
Target Tahun 

2012

Capaian 

Tahun 2012
Keterangan & Tindak Lanjut

Penambahan 1 Program Studi Baru

Realisasi/Aktivasi MoU  berbagai instansi

Membuka program studi baru 

Memperkuat akreditasi internasional program 

studi S2  Akuntansi
1 On Progress On Progress

Di tahun 2012, disusun Kaizen Report sebagai salah 

satu langkah maintanance perolehan akreditasi 

ABEST 21 yang wajib dilakukan oleh PMA JAFEB 

UB.

Meningkatkan pencapaian akreditasi 

internasional program studi S3  Akuntansi
1 On Progress

Memperkuat pencapaian akreditasi A versi 

BAN-PT
4 PS 3 PS 3 PS

Hingga tahun 2012, tiga PS di JAFEB UB (S1, S2, 

dan S3) memiliki status terakreditasi A oleh BAN-PT. 

Di tahun 2012 juga tengah dilakukan upaya persiapan 

proses akreditasi Program Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) JAFEB UB yang rencananya status 

akreditasi baru PPAk akan didapatkan di tahun 2013.

Training  bahasa Inggris bagi para dosen 25 Dosen 5

Workshop  penyusunan dan publikasi karya 

ilmiah internasional
5 Kegiatan 1 1

Di tahun 2012 (tanggal 15 Oktober 2012) terdapat 

satu workshop penyusunan dan publikasi karya ilmiah 

internasional dengan judul "One Day Seminar and 

Workshop  on Mixed Methods Research Strategy "   

dengan Elvia Shauki, Ph.D (University of South 

Australia) sebagai pemateri workshop.

Meningkatkan jumlah paper / karya ilmiah di 

konferensi/ seminar nasional / internasional
75 Paper 15 17

Dari capaian di tahun 2012, 9 paaper diantaranya 

merupakan publikasi dosen JAFEB UB di konferensi 

internasioanal, selebihnya dipublikasikan di 

konferensi/ seminar nasional.

TINJAUAN CAPAIAN INDIKATOR TAHUNAN RENSTRA JAFEB UB 2012-2021

On Progress On Progress1  PS

2 Program Studi terakreditasi 

Internasional dan Seluruh PS 

terakreditasi A versi BAN-PT / LAM

Publikasi Internasional ≥ 50 Publikasi

Outcome Aktivitas

Indikator 5 

Tahun 

Pertama

Indikator Tahunan

Penambahan 1 Program Studi Baru

Hingga Tahun 2012, telah dilakukan aktivitas tracer 

study dan juga realisasi/ aktivasi MoU, khususnya 

untuk Program Magister Akuntansi (PMA). Realisasi 

MoU yang dilakukan adalah dengan BPKP dan 

Masyarakat Jasa Penilai Indonesia (MAPI). Hasil dari 



Meningkatkan jumlah publikasi paper /karya 

ilmiah internasional
50 Publikasi 5 5

9 paper yang berhasil dipublikasikan dalam jurnal 

ilmiah internasional selama tahun 2012 adalah hasil 

dari penelitian dosen JAFEB UB atas nama Unti 

Ludigdo & Ari Kamayanti; Ari Kamayanti, Iwan 

Triyuwono, Gugus Irianto, & Aji Dedi Mulawarman; 

Wuryan Andaryani & Sari Atmini; M. Khoiru Rusydi & 

Ayu Furi P; Aulia Fuad Rahman, Aang Kunaifi, & Ayu 

Furi P; Erwin Saraswati

Memiliki 1 jurnal terindeks pada 

publisher internasional

Memiliki jurnal terindeks pada publisher 

internasional
1 Jurnal On Progress On Progress

Dalam Proses mengaktifkan kembali IInternational 

Journal of Accounting and Business Society (IJABS)

Keberadaan Lingkup jaringan penelitian 

internasional ≥ 1 Jaringan

Meningkatkan lingkup jaringan penelitian 

internasional
1 Jaringan On Progress On Progress

Menggagas rintisan pelaksanaan joint research dan 

joint supervision dengan university partner di luar 

negeri. Rintisan ini akan dilaksanakan di tahun 2013 

dan direalisasikan pelaksanaannya di tahun 2014 

dengan bantuan dana yang diperoleh dari Program 

Hibah Kompetisi (PHK) yang diperoleh JAFEB UB di 

tahun 2013-2015

Terdapat ≥ 10 artikel ilmiah yang  tercatat 

dalam lembaga sitasi.

Meningkatkan artikel ilmiah yang tercatat 

dalam lembaga sitasi
10 Artikel On Progress On Progress

Keanggotan dosen tetap dalam asosiasi 

profesi internasional ≥ 60%

Meningkatkan keanggotan dosen tetap dalam 

asosiasi profesi internasional
≥ 60% 30% 30%

Berapa dosen JAFEB UB tercatat dalam asosiasi 

profesi internasional seperti International Association 

For Accounting Education & Research, Institute of 

Certified Management Accountant, The International 

Society For Ecological Economics (ISSE), The 

American Accounting Association (AAA), dan Centre 

for Islamic Studies Finance and Economic 

Development (CISFED)

Meningkatkan kerjasama dengan universitas 

luar negeri atau negara lain dalam rangka 

meningkatkan jumlah mahasiswa luar negeri

1 Kerjasama On Progress On Progress

Di tahun 2012, telah direalisasikan MoU antara 

JAFEB UB dengan The Hague University Belanda. 

Realisasi ini ditindaklanjuti dengan dikirimkannya 2 

mahasiswa program undergraduate dari The Hague 

Univesity untu menempuh exchange di JAFEB UB

Memiliki mahasiswa asing > 2%

Publikasi Internasional ≥ 50 Publikasi



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 On Progress

Menjalin kerjasama dengan universitas-universitas 

yang tergabung sebagai "members of ABEST 21." 

Salah satu realisasinya adalah datangnya delegasi 

mahasiswa undergraduate dari Kobe University 

(salah satu member dari ABEST) untuk melakukan 

joint presentation dengan mahasiswa S1 Akuntansi 

FEB UB. Selain itu, atas pendekatan yang intensif 

dilakukan oleh pimpinan JAFEB UB di tahun 2012, 

mampu mendatangkan 7 mahasiswa asing dari Libya 

yang akan menempuh studi S2-nya di PMA JAFEB 

UB pada tahun ajaran 2013/2014.

Menjalin kerjasama dengan universitas dan 

perusahaan dalam negeri serta  instansi 

pemerintahan  dalam aspek pendanaan, 

akademis dan kemitraan praktik akuntansi

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

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

≥ 2%

Memiliki kerjasama nasional dan 

internasional 

Ada dan terus 

meningkat

Menggagas rintisan pelaksanaan joint research dan 

joint supervision dengan university partner di luar 

negeri. Rintisan ini akan dilaksanakan di tahun 2013 

dan direalisasikan pelaksanaannya di tahun 2014 

dengan bantuan dana yang diperoleh dari Program 

Hibah Kompetisi (PHK) yang diperoleh JAFEB UB di 

tahun 2013-2015

Memiliki mahasiswa bereputasi 

internasional ≥ 2%

Melakukan open recruitment delegasi olimpiade pada 

mahasiswa program studi S1 JAFEB UB yang 

kemudian akan dibimbing secara intensif untuk 

disiapkan mengikuti berbagai event-event/ olimpiade 

ilmiah mahasiswa.

Memiliki mahasiswa asing > 2%

On Progress On Progress

On Progress On Progress



Aktivasi MoU  dengan universitas luar negeri 

yang telah ada

Membangun MoU  dengan universitas luar 

negeri potensial

Pembentukan forum diskusi berkala sebagai 

media diseminasi gagasan maupun hasil 

penelitian dosen dan mahasiswa 

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

Aktivasi MoU  dengan universitas luar negeri 

yang telah ada untuk kegiatan mendatangkan 

Adjunct Professor  di JAFEB UB

Membangun MoU  dengan universitas luar 

negeri potensial untuk kegiatan 

mendatangkan Adjunct Professor di JAFEB 

UB

Pengembangan program mahasiswa 

wirausaha 

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

1%Lulusan bekerja sebagai pengusaha ≥ 5% ≥ 5%

15 penelitian dosen JAFEB UB dengan pendekatan 

multiparadigma berhasil dipublikasikan di konferensi 

internasional dan jurnal ilmiah internasional

Belum 

terdefinisikan

Berkoordinasi dengan universitas dalam 

pengembangan program mahasiswa kemahasiswaan; 

menginternalisasikan prinsip kewirausahaan ke 

beberapa mata kuliah di PS S1 Akuntansi (mata 

kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan dan 

Komunikasi Bisnis)

Memiliki ≥ 3 Dosen WNA ≥ 3 Dosen

Membangun rintisan kerjasama dengan beberapa 

university partner di tahun 2012. Hasil rintisan ini 

kemudian bisa mendatangkan Prof. Kym Fraser, 

Ph.D (University of South Australia)sebagai Adjunct 

Professor di FEB UB dan penjajakan rintisan double 

degree antara pascasarjana FEB UB dengan 

University of Southern Queensland

≥ 5 % penelitian dosen tetap dan 

mahasiswa merupakan pendekatan dan 

pemikiran baru.

≥ 5 % 1% 2%

Frekwensi visiting profesor Internasional 

≥ 10 kegiatan
≥ 10 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Visiting Professor di tahun 2012 atas nama Prof. Kym 

Fraser, Ph.D (University of South Australia); Prof. 

Joseph Mula (University of Southern Queensland)

On ProgressOn Progress



Aktivasi dan peningkatan intensitas realisasi 

MoU  yang sudah ada dengan lembaga dalam 

dan luar negeri yang berpotensi untuk 

dijadikan sebagai sumber dana JAFEB UB

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

Penyelenggaraan workshop  pembuatan karya 

ilmiah layak terdafatar HAKI bagi dosen 

JAFEB UB

Pemberian hibah penyusunan karya ilmiah 

rintisan perolehan HAKI bagi dosen JAFEB 

UB

Pemberian Insentif bagi dosen yang memiliki 

HAKI

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

Trend Gagal 

Studi Menurun

Pemanggilan mahasiswa yang memasuki masa kritis 

studi setiap tahun ajaran, maintanance Organisasi 

Asisten Dosen JAFEB UB di bawah kendali lab AIPM 

untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar 

mahasiswa (khusus S1); Mengintensifkan 

penyelesaian tugas akhir mahasiswa dengan 

mewajibkan mahasiswa bersangkutan untuk hadir 

setiap hari di jam-jam tertentu guna mengerjakan dan 

mendiskusikan kendala tugas akhirnya.

Jumlah Guru Besar 20 % Total Dosen 

Tetap

Akselerasi jumlah Guru Besar melalui 

pendampingan
20% 10% 9,2%

Jumlah Doktor 50 % Total Dosen Tetap
Akselerasi tugas belajar dosen tetap bergelar 

Master
50% 30% 30%

On Progress

Monitoring dan Evaluasi studi mahasiswa 

memenuhi standar optimum setiap 

jenjang pendidikan

Pembentukan forum diskusi/ klinik studi 

sebagai media diseminasi gagasan maupun 

hasil penelitian mahasiswa 

≥ 6 karya dosen telah memiliki HAKI 

terdaftar
≥ 6 Karya  

Proporsi pendanaan jurusan diluar SPP 

Mahasiswa ≥ 10%
≥ 10% 2%

Merealisasikan dan memelihara  MoU dengan 

institusi pemerintah seperti Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dan Badan Pemeriksa Keuangan RI; 

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan 

RI dalam pengelolaan ICATAS di JAFEB UB; 

Bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dalam 

pengelolaan Lab Akuntansi Investasi dan Pasar 

Modal; Mengundang Alumni untuk berdiskusi dan 

penjajakan kerjasama saat even Dies Natalis FEB UB 

ke 51.

On Progress

Trend Positif

Pemanggilan mahasiswa yang memasuki masa kritis 

studi setiap tahun ajaran, maintanance Organisasi 

Asisten Dosen JAFEB UB di bawah kendali lab AIPM 

untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar 

mahasiswa (khusus S1)



Peninjauan kurikulum dilakukan berkala 

dan berkesinambungan
Peninjauan kurikulum secara berkala

Terlaksana 

Berkala 3 

Tahunan

On Progress On Progress

Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala 

dengan salah satunya menggunakan instrumen tracer 

study JAFEB UB

Keberadaan koordinator rumpun keahlian 

dosen

Keberadaan tim penggalian data dan isu riset

Pelaksanaan agenda / payung penelitian 

dosen

Memiliki agenda/payung penelitian yang 

selaras Fakultas dan Universitas

Terlaksana 

berkala per 

tahun

On Progress On Progress




