kaya akan gagasan pembaruan, dan indah, juga menjadi kota yang paling banyak 

mendapatkan prestasi nasional.  

Banyak sekali program pembangunan di Kota Malang yang menjadi percontohan di 

tingkat nasional misalnya, gerakan masal penghijauan Malang Ijo royo-royo, Pemanfaatan IT 

dalam pelayanan publik dan transparansi layanan perijinan, layanan perpustakaan percontohan 

nasional, strategi pengelolaan UKS, pengembangan kota Vokasi, Jardiknas dan lain 

sebagainya. Hal tersebut juga didukung oleh tipologi masyarakat Kota Malang yang terbuka, 

akomodatif, dan sangat toleran terhadap perbedaan. Lingkungan sosial yang kondusif ini 

memberikan peluang bagi FEB UB untuk menarik calon-calon mahasiswa untuk datang dan 

melanjutkan studi di FEB UB.  

Di sisi lain, mulai tahun 2011, Fakultas Ekonomi mengalami transformasi kelembagaan 

menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan transformasi adalah untuk mengikuti tuntutan 

perkembangan jaman di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka mewadahi jurusan lainnya 

(manajemen dan akuntansi) karena core dari kedua jurusan tersebut adalah bisnis. Selain itu, 

juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menuju World Class Faculty dengan meraih 

akreditasi Internasional yaitu ABEST 21 pada bulan Maret 2012. ABEST 21 adalah sebuah 

organisasi nirlaba di Jepang yang didirikan pada tahun 2005, yang didukung oleh Kementerian 

Pendidikan, Budaya, Olah Raga, dan IPTEK Jepang. Kegiatan ABEST 21 meliputi 

pembangunan Global Knowledge Network, penyelenggaraan bersama penelitian, seminar, dan 

konverensi internasional, serta penerapan standar akreditasi untuk pendidikan di bidang bisnis 

dan manajemen. 

 

3.2.5 Faktor Persaingan dalam Industri Pendidikan Tinggi 

a. Halangan Berdirinya Suatu Institusi (Entry Barrier) 

Dapat dikatakan entry barrier untuk masuk ke dalam pendidikan tinggi ekonomi cukup 

rendah. Pada saat ini, banyak pendatang baru yang perlu diperhatikan sebagai pesaing dari 

JAFEB UB adalah Fakultas Teknologi Industri, Program Pelatihan Profesional Bisnis (program 

non gelar atau setingkat D III), serta Politeknik Bisnis di berbagai kota. Di samping itu 

munculnya Sekolah-Sekolah Tinggi Ekonomi dengan program-program bisnis serta program 

entrepeneurshipnya akan menjelma menjadi pesaing JAFEB UB yang perlu diperhatikan. 

Kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada PTS untuk berdiri dan membuka 

Fakultas Ekonomi ataupun Sekolah Tinggi Ekonomi di berbagai kota, serta adanya kemudahan 
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kepada PTN lain untuk membuka Program Ekstensi dan Program Diploma semakin menambah 

kekuatan persaingan.  

Di Kota Malang sendiri terdapat 27 institusi/pendidikan tinggi. Dari jumlah tersebut 

diperkirakan yang memiliki Fakultas Ekonomi sebanyak 20 perguruan tinggi. Data mengenai 

perguruan tinggi yang ada di Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 19. Berikutnya, secara 

jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur Per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada 

Tabel 20. 

Di samping itu, adanya kebijakan dari Dirjen Dikti yang memberi kesempatan kepada 

Perguruan Tinggi Asing (PTA) untuk membuka kelas khusus di Indonesia juga menambah 

tingkat persaingan. Hal ini tentu akan menambah ramainya persaingan dalam merebut 

mahasiswa. Variatifnya program-program yang ditawarkan menjadikan pentingnya kualitas dan 

penciptaan image Fakultas yang positif di masyarakat. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

di Jawa Timur tahun 2011 adalah 11 PTN yang terdiri dari (1) Universitas Airlangga, (2) 

Universitas Brawijaya, (3) Universitas Jember, (4) Universitas Negeri Malang, (5) Universitas 

Negeri Surabaya, (6) Universitas Trunojoyo, (7) Institut Teknologi Sepuluh November, (8) 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, (9) Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, (10) 

Politeknik Negeri Jember, (11) Politeknik Negeri Malang. Dari 11 PTN, yang memiliki Fakultas 

Ekonomi sekitar 8 PTN (www.google.com, diakses pada Maret 2012).  

 

Tabel 19. 
Perguruan Tinggi di Kota Malang 

 

No. Nama Perguruan Tinggi Alamat 
1. IKIP Budi Utomo  Jl. Simp Arjuno 14B Telp. (0341) 3232142. 

2. Institut Teknologi Nasional  Kampus 1: Jl. Bend. Sigura-gura No. 2, Telp.0341-551431 
Fax.0341-553015 Malang 65145,3. 

3. Institut Teknologi Nasional  Kampus 2: Jl. Raya Karanglo Km.2 Telp.0341-417636 Fax.0341-
417634 Malang 

4. Politeknik Kesehatan Depkes 
Malang  

Jl. Besar Ijen No. 77 Malang, Telp. 0341-566075, E-mail: 
direktorat@poltekkes-malang.ac.id 

5. School of Business (SOB)  Jalan Besar Ijen 90, Malang 65115, Telp. (0341) 362763 Fax. 
(0341) 362763, Email: humas_sob@yahoo.co.id 

6. STIE Malangkucecwara  Jl. Terusan Candi Kalasan Malang Telp. (0341) 491813 e-mail: 
info@stie-mce.ac.id 

7. Sekolah Tinggi Bahasa Asing 
(STIBA)  

Jl. Ters. D. Sentani 97 Malang Telp. (0341) 7158828. 

8. STIKI Malang  Jl. Tidar 100 Telp. (0341) 5625259. 

9. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Malang  

Jl. Baiduri Bulan No. 1 Kota Malang, Telp. (0341) 55340, Fax. 
(0341) 56276810. 

10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
(STIEKN) Jaya Negara  

Jl. Citandui 46 Malang, Telp. 0341-491154, E-mail : 
info@stiekn.ac.id 

11. Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Teknik Komputer 
Asia  

Jl. Soekarno-Hatta-Rembuksari 1A Kota Malang, Telp. (0341) 
478877, Fax. (0341) 434522512. 

http://www.google.com/
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12. Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA 
Internasional  

Jl. R. Panji Suroso 91A Malang, Telp. (0341) 416200 Fax. (0341) 
473787 e-mail: info@stikma.ac.id 

13. Universitas Kristen Ciptawacana  Jl. Semeru 42 Telp. (0341) 35145614. 

14. Universitas Katolik Widyakarya  Jl. Bondowoso 2 Malang Telp. (0341) 55317115. 

15. Universitas Merdeka Malang 
(Unmer)  

Jl. Ters. Raya Dieng 62-64 Telp. (0341) 55232816. 

16. Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM)  

Jl Bandung 1 Malang Telp: 551253 Jl Raya Tlogomas Telp. (0341) 
55232817. 

17. Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
(Unitri)  

Jl. Telaga Warna Blok-C,Tlogo Mas Malang 65145 Telp. 0341-
565500, 7051744, Fax. 0341-565522, Email: info@unitri.ac.id 

18. Universitas Widyagama  Jl. Borobudur 35 Malang Telp. (0341) 49695019. 

19. Universitas Wisnuwardana  Jl. Ki Ageng Gribig Telp. (0341) 71360220. 

20. Universitas Islam Malang (Unisma)  Jl. MT Haryono 193 Malang Telp. (0341) 55182221. 

21. Universitas Brawijaya Jl. MT 
Haryono  

169 Malang Telp. (0341) 56161122. 

22. Universitas Gajayana  Jl. Merjosari 1 Malang Telp. (0341) 57005923. 

23. Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim (UIN Maliki)  

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 55135424. 

24. Universitas Kanjuruhan  Jl. Sudanco Supriadi Malang 

25. Universitas Negeri Malang (UM)  Jl. Surabaya Malang Telp. (0341) 55131226. 

26. Universitas Ma Chung  Jl. Villa Puncak Tidar N-01 Kota Malang, Telp : 0341-550171, Fax : 
0341-55017527. 

27. Politeknik Negeri Malang (Polinema)  Kampus I : Jl. Veteran Po. Box. 04 Malang, Tlp.0341-551340, 
551341 - Fax. 0341-55170828. 

28. Politeknik Negeri Malang (Polinema)  Kampus II : Jl. Sukarno Hatta Po. Box. 04 Malang 

29. Politeknik Kota Malang  Kompleks Pendidikan Internasional Tlogowaru Kec. 
Kedungkandang Kota Malang, Telp : 0341-9273038, 9273039 

 
Sumber: 
http://www.malangkota.go.id/mlg_detail.php?own=bddidik&kat=PERGURUAN%20TINGGI&id=25#ixzz24nKrnovv. 
Diakses tanggal 28 Agustus 2012. 

 

http://www.malangkota.go.id/mlg_detail.php?own=bddidik&kat=PERGURUAN%20TINGGI&id=25#ixzz24nKrnovv
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Tabel 20 
Jumlah Perguruan Tinggi Swasta  

di Jawa Timur Per Kabupaten/ Kota Tahun 2011 
 

No. Kota BENTUK PERGURUAN TINGGI JUMLAH 

UNIV INST SEKTI AKAD POLTEK P.STUDI PTS 

PS PT PS PT PS PT PS PT PS PT PS % PT % 

1 Bangkalan     9 3 2 2   11 0,71% 5 1,52% 

2 Banyuwangi 37 3   5 2 3 2 3 1 48 3,08% 8 2,44% 

3 Batu       3 1   3 0,19% 1 0,3% 

4 Blitar 17 1   10 4 2 1   29 1,86% 6 1,83% 

5 Bojonegoro 5 1 6 1 4 2 2 1   17 1,09% 5 1,52% 

6 Bondowoso 7 1     1 1   8 0,51% 2 0,61% 

7 Gresik 20 2   6 2 4 4   30 1,92% 8 2,44% 

8 Jember 41 3 8 1 12 6 8 7   69 4,43% 17 5,18% 

9 Jombang 27 2   24 7 3 3   54 3,46% 12 3,66% 

10 Kediri 55 4 15 1 26 12 12 10 4 2 112 7,18% 29 8,84% 

11 Lamongan 24 2   8 4     32 2,05% 6 1,83% 

12 Lumajang 3 1   6 4     9 0,58% 5 1,52% 

13 Madiun 3 4 12 1 5 4 6 4 6 1 63 4,04% 13 3,96% 

14 Magetan     4 1 1 1   5 0,32% 2 0,61% 

15 Malang 190 11 33 4 80 28 8 8 8 3 319 20,46% 54 16,46% 

16 Mojokerto 17 2   11 5 6 5 2 1 36 2,31% 13 3,96% 

17 Nganjuk     11 4 1 1   12 0,77% 5 1,52% 

18 Ngawi 6 1   5 1 1 1   12 0,77% 5 1,52% 

19 Pacitan     4 1     4 0,26% 1 0,3% 

20 Pamekasan 23 2         23 1,48% 2 0,61% 

21 Pasuruan 15 2   15 5 2 2   32 2,05% 9 2,74% 

22 Ponorogo 21 2   2 1 2 2   25 1,6% 5 1,52% 

23 Probolinggo 10 1   9 5 5 3   24 1,54% 9 2,74% 

24 Sampang     2 1 2 2   4 0,26% 3 0,91% 

25 Sidoarjo 21 2   9 4 8 7   38 2,44% 13 3,96% 

26 Situbondo 6 1   1 1 4 3   11 0,71% 5 1,52% 

27 Sumenep 9 1   6 1     15 0,96% 2 0,61% 

28 Surabaya 313 24 31 4 96 31 17 14 7 4 474 30,4% 77 23,48% 

29 Trenggalek     2 1     2 0,13% 1 0,3% 

30 Tuban 22 2   4 2     26 1,67% 4 1,22% 

31 Tulungagung 6 1   6 2     12 0,77% 3 0,91% 

Jumlah 929 75 105 12 382 144 103 85 40 12 1887 

       

          Sumber: http://www.kopertis7.go.id/kabupaten-kota (diakses tanggal 28 Agustus 2012). 

http://www.kopertis7.go.id/kabupaten-kota
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Dari tabel 20 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah PTS tersebut menunjukkan tingkat 

persaingan yang semakin ketat. Hal ini tentunya akan mendorong JAFEB UB agar lebih 

mengoptimalkan diri dalam merebut pangsa pasarnya (para mahasiswa). Ke depan, JAFEB UB 

semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi core bisnisnya.  

 

b. Posisi Tawar Konsumen (Bargaining Power of Customer) 

Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi tawar konsumen pendidikan tinggi adalah 

cukup tinggi. Banyaknya jumlah perguruan tinggi dan lulusannya menjadi faktor utama yang 

menyebabkan posisi tawar konsumen cukup tinggi. Dalam kaitannya dengan para lulusan 

perguruan tinggi, pada saat ini terjadi keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga 

menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Jumlah lulusan tiap tahun, yang mencapai 

sekitar 292.000 orang menjadikan lapangan kerja menjadi sebuah barang langka yang 

diperebutkan. Secara khusus, tingkat pengangguran di Kota Malang pada tahun 2008 sebanyak 

40% didominasi oleh sarjana (www.pemkot-malang.go.id). Perkembangan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tahun 2010-2011 dapat dilihat di Tabel 21. 

 
Tabel 21 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010–2011 (persen) 

 

Pendidikan Tertinggi 
yang Ditamatkan 

2010 2011 

Februari Agustus Februari Agustus 
SD Ke Bawah  3,71  3,81  3,37 3,56 

Sekolah Menengah Pertama  7,55 7,45 7,83 8,37 

Sekolah Menengah Atas  11,90 11,90 12,17 10,66 

Sekolah Menengah Kejuruan  13,81 11,87 10,00 10,43 

Diploma I/II/III  15,71 12,78 11,59 7,16 

Universitas  14,24 11,92 9,95 8,02 

Jumlah  7,41 7,14 6,80 6,56 
Sumber: www.bps.go.id (2011). 

 

Tabel 21 menjelaskan bahwa jumlah pengangguran pada Agustus 2011 mencapai 7,7 

juta orang atau 6,56 persen dari total angkatan kerja. Secara umum Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) cenderung menurun, di mana TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen turun dari 

TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen dan TPT Agustus 2010 sebesar 7,14 persen. Jika 

dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, TPT pada hampir semua tingkat pendidikan 

cenderung turun, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan SD ke bawah naik 0,19 persen, Sekolah 

Menengah Pertama naik 0,54 persen, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang juga mengalami 

http://www.pemkot-malang.go.id/
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kenaikan sebesar 0,43 persen. Pada Agustus 2011, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah 

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu masing-

masing sebesar 10,66 persen dan 10,43 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

melimpahnya tenaga kerja yang ada memberikan keleluasaan bagi para user untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang paling kompeten. Ini merupakan tantangan bagi FEB untuk 

semakin meningkatkan kualitas lulusannya guna meningkatnya daya saing lulusan di dunia 

kerja.  

 

c. Tersedianya Jasa Pengganti 

Perguruan tinggi utamanya universitas menghadapi persaingan berat dari pendidikan 

vokasi. Bahkan beberapa tahun terakhir pendidikan vokasi mengalami peningkatan minat. 

Meski demikian, universitas yang menawarkan gelar masih cukup diminati karena masyarakat 

masih beropini bahwa gelar menjadi faktor utama seseorang dapat memperoleh pekerjaan. 

 

d. Posisi Tawar Supplier 

Dapat dikatakan bahwa supplier utama universitas adalah tenaga ahli untuk calon dosen 

dan calon mahasiswa. Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia terutama mereka 

yang bergelar sarjana, maka universitas memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Namun 

dengan adanya peraturan bahwa dosen harus minimal bergelar S2 sedikit mengurangi posisi 

tawar universitas. Karena itu dapat dikatakan posisi tawar supplier (para calon dosen yang 

bergelar S2) adalah cukup tinggi. Namun jika dilihat dari segi calon mahasiswa, maka posisi 

tawar mereka cukup rendah karena tingginya jumlah lulusan SMA/SMK. Diperkirakan jumlah 

lulusan SMA/SMK akan semakin tinggi di masa yang akan datang karena semakin tingginya 

kesadaran masyakarat untuk mencapai pendidikan tinggi.  

 

e.  Analisa Persaingan 

Persaingan dunia pendidikan ke depan akan semakin ketat. Persaingan bukan hanya 

dari jurusan akuntansi PTN dan PTS besar namun juga dari perguruan tinggi luar negeri yang 

mulai melebarkan sayapnya di Indonesia atau sekolah-sekolah bisnis luar negeri yang 

membuka cabangnya di Indonesia. Jurusan akuntansi PTN besar lainnya seperti Universitas 

Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair) termasuk 

pesaing berat UB. Unair sendiri dapat dikatakan pesaing potensial UB mengingat keduanya 

memiliki kemiripan produk dan berada dalam regional yang sama 
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BAB IV 

ANALISA LINGKUNGAN 

 

4.1 Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tabel di bawah ini 

menguraikan berbagai bentuk faktor yang sekaligus menjadi indikator kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman (strength, weakness, opportunity, threat)/ SWOT yang dimiliki JAFEB 

UB. Indikator SWOT ini selanjutnya dapat digunakan oleh JAFEB UB dalam mengembangkan 

rencana strategisnya untuk periode 2012-2021. 

 

INDIKATOR KEKUATAN (STRENGTH) 

1 Minat terhadap program pascasarjana dan pendidikan profesi meningkat 

2 Program Internasional terus mengalami perkembangan 

3 Tingkat keketatan seleksi mengalami peningkatan 

4 Rerata IPK Lulusan secara umum mengalami peningkatan secara konsisten 

5 
Masa tunggu kerja secara umum mengalami penurunan, gaji pertama lulusan cenderung 
meningkat 

6 
JAFEB UB mengelola 2 Jurnal Ilmiah nasional aktif dan 1 jurnal ilmiah internasional yang 
akan diaktifkan di tahun 2013 

7 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen JAFEB UB jumlahnya 
sangat banyak dan cenderung mengalami peningkatan 

8 
Jumlah dosen untuk melakukan update pengetahuan melalui Pendidikan Berkelanjutan 
(PPL), keikutsertaan dan presentasi dalam seminar, workshop dalam dan luar negeri 
sangat tinggi 

9 Jumlah Dosen bersertifikasi profesi semakin meningkat 

10 Kualitas pendidikan dosen semakin meningkat 

11 Jumlah Guru Besar semakin meningkat 

12 
Kualitas pelayanan proses belajar mengajar semakin meningkat melalui pembentukan 
penasihat akademik dan asistensi dosen 

13 
Mutu pendidikan telah berstandar internasional dengan diraihnya akreditasi ABEST 21 
untuk program magister akuntansi (PMA) dan sertifikasi ISO 9001: 2008 

14 S1, S2 dan S3 JAFEB UB telah memperoleh Akreditasi BAN-PT dengan nilai A 

15 JAFEB UB senantiasa meraih penghargaan UBAQA 

16 Standar TOEFL untuk jenjang S1 JAFEB UB cukup tinggi yakni 475 

17 
Kurikulum didesain agar mampu melakukan pencerahan intelektual, mental, dan spiritual 
sumber daya manusia serta melakukan inovasi sebagai kontribusi bagi akuntansi dan 
peradaban manusia 

18 Pusat Kajian/Studi dan Laboratorium yang lengkap 

19 
Tenaga dosen memiliki banyak prestasi dalam bidang akademik dan kepemimpinan 
publik 
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INDIKATOR KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1 Demografi mahasiswa masih didominasi wilayah Jawa Timur 

2 Brand Positioning JAFEB UB belum optimal 

3 
Masa studi pascasarjana secara umum melewati target dan cenderung mengalami 
penurunan 

4 Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional sangat minim  

5 Integrasi sistem informasi akademik pascasarjana belum optimal 

6 
Jurnal yang dikelola belum secara konsisten terbit tepat waktu dimana hal ini disebabkan 
terbatasnya jumlah supply karya ilmiah untuk diterbitkan 

7 Rasio Dosen dan Mahasiswa belum optimal 

 

 

INDIKATOR PELUANG (OPPORTUNITY) 

1 Dorongan pemerintah untuk meningkatkan kuota jumlah mahasiswa yang diterima 

2 Kesempatan penggalangan dana melalui hibah kompetisi dan kerjasama terbuka lebar 

3 
Kesempatan menjalin kerjasama dalam hal pemanfaatan lulusan JAFEB UB melalui 
jaringan alumni JAFEB UB 

4 
Program wajib belajar 12 tahun mendorong tingginya minat untuk melanjutkan studinya 
di perguruan tinggi 

5 Pertumbuhan PDB mendorong potensi pendanaan dari Masyarakat 

6 Adanya otonomi kampus melalui Perubahan status menjadi BLU 

7 
Kebutuhan lulusan jenjang S2 dan S3 semakin tinggi, sehingga berpotensi peningkatan 
mahasiswa Pascasarjana 

8 
Kewajiban publikasi ilmiah bagi calon lulusan S1, S2, dan S3 yang dapat memberikan 
peluang untuk kemudahan mendapatkan materi jurnal serta semakin menambah daftar 
publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas JAFEB UB 

 

 

20 
Networking dan kerjasama dengan universitas serta institusi lain baik dari dalam maupun 
luar negeri  

21 Keikutsertaan dosen dalam organisasi profesi semakin meningkat 

22 Penjaminan Mutu jurusan telah berjalan secara berkesinambungan 

23 

Makin meningkatnya kemampuan menggalang dana dari berbagai sumber yang nantinya 
berdampak pada semakin kuatnya sumber pendanaan yang dimiliki untuk menjalankan 
aktivitas operasional dan proses pengembangan serta inovasi baik di jurusan, fakultas, 
maupun universitas 

24 
Sistem Informasi Akademik (SISKA) pada jenjang S1 sangat baik dan telah terintegrasi 
pada beberapa aspek seperti aspek proses belajar mengajar (PBM) di kelas, alokasi 
ruang mengajar, hingga proses evaluasi dosen oleh mahasiswa dalam PBM 

25 

Sarana dan prasarana sangat memadai dan terawat seperti wi-fi yang selalu bisa 

digunakan di lingkungan FEB UB hingga LCD dan komputer di ruang kelas yang 
terpelihara dengan baik sehingga mampu secara optimal menunjang PBM di kelas 



48 
 

INDIKATOR ANCAMAN (THREAT) 

1 
Barrier to entry ke dalam pendidikan tinggi ekonomi cukup rendah yang mendorong 
peningkatan persaingan penyelenggara pendidikan 

2 
Adanya surat edaran DIKTI yang menyatakan kewajiban publikasi karya ilmiah bagi 
lulusan S1, S2, S3 sehingga dikhawatirkan memperpanjang masa studi mahasiswa 

3 
Pemberlakuan UU No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik menuntut kesiapan 
mengembangkan pendidikan profesi akuntansi 

4 Globalisasi mendorong tumbuhnya perguruan tinggi asing membuka cabang di Indonesia 

5 Persaingan kerja yang semakin ketat 

6 Perkembangan teknologi yang cepat menuntut peningkatan skill mahasiswa dan lulusan 
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BAB V 

RENCANA STRATEGIS 2012-2021 

 

Berdasarkan analisis indikator SWOT JAFEB UB yang telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya, selanjutnya dapat diirumuskan rencana strategis JAFEB UB 2012-2021 sebagai 

berikut: 

 

5.1 Visi 

Visi Universitas Brawijaya 

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif 

dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional di bidang ekonomi dan bisnis yang 

berjiwa wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

 

Visi Jurusan Akuntansi 

Menjadi jurusan akuntansi bereputasi internasional yang berjiwa wirausaha dan 

berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

. 

Visi Program Studi S1 Akuntansi 

Menjadi program studi S1 akuntansi bereputasi internasional yang mengintegrasikan 

semangat kewirausahaan dan nilai-nilai profesional dalam pendidikan dan riset 

akuntansi serta dilandasi oleh kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

 

Visi Program Studi S2 Akuntansi (Program Magister Akuntansi) 

Menjadi program studi magister akuntansi bereputasi internasional yang menyatukan 

pembelajaran dan penelitian dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan 

lingkungan. 
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Visi Program Studi S3 Akuntansi (Program Doktor Ilmu Akuntansi) 

Menjadi Program Doktor Akuntansi terkemuka bereputasi internasional yang 

memberikan pencerahan intelektual, mental, dan spiritual keagamaan guna mendorong 

inovasi ilmu pengetahuan sebagai kontribusi bagi akuntansi dan peradaban manusia. 

 

5.2 Misi JAFEB UB 

1 Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang mengutamakan profesionalisme dan 

etika.   

2 Mengembangkan  ilmu akuntansi melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal dan 

universal.   

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya kreatif dan inovatif 

di bidang akuntansi. 

 

5.3 Tujuan JAFEB UB 

1. Menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, 

kemanusiaan, dan lingkungan. 

2. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya ilmiah bidang akuntansi yang berkarakter 

nilai lokal dan universal bertaraf internasional. 

3. Menghasilkan sistem  dan  teknik  pembelajaran  inovatif di bidang akuntansi. 

4. Memberikan pelayanan kepada  masyarakat  melalui  pendidikan,  pelatihan, 

pendampingan, dan konsultansi di bidang akuntansi. 

5. Menyebarluaskan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dan dosen akuntansi melalui 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

5.4 Spirit dan Nilai Dasar JAFEB UB 

a. Spirit* 

1) Hope (menciptakan harapan)  

2) Inspiring (memberikan inspirasi)  

3) Empowering (memberdayakan)  

4) Enlightening (memberikan pencerahan)  

5) Wisdom (menggapai kebijaksanaan) 

*Adapun makna dari masing-masing spirit JAFEB UB merujuk pada spirit FEB UB yang ada pada dokumen rencana 
strategis FEB UB 2011-2021. 
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b. Nilai Dasar Filosofis  

1) Kesadaran Ketuhanan   

2) Kesadaran Kemanusiaan   

3) Kesadaran Lingkungan   

 

c. Nilai Dasar  Operasional  

1) Jujur  

2) Amanah   

3) Kasih Sayang  

4) Ikhlas   

5) Progresif  

6) Adil  

7) Partisipatif  

8) Tanggap (Responsif)  

9) Empati  

10) Andal  

11) Kekeluargaan 

 

5.5 Arah Pengembangan JAFEB UB 

Pencapaian Visi Misi dan Tujuan Jurusan Akuntansi didasari dengan spirit dan nilai-

nilai bersama (shared values). Berdasarkan spirit dan nilai bersama tersebut, arah 

pengembangan JAFEB dalam 11 tahun ke depan digambarkan sebagai berikut: 

1. Tahun 2012-2014: Pemantapan tata kelola yang baik serta menjadi yang terbaik di 

Indonesia dan menuju daya saing Asia Pasifik. 

2. Tahun 2015-2017: Mencapai reputasi baik dan berdaya saing tinggi di tingkat Asia Pasifik 

serta menuju dasa saing internasional/ dunia.  

3. Tahun 2018-2021: Bereputasi unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional/ 

dunia. 

 

5.6 Fokus Pengembangan JAFEB UB 

Sejalan dengan rencana strategis FEB UB, fokus pengembangan yang menjadi 

sasaran dari Jurusan Akuntansi adalah: 

1. Penguatan Tata Kelola 
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2. Peningkatan kualitas akademik, penelitian dan pengabdian 

3. Peningkatan kualitas kemahasiswaan 

4. Peningkatan kualitas dosen 

5. Peningkatan kerjasama baik nasional maupun internasional 

6. Peningkatan kualitas hubungan dengan alumni dan orang tua 

7. Pencitraan publik 
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5.7 Sasaran Strategi Pengembangan JAFEB UB 

VISI 2012 -2016 2017 - 2021 

Menjadi jurusan 
akuntansi 
bereputasi 
internasional 
yang berjiwa 
wirausaha dan 
berkesadaran 
ketuhanan, 
kemanusiaan, 
dan lingkungan 

Penambahan 1 Program Studi Baru Penambahan 2 Program Studi Baru 

2 Program Studi terakreditasi Internasional dan Seluruh PS 
terakreditasi A versi BAN-PT / LAM 

Seluruh Program Studi terakreditasi Internasional dan A versi 
BAN-PT / LAM 

Publikasi Internasional ≥ 50 Publikasi Publikasi Internasional ≥ 75 Publikasi 

Memiliki 1 jurnal terindeks pada publisher internasional Memiliki 2 jurnal terindeks pada publisher internasional 

Keberadaan lingkup jaringan penelitian internasional ≥ 1 Jaringan 
Keberadaan Lingkup jaringan penelitian internasional ≥ 2 
Jaringan 

Terdapat ≥ 10 artikel ilmiah yang  tercatat dalam lembaga sitasi. 
Terdapat ≥ 20 artikel ilmiah yang  tercatat dalam lembaga 
sitasi. 

Keanggotan dosen tetap dalam asosiasi profesi internasional ≥ 
60% 

Keanggotan dosen tetap dalam asosiasi profesi internasional 
100% 

Memiliki mahasiswa asing > 2% Memiliki mahasiswa asing > 5% 

Memiliki kerjasama nasional dan internasional  Memiliki kerjasama nasional dan internasional  

Memiliki mahasiswa bereputasi internasional ≥ 2% Memiliki mahasiswa bereputasi internasional ≥ 5% 

Frekwensi visiting profesor Internasional ≥ 10 kegiatan Frekwensi visiting profesor Internasional ≥ 20 kegiatan 

≥ 5 % penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan 
pendekatan dan pemikiran baru. 

≥ 10 % penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan 
pendekatan dan pemikiran baru. 

Memiliki ≥ 3 Dosen WNA  Memiliki ≥ 5 Dosen WNA  

Lulusan bekerja sebagai pengusaha ≥ 5% Lulusan bekerja sebagai pengusaha ≥ 10% 

Proporsi pendanaan jurusan di luar SPP Mahasiswa ≥ 10% Proporsi pendanaan jurusan diluar SPP Mahasiswa ≥ 30% 

≥ 6 karya dosen telah memiliki HAKI terdaftar ≥ 10 karya dosen telah memiliki HAKI terdaftar 

Monitoring dan evaluasi studi mahasiswa memenuhi standar 
optimum setiap jenjang pendidikan 

Monitoring dan Evaluasi studi mahasiswa memenuhi standar 
optimum setiap jenjang pendidikan 

Jumlah Guru Besar 20 % dari Total Dosen Tetap Jumlah Guru Besar 40 % Total Dosen Tetap 

Jumlah Doktor 50 % Total Dosen Tetap Jumlah Doktor ≥75 % Total Dosen Tetap 

Peninjauan kurikulum dilakukan berkesinambungan setiap 3 
tahun 

Peninjauan kurikulum dilakukan berkesinambungan setiap 3 
tahun 

Memiliki agenda/payung penelitian yang selaras Fakultas dan 
Universitas 

Memiliki agenda/payung penelitian yang selaras Fakultas dan 
Universitas 
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5.8 Strategi Dasar Pengembangan 

Pencapaian keberhasilan masing-masing fokus pengembangan JAFEB UB dilandasi 

dengan strategi dasar sebagai berikut: 

a. Pemantapan Tata Kelola. Untuk mewujudkan suatu lembaga yang kredibel dan bereputasi, 

JAFEB UB harus membangun tata kelola yang baik untuk peningkatan transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas dan kesamaan perlakuan. Untuk itu unsur-unsur penjaminan 

mutu akademik terus menerus dikembangkan. Demikian pula mode koordinasi dengan 

universitas dan fakultas dan juga terus ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya.  

b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) bagi dosen dilakukan secara berkelanjutan. Ketersediaan SDM yang berkualitas 

untuk mengampu di JAFEB UB harus terus menerus dilakukan. Ini diwujudkan dengan 

terus melakukan up-grading keahlian dan pengetahuan sebagai pendidik dan peneliti. 

Selain itu, tenaga edukatif harus mampu menjalani pekerjaannya secara profesional, 

mampu berkiprah di tingkat nasional serta mampu berpartisipasi dalam forum-forum 

regional dan internasional, memiliki integritas pribadi yang baik, dan mempunyai komitmen 

yang kuat terhadap kampus.  

c. Pengembangan Sarana Pembelajaran. Pengembangan sarana fisik diupayakan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada mahasiswa maupun dosen. Selain itu adalah peningkatan kualitas dan kuantitas 

kepustakaan di ruang baca. Hal lain yang dilakukan adalah pengembangan jurnal untuk 

memfasiltasi publikasi dosen dan mahasiswa. 

d. Pengembangan Teknologi. Pembaharuan teknologi bidang sistem informasi dan audio-

visual yang terus menerus untuk menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas proses 

belajar mengajar, penelitian, publikasi ilmiah, dan pelayanan administrasi. Ini juga 

dimaksudkan untuk memperluas penyebaran informasi tentang keberadaan JAFEB UB di 

berbagai belahan dunia. 

e. Penciptaan Lingkungan Kerja dan Belajar yang Kondusif. Untuk menciptakan lingkungan 

yang kondusif, maka perlu ditumbuhkan budaya akademik (academic culture) bagi 

mahasiswa dan dosen serta corporate culture bagi pengelola. Di samping itu, penataan 

lingkungan fisik terus dilakukan agar tercipta suasana yang asri, nyaman, dan aman. 

f. Internasionalisasi. Untuk mewujudkan program pengembangan pada tingkat internasional, 

institusi menempuh jalur “multi-track”. Artinya, menempuh banyak jalur untuk 

internasionalisasi JAFEB UB sehingga selaras dengan program universitas, fakultas dan 
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jurusan. Ini dilakukan antara lain dengan peningkatan kerjasama untuk sandwich program, 

lecture exchange program dan joint program dan joint supervisory panel untuk riset dan 

publikasi. Pengembangan jaringan kerjasama juga dilakukan dengan beberapa mitra untuk 

rekrutmen mahasiswa dari luar negeri, serta dimaksudkan juga untuk meraih pengakuan 

internasional (yang antara lain dapat berbentuk akreditasi).  

g. Peningkatan Citra Jurusan Akuntansi. Peningkatan citra Jurusan Akuntansi diperlukan 

untuk menyebarluaskan keberadaan JAFEB UB dengan berbagai program kegiatan yang 

ditawarkan dan output yang dihasilkan, termasuk promosi di negara-negara lain. 
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5.9 Matriks Kegiatan 

Aktivitas yang direncanakan, berdasarkan fokus yang telah ditetapkan dengan melihat strategi dasar pengembangan, 

adalah sebagai berikut: 

 
Aktivitas 5 Tahun Pertama (2012-2016) 

 

Outcome Aktivitas 
Indikator 5 

Tahun 
Pertama 

Indikator Tahunan (Hingga Tahun Ke-) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Penambahan 1 Program 
Studi Baru 

Pelaksanaan Tracer Study / survey pasar 

1  PS On Progress 1 1 1 Realisasi/Aktivasi MoU berbagai instansi 

Membuka program studi baru  

2 Program Studi 
terakreditasi 
Internasional dan 
Seluruh PS terakreditasi 
A versi BAN-PT / LAM 

Memperkuat akreditasi internasional program studi S2  
Akuntansi 

1 

On Progress 

1 

Meningkatkan pencapaian akreditasi internasional 
program studi S3  Akuntansi 

1 1 

Memperkuat pencapaian akreditasi A versi BAN-PT 4 PS 3 4 

Publikasi Internasional ≥ 
50 Publikasi 

Training bahasa Inggris bagi para dosen 25 Dosen 5 10 15 20 25 

Workshop penyusunan dan publikasi karya ilmiah 

internasional 
5 Kegiatan 1 2 3 4 5 

Meningkatkan jumlah paper/ karya ilmiah di 

konferensi/ seminar nasional / internasional 
75 Paper 15 30 45 60 75 

Meningkatkan jumlah publikasi paper/karya ilmiah 

internasional 
50 Publikasi 5 10 20 35 ≥50 

Memiliki 1 jurnal 
terindeks pada publisher 

internasional 

Memiliki jurnal terindeks pada publisher internasional 1 Jurnal On Progress 1 

Keberadaan Lingkup 
jaringan penelitian 
internasional ≥ 1 
Jaringan 

Meningkatkan lingkup jaringan penelitian internasional 1 Jaringan On Progress 2 

Terdapat ≥ 10 artikel 

ilmiah yang  tercatat 
dalam lembaga sitasi. 

Meningkatkan artikel ilmiah yang tercatat dalam 
lembaga sitasi 

10 Artikel On Progress 3 6 10 
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Keanggotan dosen tetap 
dalam asosiasi profesi 
internasional ≥ 60% 

Meningkatkan keanggotan dosen tetap dalam asosiasi 
profesi internasional 

≥ 60% 30% 40% 50% 60% ≥ 60% 

Memiliki mahasiswa 
asing > 2% 

Meningkatkan kerjasama dengan universitas luar 
negeri atau negara lain dalam rangka meningkatkan 
jumlah mahasiswa luar negeri 

1 
Kerjasama 

On Progress 1  ≥ 1 

Meningkatkan promosi program studi di universitas 
luar negeri yang menjadi partner kerjasama dengan 

JAFEB UB atau negara lain dalam rangka 
meningkatkan jumlah mahasiswa luar negeri 

> 2% 
Mahasiswa 

On Progress 0.50% 1% 2% 

Memiliki kerjasama 
nasional dan 
internasional  

Menjalin kerjasama dengan universitas dan 
perusahaan dalam negeri serta  instansi pemerintahan  
dalam aspek pendanaan, akademis dan kemitraan 
praktik akuntansi 

Ada dan 
terus 

meningkat 
On Progress 

Aktivasi 
Kerjasama 

Ada dan terus meningkat 

Membangun MoU dan kerjasama lembaga luar negeri 
yang potensial untuk dijadikan sebagai partner bagi 

JAFEB UB. 

Melaksanakan student exchange dengan universitas 
partner yang ada di luar negeri 

Melaksanakan joint research & joint supervision 
dengan universitas partner dan lembaga lain yang ada 

di luar negeri. 

Memiliki mahasiswa 
bereputasi internasional 
≥ 2% 

Penjaringan mahasiswa berbakat untuk diikutsertakan 
dalam olimpiade dan lomba karya tulis ilmiah 

≥ 2% On Progress 1% 2% ≥ 2% 

Training secara intensif dan berkala bagi mahasiswa 

terjaring (keilmuan, pembuatan karya ilmiah, dan 
kemampuan bahasa Inggris) 

Mengikutsertakan mahasiswa dalam event keilmuan 

nasional maupun internasional secara rutin 

Pemberian reward bagi mahasiswa berprestasi 

Frekwensi visiting 
profesor Internasional ≥ 
10 kegiatan 

Aktivasi MoU dengan universitas luar negeri yang 

telah ada ≥ 10 
kegiatan 

2 kegiatan 4 kegiatan 6 kegiatan 8 kegiatan 
≥ 10 

kegiatan 
Membangun MoU dengan universitas luar negeri 

potensial 
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≥ 5 % penelitian dosen 
tetap dan mahasiswa 
merupakan pendekatan 
dan pemikiran baru. 

Pembentukan forum diskusi berkala sebagai media 
diseminasi gagasan maupun hasil penelitian dosen 
dan mahasiswa  

≥ 5 %  1% 2% 3% 4% ≥ 5 %  

Pelaksanaan workshop penulisan karya ilmiah secara 

berkala 

Melengkapi koleksi literatur penunjang berupa jurnal 
ilmiah dan buku-buku metodologi penelitian yang 
dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa JAFEB UB 

Pemberian insentif bagi penelitian dosen dan 
mahasiswa yang terpublikasi internasional 

Memiliki ≥ 3 Dosen WNA  

Aktivasi MoU dengan universitas luar negeri yang 
telah ada untuk kegiatan mendatangkan Adjunct 
Professor di JAFEB UB 

≥ 3 Dosen On Progress 1 Dosen 2 Dosen ≥ 3 Dosen 

Membangun MoU dengan universitas luar negeri 
potensial untuk kegiatan mendatangkan Adjunct 
Professor di JAFEB UB 

Lulusan bekerja sebagai 
pengusaha ≥ 5% 

Pengembangan program mahasiswa wirausaha  

≥ 5% 1% 2% 3% 4% 5% 

Pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan 
bagi mahasiswa 

Pelatihan program enterpreneurship bagi mahasiswa 

Alokasi kegiatan KKNP mahasiswa ke UMKM di kota 
Malang 

Optimalisasi pelaksanaan tracer study alumni secara 

berkala dan penguatan komunikasi dengan alumni 

Proporsi pendanaan 
jurusan diluar SPP 
Mahasiswa ≥ 10% 

Aktivasi dan peningkatan intensitas realisasi MoU 

yang sudah ada dengan lembaga dalam dan luar 
negeri yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 
sumber dana JAFEB UB 

≥ 10% 2% 4% 6% 8% ≥ 10% Membangun MoU dan kerjasama lembaga dalam dan 
luar negeri yang potensial dalam aspek pendanaan 
bagi JAFEB UB 

Memperkuat posisi dan peran alumni bagi JAFEB UB 

Aktivasi dan peningkatan intensitas kegiatan pusat-
pusat kajian di lingkungan JAFEB UB 

≥ 6 karya dosen telah 
memiliki HAKI terdaftar 

Penyelenggaraan workshop pembuatan karya ilmiah 
layak terdafatar HAKI bagi dosen JAFEB UB 

≥ 6 Karya   On Progress 2 4 ≥ 6 
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Pemberian hibah penyusunan karya ilmiah rintisan 
perolehan HAKI bagi dosen JAFEB UB 

Pemberian Insentif bagi dosen yang memiliki HAKI 

Monitoring dan Evaluasi 
studi mahasiswa 
memenuhi standar 
optimum setiap jenjang 
pendidikan 

Pembentukan forum diskusi/ klinik studi sebagai media 
diseminasi gagasan maupun hasil penelitian 
mahasiswa  

Masa Studi 
Optimal 

Trend Positif Tugas Akhir 
Tepat 
Waktu 

Penguatan asistensi / pendampingan pada setiap 
jenjang 

Gagal studi 
menurun 
s/d 8% 

Trend Gagal Studi Menurun ≤8% 

Jumlah Guru Besar 20 % 
Total Dosen Tetap 

Akselerasi jumlah Guru Besar melalui pendampingan 20% 10% 10% 10% 15% 20% 

Jumlah Doktor 50 % 
Total Dosen Tetap 

Akselerasi tugas belajar dosen tetap bergelar Master 50% 30% 35% 40% 45% 50% 

Peninjauan kurikulum 
dilakukan berkala dan 
berkesinambungan 

Peninjauan kurikulum secara berkala 

Terlaksana 
Berkala 3 
Tahunan 

- - Terlaksana - - 

Memiliki agenda/payung 
penelitian yang selaras 
Fakultas dan Universitas 

Keberadaan koordinator rumpun keahlian dosen 
Terlaksana 
berkala per 

tahun 

On 
Progress 

Terbentuk 

Berjalan Berkesinambungan Keberadaan tim penggalian data dan isu riset Terbentuk 

Pelaksanaan agenda / payung penelitian dosen 
On 
Progress 
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Aktivitas 5 Tahun Kedua (2017-2021) 
 

Outcome Aktivitas 
Indikator 5 

Tahun 
Kedua 

Baseline 
Indikator Tahunan (Hingga Tahun Ke-) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Penambahan 2 Program 

Studi Baru 

Pelaksanaan Tracer Study / survey pasar 

2 PS 1 PS 

On 
Progress 

On 
Progress 2 Realisasi/Aktivasi MoU berbagai instansi 

Membuka program studi baru  1 1 

Seluruh Program Studi 
terakreditasi 
Internasional dan A versi 
BAN-PT / LAM 

Memperkuat akreditasi internasional program studi S2  
Akuntansi 

2 1 1 2 

Meningkatkan pencapaian akreditasi internasional 
program studi S3  Akuntansi 

1 0 1 

Memperkuat pencapaian akreditasi A versi BAN-PT 5 4 4 5 

Publikasi Internasional ≥ 
75 Publikasi 

Training bahasa Inggris bagi para dosen 50 25 30 35 40 45 50 

Workshop penyusunan dan publikasi karya ilmiah 

internasional 
10 5 6 7 8 9 10 

Meningkatkan jumlah paper/ karya ilmiah di 

konferensi/ seminar nasional / internasional 
150 75 90 105 120 135 150 

Meningkatkan jumlah publikasi paper/karya ilmiah 

internasional 
75 50 55 60 65 70 75 

Memiliki 2 jurnal 
terindeks pada publisher 
internasional 

Memiliki jurnal terindeks pada publisher internasional 2 1 1 2 2 

Keberadaan Lingkup 
jaringan penelitian 
internasional ≥ 2 
Jaringan 

Meningkatkan lingkup jaringan penelitian internasional 2 1 1 2 ≥ 2 

Terdapat ≥ 20 artikel 

ilmiah yang  tercatat 
dalam lembaga sitasi. 

Meningkatkan artikel ilmiah yang tercatat dalam 
lembaga sitasi 

20 10 12 14 16 18 20 

Keanggotan dosen tetap 
dalam asosiasi profesi 
internasional 100% 

Meningkatkan keanggotan dosen tetap dalam asosiasi 
profesi internasional 

100% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

Memiliki mahasiswa 
asing > 5% 

Meningkatkan kerjasama dengan universitas luar 
negeri atau negara lain dalam rangka meningkatkan 
jumlah mahasiswa luar negeri 

2 1 1 2 2 
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Meningkatkan promosi program studi di universitas 
luar negeri yang menjadi partner kerjasama dengan 

JAFEB UB atau negara lain dalam rangka 
meningkatkan jumlah mahasiswa luar negeri 

> 5% > 2% 3.00% 3,50% 4.00% 4,5% 5% 

Memiliki kerjasama 
nasional dan 
internasional  

Menjalin kerjasama dengan universitas dan 
perusahaan dalam negeri serta  instansi pemerintahan  
dalam aspek pendanaan, akademis dan kemitraan 
praktik akuntansi 

Trend 
Jumlah 

kerjasama 
meningkat 

Ada dan 
terus 

meningkat 
Ada dan terus meningkat 

Membangun MoU dan kerjasama lembaga luar negeri 
yang potensial untuk dijadikan sebagai partner bagi 

JAFEB UB. 

Melaksanakan student exchange dengan universitas 
partner yang ada di luar negeri 

Melaksanakan joint research & joint supervision 
dengan universitas partner dan lembaga lain yang ada 
di luar negeri. 

Penjaringan mahasiswa berbakat untuk diikutsertakan 
dalam olimpiade dan lomba karya tulis ilmiah 

Memiliki mahasiswa 
bereputasi internasional 
≥ 5% 

Training secara intensif dan berkala bagi mahasiswa 

terjaring (keilmuan, pembuatan karya ilmiah, dan 
kemampuan bahasa Inggris) 

≥ 5% ≥ 2% ≥ 2% 3% 3% 4% ≥ 5% 

Mengikutsertakan mahasiswa dalam event keilmuan 

nasional maupun internasional secara rutin 

Pemberian reward bagi mahasiswa berprestasi 

Frekwensi visiting 
profesor Internasional ≥ 
20 kegiatan 

Aktivasi MoU dengan universitas luar negeri yang 
telah ada ≥ 20 

kegiatan 
≥ 10 

kegiatan 
12 

kegiatan 
14 

kegiatan 
16 

kegiatan 
18 

kegiatan 
≥ 20 

kegiatan 
Membangun MoU dengan universitas luar negeri 
potensial 
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≥ 10 % penelitian dosen 
tetap dan mahasiswa 
merupakan pendekatan 
dan pemikiran baru. 

Pembentukan forum diskusi berkala sebagai media 
diseminasi gagasan maupun hasil penelitian dosen 
dan mahasiswa  

≥ 10 %  ≥ 5 %  6% 7% 8% 9% ≥ 10 %  

Pelaksanaan workshop penulisan karya ilmiah secara 

berkala 

Melengkapi koleksi literatur penunjang berupa jurnal 
ilmiah dan buku-buku metodologi penelitian yang 
dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa JAFEB UB 

Pemberian insentif bagi penelitian dosen dan 
mahasiswa yang terpublikasi internasional 

Memiliki ≥ 5 Dosen WNA  

Aktivasi MoU dengan universitas luar negeri yang 
telah ada untuk kegiatan mendatangkan Adjunct 
Professor di JAFEB UB 

≥ 5 Dosen ≥ 3 Dosen 3 Dosen 3 Dosen 4 Dosen 4 Dosen 
≥ 5 

Dosen 

Membangun MoU dengan universitas luar negeri 
potensial untuk kegiatan mendatangkan Adjunct 
Professor di JAFEB UB 

Lulusan bekerja sebagai 
pengusaha ≥ 10% 

Pengembangan program mahasiswa wirausaha  

≥ 10% ≥ 5% 6% 7% 8% 9% ≥ 10% 

Pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan 
bagi mahasiswa 

Pelatihan program enterpreneurship bagi mahasiswa 

Alokasi kegiatan KKNP mahasiswa ke UMKM di kota 
Malang 

Optimalisasi pelaksanaan tracer study alumni secara 
berkala dan penguatan komunikasi dengan alumni 

Proporsi pendanaan 
jurusan diluar SPP 
Mahasiswa ≥ 30% 

Aktivasi dan peningkatan intensitas realisasi MoU 
yang sudah ada dengan lembaga dalam dan luar 
negeri yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 
sumber dana JAFEB UB 

≥ 30% ≥ 10% 14% 18% 22% 26% ≥ 30% 

Membangun MoU dan kerjasama lembaga dalam dan 

luar negeri yang potensial dalam aspek pendanaan 
bagi JAFEB UB 

Memperkuat posisi dan peran alumni bagi JAFEB UB 
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Aktivasi dan peningkatan intensitas kegiatan pusat-
pusat kajian di lingkungan JAFEB UB 

≥ 10 karya dosen telah 
memiliki HAKI terdaftar 

Penyelenggaraan workshop pembuatan karya ilmiah 

layak terdafatar HAKI bagi dosen JAFEB UB 

≥ 10 Karya ≥ 6 Karya 6 7 8 9 10 
Pemberian hibah penyusunan karya ilmiah rintisan 
perolehan HAKI bagi dosen JAFEB UB 

Pemberian Insentif bagi dosen yang memiliki HAKI 

Monitoring dan Evaluasi 
studi mahasiswa 
memenuhi standar 
optimum setiap jenjang 
pendidikan 

Pembentukan forum diskusi/ klinik studi sebagai 
media diseminasi gagasan maupun hasil penelitian 
mahasiswa  

Masa Studi 
Optimal 

Trend 
Positif 

Trend Positif Tugas 
Akhir 
Tepat 
Waktu 

Penguatan asistensi / pendampingan pada setiap 
jenjang 

Gagal 
studi 

menurun 
s/d 5% 

8% Trend Negatif ≤5% 

Jumlah Guru Besar 40 % 
Total Dosen Tetap 

Akselerasi jumlah Guru Besar melalui pendampingan 40% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 

Jumlah Doktor 50 % 
Total Dosen Tetap 

Akselerasi tugas belajar dosen tetap bergelar Master 75% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 

Peninjauan kurikulum 
dilakukan berkala dan 
berkesinambungan 

Peninjauan kurikulum secara berkala 

Terlaksana 
Berkala 3 
Tahunan 

Terlaksana 
Berkala 3 
Tahunan 

Terlaksana  - - 
Terlaks

ana 
- 

Memiliki agenda/payung 
penelitian 

Keberadaan koordinator rumpun keahlian dosen 
Terlaksana 

berkala 
per tahun 

Berjalan 
Berkesina
mbungan 

Berjalan Berkesinambungan 

Keberadaan tim penggalian data dan isu riset 

Pelaksanaan agenda / payung penelitian dosen 
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