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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Diri 

Program Studi Magister Akuntansi (PMA) pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB-UB). Laporan Evaluasi Diri 

ini disusun berdasarkan Pedoman Evaluasi-Diri Program Studi Magister Badan 

Akreditasi Perguruan Tinggi  Tahun 2010. 

Evaluasi diri merupakan upaya PMA untuk mengetahui gambaran 

mengenai kinerja dan keadaan dirinya. Evaluasi diri ini dilakukan melalui 

pengajian dan analisis yang keadaan sekarang dengan berbagai data 

pendukungnya untuk kemudian diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. Laporan Evaluasi Diri yang dibuat dalam rangka Akreditasi PMA ini 

juga akan berguna untuk merencanakan program-program selanjutnya 

menyambung program-program yang telah disusun dan diimplementasikan 

sebelumnya.  

Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian 

dokumen ini diucapkan terima kasih. Secara khusus ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan, Pusat Jaminan 

Mutu UB, para mahasiswa dan serta civitas akademika lainnya. yang telah 

memberikan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Evaluasi Diri ini, kami 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Allah SWT 

meridhoi keikhlasan Bapak/Ibu dalam membantu kami dan membalasnya 

dengan pembalasan yang terbaik. 

Akhirnya, mudah-mudahan dokumen ini dapat memberikan gambaran 

tentang kinerja akademik Program Studi Magister Akuntansi Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

 

Malang, 1 Oktober 2011 

Ketua Program Studi 
Magister Akuntansi 

 

 

 

Ali Djamhuri, Ph.D., Ak. 
NIP. 19580820 198503 1 002
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Ringkasan ini memberikan informasi tentang evaluasi diri dan kinerja 

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya (PMA-FEBUB).  Evaluasi diri dilakukan dengan menggunakan 

analisa kekuatan, kelemahan, tantangam dan ancaman. 

Kekuatan utama yang dimiliki oleh progam studi ini adalah visinya untuk 

menjadi pusat unggulan pendidikan magister yang mampu menyatukan antara 

akuntansi, etika, dan masyarakat. Untuk mencapai visi ini diselenggarakan 

pendidikan  dan riset akuntansi yang  holistik, etis, berbasis spiritual, dan 

menggunakan pendekatan multiparadigma. Pendekatan multiparadigma 

merupakan pendekatan pendidikan dan penelitian yang khas dan unik yang 

dimiliki oleh program studi ini guna menciptakan keunggulan kompetitif dalam 

mengantisipasi persaingan antar program magister yang semakin ketat, namun 

tidak meninggalkan aspek idealisme akademik. 

Dalam merealisasikan visinya ini, PMA-FEBUB didukung oleh staf 

pengajar dan staf pendukung yang kompeten di bidangnya.  Di samping itu juga 

didukung oleh fasilitas pendidikan yang sangat memadai sehingga kegiatan 

belajar-mengajar berjalan dengan baik dan lancar.  

Semakin spesifiknya kebutuhan para pengguna lulusan magister 

akuntansi, mendorong PMA untuk melakukan berbagai macam inovasi. 

Pengembangan joint program antara program magister dan 

pendidikan/sertifikasi  profesi sangat diperlukan guna guna memenuhi tuntutan 

kebutuhan tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan 

keberlanjutan, keunikan, dan kepeloporan dari program ini.  Upaya melakukan 

penguatan dan metamorfosis dilakukan dengan mengombinasikan tuntutan 

ideal PMA-FEBUB dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk para alumni 

dan pengguna melalui tracer study. 

Jaminan kualitas dilakukan dengan baik sejak dari hulu hingga ke hilir.  

Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan ketat dengan persyaratan-

persyaratan tertentu seperti: TPA, TOEFL, dan persyaratan akademis lainnya.  

Proses belajar-mengajar dilakukan dengan baik.   Bahkan di dalam proses ini 

disampaikan materi-materi yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual, 

kecerdasan mental, dan kecerdasan spiritual.  Proses pendidikan yang 

melibatkan tiga bentuk kecerdasan ini dilakukan dalam rangka merealisasikan 

upaya menghasilkan lulusan yang tercerahkan, baik tercerahkan secara 

intelektual, maupun mental dan spiritual.  Proses penelitian/tesis juga telah 

dilakukan secara intens melalui proses yang sistematis namun penuh dengan 

nilai-nilai harmoni dan humanis.  Pada proses ini juga memungkinkan 

mahasiswa mengalami pencerahan dan dapat mewarnai pada saat berada 

pada dunia kerja. 
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SUSUNAN TIM EVALUASI DIRI BESERTA DESKRIPSI TUGASNYA 

Tim evaluasi diri PDIA JAFEB UB terdiri dari tiga tim yaitu tim 

pengarah, tim penyusun, serta tim support. Anggota ketiga tim tersebut berserta 

deskripsi tugasnya adalah sebagai berikut: 

Tim 
Evaluasi 

Anggota Tugas 

Tim 
Pengarah 

Prof. Dr. Munawar Ismail 

Mengarahkan Tim penyusun Evaluasi Diri 
dan Borang serta mereview hasilnya untuk 
memastikan kesinkronan antara seluruh 
komponen 

Dr. Khusnul Ashar 

Mengarahkan Tim penyusun Evaluasi Diri 
dan Borang serta mereview hasilnya untuk 
memastikan kesinkronan antara seluruh 
komponen 

Tim 
Penyusun 

Ali Djamhuri, Ph.D., Ak. 
Membuat Komponen A, sekaligus mereview 
keseluruhan Evaluasi Diri dan Borang. 

Dr. Unti Ludigdo, Ak. 
Membuat Komponen B, sekaligus mereview 
keseluruhan Evaluasi Diri dan Borang. 

Helmy Adam, MSA., Ak., 
CPMA. 

Membuat Komponen A, B, C 

Dr. Aji Dedi Mulawarman Membuat Komponen C , dan E 

Arum Prastiwi, M.Si., Ak. Membuat Komponen D 

Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Membuat Komponen F 

Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak., 
BKP. 

Membuat Komponen G 

Achmad Zaky, MSA., Ak. 
Membuat Komponen C, E, dan 
menganalisa keseluruhan SWOT 

Dr. Ari Kamayanti, Ak. Membuat Komponen  E 

Tim 
Support 

Kristin Rosalina, MSA., Ak. Mensupport penyusunan Evaluasi Diri dan 
Borang Akreditasi dengan mengumpulkan 
data yang dibutuhkan tim penyusun, serta 
bertugas mengompilasi seluruh hasil 
penyusunan dari masing-masing anggota 
tim. 

Oniz Ulfa Permata, SE., Ak. 

Dian Syariati, SE., Ak. 

 

Proses Kerja Tim Evaluasi Diri 

Aktifitas diawali dengan pertemuan Dosen Magister Akuntansi JAFEB UB dan 

pembentukan Tim Akreditasi. Dalam rapat ini sekaligus diadakan pembagian 

tim kerja untuk penyelesaian semua dokumen akreditasi. Tim Evaluasi Diri 

mengawali aktifitasnya bersama-sama dengan Tim Borang mempelajari 

berbagai hal yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Penyusunan Akreditasi 
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Program Studi. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data sebagaimana 

dipersyaratkan dalam Pedoman Penyusunan Evaluasi Diri dan Borang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Awalnya data dikumpulkan 

melalui identifikasi dokumen yang sudah tersedia di file-file dokumentasi 

Program Studi/Jurusan, Fakultas maupun Universitas. Selain itu beberapa data 

diambil dan atau diolah langsung dari Sistem Informasi Akademik (SISKA) FEB 

UB. Demikian pula sebagian data  didapatkan secara langsung dari dosen 

ataupun mahasiswa dengan mendatanginya untuk mendapatkan data-data 

yang masih dianggap kurang berkaitan dengan aktifitas akademik mereka.  

Sekaligus dalam proses ini tim melakukan penataan dan dokumentasi ulang 

terhadap dokumen-dokumen yang masih tercecer. 

Beberapa data lainnya didapatkan dari dokumen-dokumen studi 

pelacakan (tracer study) yang telah dilakukan oleh JAFEB UB secara rutin. 

Tracer study dilakukan kepada alumni dan stakeholders lainnya. Untuk 

penyebaran kuesioner ke alumni,  JAFEB UB dibantu oleh beberapa alumni 

muda di daerah atau di kota di mana mereka tinggal. Tentu saja ini dilakukan 

selain melalui e-mail. 

Langkah selanjutnya (dan dalam beberapa hal berbarengan dengan 

proses pengumpulan data) adalah mempelajari dan menganalisis data-data 

sesuai dengan permintaan Pedoman Penyusunan Evaluasi Diri. Bagaimanapun 

proses ini berlangsung secara paralel dengan penyelesaian pengumpulan dan 

penulisan Dokumen Borang yang dilalukan oleh Tim Borang. 

Setelah melalui proses review internal di Jurusan yang dilakukan 

secara berulang oleh sesama anggota Tim Akreditasi dan Tim Review Internal 

JAFEB UB, draf evaluasi diri diselesaikan dan diserahkan kepada Assesor 

Internal tingkat Universitas yang ditugaskan mendampingi penyusunan 

dokumen akreditasi. 
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KOMPONEN A 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya 

(selanjutnya dalam dokumen ini disebut PMA) didirikan berdasarkan Surat Dirjen Dikti 

No. 2844/D/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Ijin Pembukaan Program Magister 

Sains Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Untuk keperluan 

operasional, Program Magister Akuntansi juga memiliki ijin operasional berupa Surat 

Keputusan dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang untuk terkahir kalinya adalah SK Dirjen 

Dikti No. 2859/D/T/K-N/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang berlaku hingga 31 Agustus 

2012. Sejak saat pendiriannya, Program Magister Sains Akuntansi  terus-menerus 

melakukan inovasi dan perbaikan guna mencapai visi internasional pada tahun 2025. 

 

1. Visi Program Studi 

Rumusan visi PMA merupakan penjabaran dari visi Universitas Brawijaya (UB), 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEBUB) dan Visi Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya (JA-FEBUB).  Visi PMA 

adalah:  

Menjadi program studi unggulan di bidang akuntansi setingkat magister yang 

berbasis pada kesatuan akuntansi dan etika (accounting and ethics) serta 

akuntansi dan masyarakat (accounting and society) yang dicapai melalui proses 

pembelajaran (learning) dan penelitian (research) yang intensif..  

 

Visi ini sejalan dengan upaya UB dalam rangka menjadi World Class Entrepreneur 

University (WCEU), yang harus didukung oleh semua lembaga di bawahnya baik pada 

tingkat fakultas, jurusan, maupun program studi. 

 

Adapun visi UB adalah sebagai berikut: 

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu 

berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Dengan Visi Universitas Brawijaya tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjabarkan 

lebih lanjut menjadi Visi Fakultas sebagai berikut:  
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Menjadi pusat keunggulan (centre of excellence) pendidikan tinggi dan 

pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi pada tingkat 

nasional dan internasional berbasis komitmen atas moral dan etika 

serta didukung oleh pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan. 

 

Visi PMA di atas juga selaras dengan visi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya (JA-FEBUB) yang berbunyi seperti di bawah ini: 

Menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset akuntansi, 

dengan berdasarkan pada nilai-nilai profesionalisme dan etika, untuk 

memberi manfaat yang besar bagi para stakeholders-nya 

 

Beberapa kata kunci (keywords) dalam pernyataan visi PMA tersebut dapat 

menjadi alat yang efektif untuk memahami lebih jauh tentang apa yang ingin dicapai 

atau diharapkan bisa diwujudkan oleh PMA. Kata “pusat unggulan di bidang 

pendidikan dan riset akuntansi dengan berdasarkan pada nilai-nilai profesionalisme 

dan etika”. Rangkaian kata ini mengandung maksud bahwa PMA tidak sekedar 

mengharapkan menjadi lembaga pengajaran, tetapi lebih luas dari itu adalah lembaga 

pendidikan yang selain mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa juga 

sekaligus berkeinginan kuat menanamkan seperangkat nilai yang dipandang baik 

kepada mahsiswa dan pemegang kepentingan lainnya, dalam hal ini adalah nilai-nilai 

profesionalisme dan etika. Artinya keunggulan di bidang pendidikan dan riset yang 

ingin dibangun bertumpu pada nilai profesionalisme dan etika seperti kompetensi, 

efisiensi, kemanfaatan, kejujuran, keterbukaan, penghormatan atas hak azasi manusia, 

solidaritas dan sebagainya. Pada sisi lain, seluruh hasil dari upaya mencapai 

keunggulan tersebut akan diabdikan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat 

bagi seluruh pemegang kepentingan (stake holdersi) yang terkait dengan keberadaan 

PMA, seperti mahasiswa, dosen (tenaga pendidik), karyawan (tenaga kependidikan), 

orang tua mahasiswa, pemerintah, para pengguna lulusan (lembaga pemerintah dan 

swasta), dan masyarakat secara umum. Pernyataan visi PMA tersebut akan 

berimplikasi pada upaya-upaya pencapaiannya, dari yang tertuang dalam pernyataan 

misi PMA, strategi, sampaai dengan program kerja dan aktivitas yang dilakukannya. 

 

2. Misi Program Studi  

Misi PMA merupakan penjabaran dari misi UB, FEUB, dan JAFEUB. Misi dari 

UB adalah: 
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1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaan 

penciptaan alam oleh Tuhan YME dan sadar bahwa setiap kehidupan 

mempunyai hak untuk dihargai. 

2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi 

manusia yang berkemampuan akademik dan/atau professional yang 

bermutu serta berkepribadian/berjiwa entrepeneur. 

3. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, 

teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaanya 

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 

Misi UB tersebut kemudian diturunkan menjadi misi FEB seperti berikut ini: 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan iman, taqwa, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan melalui pendidikan dan riset 

yang berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan lulusan lain 

secara nasional dan internasional. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang 

ekonomi, manajemen, dan akuntansi melalui riset berkualitas tinggi 

berbasis komitmen atas moral dan etika serta didukung oleh 

pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan. 

3. Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat (stakeholders) 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Misi ini kemudian diturunkan lagi menjadi misi JA-FEBUB: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi (S1) yang berkualitas tinggi 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 

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. 

Misi JA-FEBUB di atas akhirnya menjadi misi PMA yang rumusannya adalah 

sebagai berikut: 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian yang berkualitas di bidang 

akuntansi untuk kepentingan stakeholders dengan pendekatan peningkatan 

kualitas secara kontinyu, relevan dan praktis, perilaku etis, wawasan 

lingkungan, dan wawasan internasional. 



Evaluasi Diri PMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya – Komponen A 
4 

Misi pada dasarnya adalah cara yang dilakukan untuk merealisasikan visi PMA 

yang telah dirumuskan di atas.  Secara prinsip, misi tersebut meliputi pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada pendekatan holistik, 

etis, berkualitas, berwawasan lingkungan dan internasional.  Pencanangan misi ini 

tentu saja sejalan dengan upaya FEBUB dan JA-FEBUB untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki keunggulan iman dan takwa serta berdaya saing nasional dan 

internasional, menghasilkan riset dan pengabdian masyarakat yang memiliki nilai 

kepraktisan sebagai salah satu wujud relevansi dengan kebutuhan masyarakat,  

berwawasan moral dan etik, berorientasi internasional serta bermanfaat bagi 

stakeholders sebagai hasil dari upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

 

3. Tujuan Program Studi  

Tujuan PMA adalah:  

1. Menghasilkan sarjana setingkat Magister dengan pola pikir holistik, 

rasional-etis, dan rasional-intuitif dalam konteks kekinian dan 

kedisinian.  

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan akuntansi dengan karakter 

multiparadigm yang menyatukan dualitas dan dikhotomi yang melekat 

pada akuntansi modern secara teoritis maupun empiris 

 

Tujuan ini selaras dengan tujuan UB yang dinyatakan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki 

wawasan yang luas memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi 

tenaga akademis dan professional yang tangguh dan mampu 

bersaing di tingkat internasional. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna 

mendorong pengembangan budaya. 

3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan 

metode ilmiah. 

 

Tujuan dari PMA meliputi dua hal, yaitu: sumber daya manusia dan ilmu 

pengetahuan (akuntansi).  Tujuan pertama berkenaan dengan kualifikasi atau kualitas 

sumber daya manusia di mana program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya 
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manusia yang mampu berpikir holistik (menyeluruh) sebagai ungkapan 

kemampuannya dalam menggunakan seluruh alternatif sumber pengetahuan yang 

ada seperti rasio (logika), etika dan intuisi dalam rangkamemberi solusi terhadap 

permasalahan kontemporer (kini fdan di sini) yang dihadapinya.  

 Tujuan kedua menyangkut ilmu pengetahuan.  Di sini PMA bertujuan untuk 

menghasilkan ilmu akuntansi dengan cirinya yang khas, yaitu ciri multiparadigma.  

Dengan karakter ilmu pengetahuan seperti ini diharapkan bahwa PMA memberikan 

kontribusi yang positif kepada msayarakat yang berupa  ilmu akuntansi yang tidak 

hanya khas produksi dari program ini, namun juga sifat ilmu pengetahuan yang 

dikembangkan dengan beragam pendekatan sehingga akan mampu mendorong 

mahsiswa yang memperolehnya maupun para pendidik yang menjadi fasilitatornya 

bersikap open minded dan toleran terhadap produk dan cara berpikir ilmiah yang 

beragam tersebut. Sikap dan ilmu pengetahuan seperti itu yang diperoleh para lulusan 

diyakini sangat bermanfaat dalam pengembangan karir maupun pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama sekali yang menyangkut upaya pengkomunikasiannya kepada 

berbagai pihak yang heterogen. 

 

4. Sasaran Program Studi  

Sasaran PMA disusun dalam periode capaian yang sesuai dengan periodisasi 

capaian sasaran Renstra FEUB dan JAFEUB dengan rincian sebagai berikut:  

1. Tahun 2011-2015 ditargetkan untuk memantapkan citra dan reputasi 

pada level nasional,  

2. Tahun 2016-2020 ditargetkan memiliki daya saing level ASEAN dan 

Pasifik, dan  

3. Tahun 2021-2025 ditargetkan mencapai daya saing level 

Internasional. Daya saing tersebut dibentuk melalui penciptaan 

keunggulan kompetitif dalam menghasilkan lulusan, produk ilmu 

pengetahuan, riset/pengabdian masyarakat yang bercorak 

multiparadigma yang tercermin dari bersatunya akuntansi dalam 

konteks sosial, budaya, politik, etika dan agama. 

 

Sasaran ini merupakan target konkrit dengan tiga periode.  Pada tahap 

sebelum 2011-2015, PMA sudah mulai dikenal pada tingkat nasional yang 

diindikasikan dengan kenaikan peminat yang mendaftarkan diri pada program ini.  

Pencitraan lembaga ini secara nasional juga telah tampak pada diterimanya beberapa 
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produk keilmuan seperti makalah yang dipresentasikan di forum nasional, seperti 

Simposium Nasional Akuntansi, baik oleh alumni maupun mereka yang masih 

berstatus sebagai mahasiswa. . 

 Pada periode 2011-2015 citra pada tingkat nasional semakin diperkuat 

misalnya dengan menerbitkan Jurnal Akuntansi Multiparadigma sebagai wadah 

pengembangan dan penyebaran akuntansi multiparadigma. Pada periode ini juga 

dilakukan upaya pencitraan internasional, misalnya dengan mendorong lebih kuat 

laagi keterlibatan mahasiswa dalam keikutsertaan untuk mempresentasikan makalah 

atau paper ilmiahnya di forum internasional serta menyelenggarakan the Fourth 

International Consortium on Accounting.  Rintisan penyelenggaraan forum ini 

sebetulnya telah dimulai pada periode sebelumnya.  Pada periode ini dilakukan 

penguatan agar pada periode berikutnya mampu menempatkan PMA pada posisi 

saing tingkat ASEAN dan Pasifik. Demikian juga untuk periode berikutnya, dan 

seterusnya.  

  

5. Analisis Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi 

Penjabaran di atas merupakan satu kesatuan utuh dalam rangka mewujudkan 

visi PMA sebagai program magister yang memiliki keunggulan  nasional maupun 

internasional. Keunggulan tersebut adalah dalam bentuk penguasaan ilmu 

pengetahuan di bidang yang dipelajari oleh mahasiswa serta tertanamkannya nilai-nilai 

etika dan profesionalisme pada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

program pendidikan di PMA. Dengan visi yang ada, PMA juga berupaya secara 

berkelanjutan agar produk-produk yang dihasilkannya (SDm maupun ilmu 

pengetahuan) bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai kontribusi nyata 

keberadaan PMA FEB Universitas Brawijaya. 

Aktualisasi dari misi tampak pada tujuan konkrit PMA dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang bermanfaat bagi 

para penggunanya serta menghasilkan ilmu akuntansi yang bercorak multiparadigma.  

Ciri produk khas PMA ini terus diupayakan semakin kuat pencitraannya pada tingkat 

nasional pada periode 2011-2015.  Untuk lima tahun berikutnya, diperluas 

pencitraannya pada tingkat ASEAN dan Pasifik.  Pada lima tahun berikutnya lagi 

diperluas hingga mencapai tingkat internasional.  Pada periode ketiga ini keunggulan 

kompetitif semakin diperkuat agar mampu bersaing dengan program yang sama dari 

perguruan tinggi lainnya di luar negeri.   
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Selain telah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh program lain, program ini 

juga secara berkelanjutan melakukan strategi pengkayaan pada aspek pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  Pada aspek pendidikan, teknik-teknik 

baru yang bersifat terpadu dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, mental, dan 

spiritual dicoba diperkenalkan.  Cara ini memperkaya pola pendidikan, sehingga 

pencapaian tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang ideal dapat terus 

diperkuat dan diperbaharui. 

Sementara itu. pada aspek penelitian, pengkayaan misalnya dilakukan dengan 

cara mengangkat pengetahuan lokal (local knowledge) dan kearifan lokal (local 

wisdom) untuk membantu mereformulasikan ilmu akuntansi.  Keduanya merupakan 

komponen lokal yang sangat berharga untuk mengembangkan ilmu akuntansi dengan 

nafas keIndonesiaan dengan tetap tidak mengabaikan akuntansi global yang telah ada 

saat ini. 

Pada aspek pengabdian pada masyarakat, PMA berusaha untuk memberikan 

bebagai model praktik terbaik (best practices) di berbagai bidang akuntansi (termasuk 

pendidikan akuntansi) kepada masyarakat. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, 

PMA juga berusaha mengimplementasikan bentuk akuntansi multiparadigma (sebagai 

produk PMA) terutama karakteristiknya yang sarat dengan nilai-nilai lokal, sehingga 

mewarnai pendekatan atau approachesi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masayarakat.  Proses perbaikan dilakukan terus-menerus agar 

model tersebut semakin sempurna dalam penerapan. Proses menciptakan kembali 

model-model lainnya juga terus diupayakan agar dalam rangka memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Keselarasan dan keunikan yang dimiliki PMA ini merupakan kekuatan yang 

dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pada UB, negara, dan bangsa.  

Keselarasan dengan lingkungan UB merupakan modal yang kuat agar semuanya 

mengarah pada titik yang sama (visi, misi, dan tujuan UB) dengan penggunaan 

sumberdaya (resources) yang efisien. 

Perlu dipahami, multiparadigma sebagai ciri dan karakter pendidikan di PMA 

mengandung pengertian bahwa belajar memahami dan memanfaatkan akuntansi 

(sebagai ilmu  pengetahuan) pada dasarnya bisa dilakukan melalui lebih dari satu 

pendekatan (perspektif) keilmuan secara terpisah, seperti paradigm (perspektif) 

positivistik, paradigma interpretivis, paradigma kritis, dan paradigma posmodernisme; 

dan juga memadukan paradigma-paradigma keilmuan tersebut secara sekaligus.  

Tidak heran jika kurikulum PMA mencoba memperkenalkan kepada mahasiswa 
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berbagai mata kuliah metode penelitian yang terkait dengan keempat paradigma 

keilmuan tersebut.   

Pembukaan wawasan seluas-luasnya dan pembekalan metodologi yang 

multiparadigma yang memadai tidak dapat dihindari memngingat pentingnya ciiri ini 

yang – saat ini – merupakan sesuatu yang sangat khas FEB UB dan tidak dimiliki oleh 

perguruan tinggi lainnya.  Kerja keras juga sangat diperlukan untuk 

menumbuhkembangkan kekhasan ini lebih lanju,  termasuk dalam menyuburkan lebih 

lanjut mindset multiparadigma pdi kalangan staf pengajar di PMA.  Saat ini mindset 

multiparadigma telah dapat diciptakan di antara para staf pengajar dengan tidak 

menegasikan minat personal dari masing-masing staf pengajar.  

Penciptaan mindset multiparadigma ini sekali waktu mendapat kendala.  

Kendala ini terutama ditemukan pada staf pengajar yang baru menyelesaikan 

pendidikan tingkat doktoral di perguruan tinggi lain selain UB (baik dalam negeri 

maupun luar negeri).  Secara umum mereka belum memahami multiparadigma 

sebagai semacam kacamata untuk memahami akuntansi, apalagi mengembangkan 

akuntansi dari berbagai paradigma.  Namun demikian, kendala ini dapat diatasi dengan 

cara berdiskusi secara informal maupun formal, melibatkan mereka dalam proses 

pembimbingan, melibatkan mereka dalam pengujian, dan melibatkan mereka dalam 

pertemuan rutin dua mingguan yang mendiskusikan epistemologi (forum Debat 

Epistemologi).  Peran jurusan sangat dirasakan dalam menyemaikan karakteristik khas 

ini. 

Melalui pemilikan ciri khas semacam ini, sangat memungkinkan bagi PMA 

untuk berkiprah secara internasional.  Perlu diketahui bahwa secara umum perguruan 

tinggi di luar negeri tidak memiliki ciri multiparadigma.  Hampir seluruh perguruan tinggi 

yang ada di dunia saat ini hanya memiliki satu paradigma (single paradigm), yaitu 

paradigma positivis (positivist paradigm) yang dikenal juga dengan istilah paradigma 

arus utama (mainstream paradigm).  Ilmu pengetahuan modern saat ini memang 

didominasi oleh paradigma positivis.  Dengan hadirnya multiparadigma ke kancah 

internasional, maka sangat memungkinkan bagi PMA ini untuk mengambil posisi 

penting dalam memberikan kontribusi yang selama ini ”terlupakan” atau tidak 

diperhatikan oleh perguruan tinggi lainnya di dunia. 

Di samping itu, pencerahan secara intelektual, mental, dan spiritual juga 

merupakan peluang besar bagi PMA ini untuk menduduki posisi ”kosong” yang tidak 

diisi oleh perguruan tinggi lainnya.  Pencerahan spiritual (yang kemudian direfleksikan 

dengan berpikir dan bertindak etis) merupakan puncak idaman dari PMA.  Pencerahan 
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spiritual merupakan puncak pencapaian seorang manusia menemukan Jati Dirinya 

(istilah lainnya adalah Percikan Tuhan, God-spot, Hati Nurani) dengan melampaui 

pencerahan intelektual dan mental.  Tingkatan pencerahan ini sangat menentukan 

kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki, dihasilkan dan diamalkan (dilakukan) oleh 

yang bersangkutan.   

Ancaman yang tidak dapat dihindari adalah adanya beberapa perguruan tinggi 

yang mulai mencium aroma sedap multparadigma ini.  Beberapa perguruan tinggi 

nasional mulai sedikit demi sedikit mengadopsi multiparadigma (meskipun dalam 

bentuk yang masih sangat sederhana).  Namun demikian, PMA dapat mengatasi 

ancaman ini dengan strategi melakukan metamorfosis kurikulum setiap lima tahun 

sekali (kini bahkan terasakan perlunya lebih cepat melakukan hal ini).  Metamorfosis ini 

memiliki dua sisi manfaat.  Yang pertama, dengan membiarkan perguruan tinggi 

mengadopsi konsep yang lama dari PMA sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu 

akuntansi secara umum dan menyebar-luaskan pengaruh pola berpikir multparadigma.  

Yang kedua, PMA memformulasikan konsep baru multiparadigma yang dimilikinya, 

yang pada siklus berikutnya juga dilakukan metamorfosis lagi. 

 

Analisis SWOT Komponen A  

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

 

Keunggulan Kelemahan 

 Visi yang selaras dengan 

pengembangan institusi universitas 

dan fakultas 

 Visi memiliki kharakteristik yang unik 

dan berbeda dengan perguruan tinggi 

lainnya, yaitu ciri multiparadigma 

Beberapa dosen yang baru selesai studi 

doktor di luar UB belum memiliki pola pikir 

multiparadigma 

Peluang Ancaman 

 Makin nyatanya persyaratan 

employment baik di sektor pemerintah 

maupun swasta yang meminta para 

pelamarnya memiliki ijazah magister 

(S2), seperti untuk dosen, perbankan, 

dan secara terbatas juga di 

pemerintahan 

Beberapa perguruan tinggi mulai “meniru” 

pola multiparadigma 
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 Menguatnya tuntutan agar PT di 

Indonesia untuk mampu berkiprah 

secara internasional 

 Meningkatnya  peluang 

pengembangan ilmu pengetahuan 

yang berbasis spiritual dan etika 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

  Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang Visi, Misi, tujuan 

dan sasaran, serta strategi pencapaian di atas, maka PMA berupaya melakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan dialog dan komunikasi internal secara berkesinambungan dengan 

pola pikir multiparadigma. Upaya tersebut telah dilaksanakan melalui: 

a.  mailinglist untuk seluruh dosen JAFEB UB dengan alamat Dosen-

JAUB@yahoogroups.com 

b. Debat Epistemologi yang dilaksanakan secara rutin (dua mingguan) 

2. Dengan bekerja sama dengan jurusan, menyelenggarakan “urun rembug” tentang 

multiparadigma  di kalangan dosen Jurusan Akuntansi FEB UB. 

3. Mengembangkan dan mempertahankan pola pikir multiparadigma dengan 

meningkatkan jumlah publikasi ilmiah baik skala nasional dan internasional   

4. Mempertahankan metode pembelajaran berbasis spiritual dan etika. 

5. Mempertahankan keunggulan kompetitif melalui keunikan visi dan metode 

pembelajaran dibandingkan perguruan tinggi lainnya. 

6. Melakukan metamorfosis kurikulum setiap lima tahun sekali. 

7. Menerbitkan jurnal ilmiah berbasis multiparadigma berskala nasional (Jurnal 

Akuntansi Multiparadigma).   



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI 
 

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
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KOMPONEN B 

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 

PENJAMINAN MUTU 

 

1. Tata Pamong 

PMA dipimpin oleh seorang ketua, yang kemudian disebut dengan Ketua 

Program Studi (KPS).  KPS minimal berpendidikan doktor dengan jabatan akademik 

Lektor Kepala.  Tugas pokok KPS adalah mengelola dan mengembangkan PMA 

sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.   

Pengelolaan PMA secara akademik berada di bawah Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB-UB) sebagai pemasok 

sumber daya. Namun dari sisi pengeolaan keuangan, PMA berada di bawah unit 

pengelola pasca sarjana FEBUB.  Tugas pokok dan fungsi masing-masing elemen 

sesuai dengan Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja FEBUB. Sistem ini kadangkala 

masih cukup membingungkan, sebab meskipun Ketua Jurusan memiliki otorisasi 

akademik, namun tidak memiliki kewenangan dalam pengusulan anggaran. Sebagai 

akibatnya, seringkali pengajuan pencairan dana tidak melalui koordinasi lebih dahulu 

dengan Ketua Jurusan. 

Pengambilan keputusan di PMA telah diupayakan sejauh mungkin melibatkan 

segenap unsur dosen dan karyawan baik secara formal maupun informal. Keputusan-

keputusan yang dibuat diumumkan secara transparan dan segala konsekuensinya 

dapat dipertanggungajawabkan sesuai dengan otoritasnya. 

KPS dibantu oleh staf administrasi yang dikoordinir oleh pengelola 

pascasarjana. Untuk pengaturan jadwal kuliah, pembimbingan tesis, dan ujian, KPS 

PMA berkoordinasi dengan Ketua JAFEBUB sebagai  penyedia dosen dan sinkronisasi 

dengan S1, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), dan juga Program Magister 

Akuntansi serta Program Magister lainnya yang ada dilingkungan FEB UB. Demikian 

juga, dalam rangka sinkronisasi kurikulum, KPS PMA selalu berkoordinasi dengan 

Ketua JAFEBUB dan KPS Program Magister Akuntansi dan KP PPAk.  

Terkait dengan penggunaan fasilitas laboratorium dan fasilitas pembelajaran 

lainnya, KPS PMA berkoordinasi dengan Ketua JAFEB-UB maupun pengelola 

akademik Fakultas mengingat fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang didaya 

gunakan secara resource sharing dengan jurusan lainnya. Sistem tersebut di atas 

dibangun dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran 

dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia. 
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Singkatnya, tata pamong yang dilaksanakan di PMA ini dijalankan berdasarkan 

pada nilai-nilai kredibelitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab, dan keadilan 

(Borang 2.1).  Nilai-nilai ini sangat penting dalam mendukung tercapainya visi, misi, 

tujuan dan sasaran PMA.  

 

2. Sistem Kepemimpinan, Pengalihan (deputizing), dan Akuntabilitas 

KPS PMA dipilih melalui rapat jurusan berdasarkan mekanisme suara 

terbanyak. Kualifikasi yang disyaratkan adalah (1) jabatan akademik Guru Besar dan 

(2) pendidikan Doktor.  Masa jabatan KPS PMA adalah 4 tahun, dan selanjutnya dapat 

dipilih kembali apabila masih memperoleh suara terbanyak. Di samping kualifikasi 

tersebut, KPS PMA harus membawa visi pengembangan institusi JAFEB-UB dalam 

rangka menghasilkan riset yang memberikan kontribusi signifikan dalam 

perkembangan akuntansi.  

KPS PMA telah mampu menjabarkan visi yang dicanangkan. Hal ini dibuktikan 

dengan memberikan kebebasan terhadap berbagai inovasi metode pembelajaran dan 

penelitian. Inovasi metode pembelajaran yang digunakan di PMA cukup beragam, 

misalnya pembelajaran berbasis berbasis ESQ, pembelajaran “olah akal, olah rasa, 

dan olah batin”, meditasi, dan hipno-teaching.  Inovasi metode penelitian yang 

dikembangkan adalah pembebasan penggunaan metode riset dalam rangka 

memberikan kontribusi pengembangan akuntansi. PMA tidak membatasi 

mahasiswa/dosen untuk menggunakan metode riset tertentu, namun justru mendorong 

untuk menggunakan metode-metode penelitian yang kreatif melalui adopsi 

Multiparadigma.   

KPS PMA telah bekerja secara efisien dan efektif dalam mengelola sumber 

daya yang ada.  Melalui koordinasi dengan Ketua Jurusan, KPS PMA mampu 

mengerahkan sumber daya (terutama tenaga pengajar) dalam rangka pengembangan 

kurikulum, pengelolaan akademik, dan pengelolaan pendukung akademik tanpa harus 

mengangkat staf tersendiri. Model ini telah mampu mendukung keberlangsungan PBM 

di PMA sampai dengan sekarang. 

PMA dijalankan dengan sistem kepemimpinan yang baik.  Kepemimpinan ini 

sangat membantu dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah 

ditetapkan.  KPS PMA, dalam menjalankan tugasnya selalu berkordinasi secara 

horizontal dengan Ketua Jurusan Akuntansi dan Dekanat dan secara horizontal 

dengan jajaran lain dan dosen-dosen.  Sebagai contoh, dalam hal plotting matakuliah 

dan dosen pengampu setiap semester selalu dikonsultasikan dengan Ketua Jurusan 
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Akuntansi.  Hal ini dilakukan karena basis sumber daya manusia semuanya berada 

dalam kepemilikan Jurusan Akuntansi.  Koordinasi dengan staf pendukung lainnya 

dilakukan dalam rangka menetapkan jadwal kuliah.  Setelah jadwal ini ditetapkan, KPS 

mengundang para dosen pengampu dalam rangka mengkoordinasikan jalannya 

perkuliahan.  Pada saat koordinasi ini biasanya KPS memberikan pengertian perlunya 

pengembangan teknik pembelajaran yang baru disamping memperbaharui satuan 

acara dan materi yang disampaikan di masing-masing mata kuliah.    

KPS PMA, dalam konteks kepemimpinan organisasi, juga selalu aktif 

berkoordinasi dalam hal misalnya pengembangan kurikulum.  Dalam konteks ini semua 

dosen PMA diajak berdiskusi untuk menemukan konsep-konsep yang dapat 

memperkuat kurikulum yang sudah ada.  Supaya kurikulum yang sudah ada tidak 

statis dan berhenti berkembang.  Aktivitas-aktivitas lainnya juga dilakukan dengan baik 

melalui koordinasi dengan jurusan dan unit organisasi terkait lainnya.  Semua ini 

dilakukan dalam rangka agar terjadi goal concruence antara PMA, jurusan, dan 

fakultas. 

Kepemimpinan publik dari PMA telah menunjukkan sebuah keberhasilan yang 

sangat baik.   Ini terbukti dengan kemampuan PMA ini untuk memosisikan diri secara 

berbeda dengan program yang sama di perguruan tinggi lainnya.  Keunggulan 

komparatif yang dimiliki oleh PMA adalah sistem pendidikan dan penelitian yang 

menggunakan kurikulum Multiparadigma.  Kurikulum Multiparadigma saat ini telah 

menjadi brand image dariPMA FEBUB setidaknya pada tingkat nasional (Borang 2.2).  

Saat ini PMA sedang mengupayakan agar pendekatan multiparadigma ini dikenal 

secara internasional.  Upaya yang telah diupayakan adalah menyelenggarakan 

international consortium on accounting.  Pada event yang keempat akan 

diselenggarakan pada bulan November 2012.  Disamping melalui upaya international 

consortium itu,PMA sangat mendorong mahasiswanya untuk terlibat pada forum-forum 

internasional melalui pemaparan makalah.  Beberapa di antaranya telah dilakukan oleh 

mahasiswa.   Perlu juga diketahui bahwa dengan kepemimpinan publik yang dimiliki 

KPS saat ini telah merupakani daya tarik bagi calon mahasiswa.  Beberapa mahasiswa 

sengaja memilih PMA JAFEB UB untuk mendalami dan melakukan penelitian tesis di 

bidang ini.  Dengan kepemimpinan ini juga beberapa staf dosen telah terlibat dalam 

kegiatan akademik pada tingkat nasional dan internasional (Borang 2.2).  

PMA, baik dilihat dari struktur jurusan maupun pasca sarjana, merupakan unit 

organisasi paling bawah.  Dalam hal-hal tertentu seperti kebutuhan sumberdaya 

manusia, PMA berada dalam struktur jurusan.  Dalam struktur lainnya, PMA berada 
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dalam kendali Pengelola Pasca Sarjana, sehingga dalam konteks administrasi dan 

keuangan berada di bawah kebijakan Pengelola.  Dengan kata lain, untuk urusan 

administrasi keluar, KPS PMA tidak dapat melakukannya.  Untuk konteks ini yang 

melakukannya adalah Pengelola Pasca Sarjana.   

Dengan posisi organisasi paling bawah ini, maka akuntabilitas PMA meliputi 

akuntabilitas pada struktur organisasi di atasnya, yaitu Pengelola Pasca Sarjana, 

Ketua Jurusan Akuntansi, dan Dekan, dan juga pada pihak lainnya, yaitu mahasiswa 

dan pengguna jasa PMA.  Akuntabilitas telah dilakukan dengan baik pada semua pihak 

yang terkait.  Laporan formal maupun informal telah dilakukan pada unit organisasi di 

atasnya.  Laporan perkembangan studi mahasiswa juga telah diberikan baik pada 

mahasiswanya sendiri maupun pada institusinya masing-masing.    

 

3. Partisipasi Civitas Academica dalam Pengelolaan dan Koordinasi 

Pelaksanaan Program 

Civitas academica berpartisipasi penuh dalam beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh PMA, baik yang sifatnya akademik maupun yang non-akademik.  

Misalnya dalam koordinasi penyiapan kuliah pada setiap semester, atau pada akhir 

semester ketika melakukan evaluasi atas kinerja semester sebelumnya.  Untuk 

aktivitas ini melibatkan semua dosen pengajar PMA.  Evaluasi dan penyiapan 

perkuliahan ini juga melibatkan karyawan terkait untuk menyiapkan segala sesuatunya.   

Dalam hal melakukan tracer study, misalnya, alumni, karyawan, mahasiswa, 

dan dosen ikut dilibatkan.  Karyawan menyiapkan media administrasi yang digunakan 

untuk tracer study tersebut.  Dosen memberikan masukan tentang data-data apa saja 

yang dibutuhkan berkenaan dengan alumni di instansinya masing-masing serta 

masukan yang dibutuhkan oleh PMA dari pengguna alumni.  Perlu diketahui bahwa di 

samping dilakukan penulusuran melalui surat, PMA juga telah melakukan temu alumni, 

sehingga dalam melaksanakan kegiatan ini semua civitas academica terlibat. 

Contoh yang lain adalah pelaksanaan debat epistemologi yang dilakukan setiap 

dua minggu.  Kegiatan ini melibatkan dosen, mahasiswa, dan karyawan.  Kegiatan ini 

dilakukan dalam rangka untuk memperkuat lingkungan akademik, di samping tentu 

saja untuk memahami model-model penelitian dari berbagai paradigma.  Dosen 

bertindak sebagai moderator atau juga sebagai pembimbing di mana di forum itu 

mahasiswa biasanya menyampaikan pengalaman penelitiannya atau menyampaikan 

sebagian hasil penelitiannya dalam rangka mencari masukan.  Acara ini dihadiri 
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mahasiswa sebagai audience, dosen sebagai moderator/pembimbing, dan karyawan 

sebagai pembantu pelaksana. 

Secara umum, pelaksanaan program yang dilakukan oleh PMA telah 

melibatkan semua civitas academica.  Kondisi ini sangat baik sehingga sangat 

mendukung berjalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh PMA.  

 

4. Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring 

Pelaksanaan Program Kerja 

Rencana strategisPMA telah dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan 

masukan dari semua pihak.  Semua masukan tersebut diakomodasi sepanjang selaras 

dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan (lihat Tabel Rencana Strategis).  

Secara umum, rencana strategis yang dibuat memfokuskan diri pada penguatan 

penelitian akuntansi multiparadigma dan teknik pembelajaran (pendidikan).  Dua hal 

ini, penelitian dan pendidikan, sangat penting mengingat tujuan dari PMA ini adalah 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tercerahkan dan menghasilkan ilmu 

akuntansi multiparadigma yang inovatif.   

Strategi yang dilakukan untuk penguatan penelitian misalnya adalah melakukan 

dekonstruksi terhadap metodologi penelitian.  Dengan cara ini diharapkan diperoleh 

model-model baru tentang metode penelitian. Dan dengan cara ini pula akan diperoleh 

model-model akuntansi baru sebagai inovasi yang diidamkan oleh program studi ini.   

Strategi lain yang dilakukan adalah melakukan inovasi sistem pembelajaran.  

Pada dasarnya strategi yang dilakukan adalah melakukan breakthrough terhadap 

sistem pembelajaran konvesional yang hanya terbatas pada upaya pencerdasan akal 

rasional.  Terobosan yang dimaksud di sini adalah sistem pembelajaran yang 

mencakup upaya pencerdasan kecerdasan intelektual, kecerdasan mental, dan 

kecerdasan spiritual.  Upaya yang sedang dilakukan adalah upaya penguatan, karena 

sebagian dosen telah menerapkan sistem pembelajaran ini pada mahasiswanya.  

Penguatan perlu dilakukan agar semua dosen dapat memahami dan mempraktikkan 

metode inovatif ini dalam mendidik mahasiswa.  

Pelaksanaan program ini dilakukan secara koordinatif dengan bagian-bagian 

lainnya, misalnya bagian keuangan, jurusan, dosen dan mahasiswa.  kepanitian 

biasanya dilakukan oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa.  Pelibatan dosen muda di 

kepanitiaan ini juga penting dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan 

(sustainability) visi dan misi program studi.  Tanpa melibatkan dosen muda, maka akan 
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sulit untuk mentransfer pengetahuan dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih 

muda.   

Monitoring pelaksanaan program telah dilakukan baik secara formal maupun 

informal.  Monitoring formal dilakukan oleh unit organisasi di mana program studi ini 

berada, yaitu jurusan, dan unit lainnya yang bertugas untuk menjamin terjaganya 

kualitas yang baik.  Monitoring informal dilakukan di luar struktur organisasi, yaitu 

dengan pembicaraan informal dengan dosen-dosen pengajar PMA.  Pada 

pembicaraan informal ini biasanya dosen-dosen menanyakan program-program yang 

akan dilakukan dan juga mengomentari program-program yang sudah dilakukan. 

 

5. Efisiensi dan Efektivitas Kepemimpinan 

KepemimpinanPMA dilakukan secara efisien dan efektif.  Dalam 

operasionalisasi semua kegiatan akademik, pimpinanPMA selalu mempertimbangkan 

aspek efisiensi.  Tindakan ini dilakukan agar kesinambungan lembaga dapat dijamin.  

Tindakan efisien ini tentu saja tidak dilakukan sendiri oleh KPS, tetapi dilakukan secara 

koordinatif dengan pihak keuangan Pascasarjana.  Dengan cara ini aktivitas yang 

dianggap tidak efisien dapat dihindari. 

Kepemimpinan PMA juga berjalan efektif.  Program-program yang dicanangkan 

telah dicapai.  Pencapaian tersebut tampak pada misalnya penelitian-penelitian tesis 

yang sangat variatif, lingkungan akademik yang kondusif, kemampuan alumni dan 

mahasiswa untuk presentasi makalah di forum nasional dan internasional, dan 

terbukanya pikiran mahasiswa tentang akuntansi dan cara melakukan penelitian 

akuntansi.  Semua ini merupakan indikator dan bukti konkrit pencapaian yang telah 

diraih oleh PMA. 

 

6. Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan 

Program yang dilakukan oleh PMA selalu dievaluasi, paling tidak dilakukan 

pada setiap semester.  Pada akhir semester biasanya dilakukan evaluasi atas kegiatan 

dan perkuliahan yang telah dilakukan.  Evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja dosen 

pada semester tersebut, materi masing-masing mata kuliah, kegiatan rutin diskusi 

“debat epistemologi,” dan lain-lainnya.  Evaluasi dilakukan tidak saja berdasarkan 

komentar dosen, tetapi juga atas dasar masukan yang diberikan oleh mahasiswa dan 

bahkan alumni. 

Pelacakan alumni telah dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) diundang 

langsung ke kampus dan (2) mengirimkan kuesioner via internet.  Alumni yang 
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berhalangan hadir secara fisik ke kampus dapat memberikan masukan melalui 

kuesioner yang dikirimkan via email.  Kedatangan alumni secara fisik ke kampus 

sangat bermanfaat karena dapat berdiskusi langsung dengan mereka.   

Secara umum para alumni berpandangan bahwa kurikulum PMA sangat 

menarik dan bermanfaat.  Mereka mengaku bahwa kurikulum multiparadigma itu telah 

mencerahkan pikiran mereka, terutama dalam aspek bagaimana melakukan penelitian 

akuntansi dan bagaimana mengembangkan akuntansi itu sendiri sebagai sebuah 

disiplin ilmu pengetahuan.  Usulan yang mereka sampaikan pada umumnya adalah 

penguatan dan sosialisasi kurikulum ini ke terutama dosen-dosen muda dan secara 

umum ke masyarakat akademik di Indonesia.  

 

7. Perencanaan dan Pengembangan Program  

Masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, sangat berharga 

untuk dijadikan pegangan dalam membuat perencanaan dan pengembangan program.  

Sebagai contoh, seorang dosen mengusulkan perlunya mata kuliah alat untuk 

memperkuat penelitian di paradigma positivis.  Masukan ini diakomodasi dengan 

upaya merencanakan untuk mengadakan penyempurnaan kurikulum PMA di sekitar 

bulan Desember  2011 minggu kedua untuk sekaligus mengakomodasi berbagai 

kemungkinan dibukanya beberapakonsentrasi yang memberi  ruang lebih luas kepada 

mahasiswa dalam menekuni ilmu pengetahuan yang diminatinya.  Dalam konteks yang 

lebih luas, perencanaan program juga memperhatikan pandangan ke depan dari 

fakultas dan jurusan.  Dengan kata lain bahwa program yang dibuat oleh PMA harus 

selalu sejalur dengan visi dan misi dari fakultas dan jurusan. 

Sebagai contoh, fakultas dan jurusan yang mempunyai visi berkesadaran 

ketuhanan juga menjadi sandaran bagiPMA untuk merumuskan program-programnya.  

Ini tampak jelas pada program pelatihan pengaktivan hati nurani, pelatihan 

pembelajaran dengan basis kecerdasan intelektual, mental, dan spiritual.  Program 

yang lain tampak juga pada pengembangan metode penelitian yang sangat 

memungkinkan dihasilkan teori-teori baru akuntansi yang mengangkat nilai-nilai lokal 

dengan pendekatan multiparadigma.  

 

8. Kerjasama dan Kemitraan 

Pada tingkat internasional, terutamamelalui Fakultas EB, kerjasama telah 

dilakukan dengan University of Canberra (UC) dan University of Queensland (UQ).  

Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk program sandwich(-like) mahasiwa PMA ke dua 
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perguruan tinggi tersebut..  Dalam konteks kelayakan tesis ini telah dilakukan 

kemitraan dengan University of Wollongong, University of Southern Queensland, 

keduanya di Australia dan International Islamic University di Malaysia. Selain itu,  telah 

dilakukan pula penjajakan kerjasama dengan Thammasat University, Bangkok-

Thailand serta Prince of Songhkla University Thailand.  Kemitraan dengan universitas 

ini dalam kaitannya dengan pengembangan internasionalisasi PMA serta sekaligus 

memperkenalkan karakteristikkhas PMA ke luar.   

 

9. Dampak Hasil Evaluasi Program terhadap Mutu Pembelajaran Mahasiswa 

Hasil evaluasi program berdampak sangat positif terhadap mutu pembelajaran 

mahasiswa.  Seperti yang telah dipaparkan di atas, usulan perlunya matakuliah 

Statistik Multivariat, misalnya, ternyata memberikan manfaat yang besar bagi 

mahasiswa.  Usulan mahasiswa untuk mengganti dosen tertentu yang memberikan 

materi statistik murni (tidak dikaitkan dengan praktik penelitian di akuntansi) telah 

diakomodasi, dan dampaknya sangat positif pada mahasiswa.   

Secara umum, hasil evaluasi program telah memberikan dampak yang positif 

bagi proses pembelajaran mahasiswa.  Baik evaluasi dari pihak internal maupun 

eksternal, keduanya memberikan manfaat yang sangat positif.  

 

10. Pengelolaan Mutu secara Internal pada Tingkat Program Studi (misalnya 

kajian kurikulum, monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen 

dan penguji eksternal). 

Pengelolaan mutu di PMA dilakukan dengan mengacu pada pedoman mutu 

yang dikembangkan oleh UB, Pascasarjana UB dan FEB UB. Proses pengkajian dan 

pengembangan kurikulum dilakukan melalui mekanisme peer discussion setelah 

mencermati perkembangan di masyarakat akademik dan profesi, khususnya di bidang 

akuntansi. Titik awal kajian kurikulum adalah visi lembaga dan idealisme untuk 

menghadirkan alternatif pengembangan ilmu akuntansi, selain strategic positioning 

PMA di antara PMA lainnya. Masukan dari dosen, alumni dan mahasiswa sangat 

diperhatikan untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan, termasuk proses belajar 

mengajar. Monitoring kinerja mahasiswa dilakukan melalui kartu hasil studi dan tingkat 

kelulusan kelas, serta kemajuan penulisan tesis. Koordinasi rutin dengan 

dosen/pembimbing sekaligus dilakukan untuk  memonitor kemajuan studi mahasiswa 

secara umum maupun individu. Monitoring kualitas tesis dilakukan melalui berbagai 

tahapan ujian, sebagaimana telah disampaikan pada dokumen Borang (lihat Borang 
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Standar 5 tentang Kurikulum) dan kemudian kesertaan mahasiswa pada berbagai 

pertemuan ilmiah nasional dan internasional. Demikian halnya, pada tahapan akhir 

penyusunan tesis melibatkan external reviewer untuk mengkritisi tesis mahasiswa. 

Pengelolaan mutu dalam proses belajar-mengajar di PMA telah dilakukan 

dengan baik.  Seperti telah disinggung di atas bahwa setiap akhir semester telah 

dilakukan evaluasi kinerja dosen, di samping evaluasi kurikulum dan bidang lainnya 

yang berkenaan dengan operasional PMA.  Evaluasi besar  atas kurikulum dilakukan 

lima tahun sekali.  Evaluasi besar ini dilakukan dalam rangka untuk metamorfosis.  

Hitungan lima tahun berdasarkan pemikiran bahwaPMA menyusun kurikulumnya untuk 

masa penyelesaian studi selama tiga tahun.  Selama tiga tahun ini, mahasiswa 

diharapkan dapat menyelesaikan studinya.  Dalam masa setelah tiga tahun ini 

diharapkan mendapatkan masukan dari alumni tentang kurikulum yang pernah 

ditempuhnya yang dikaitkan dengan kondisi kekinian setelah mereka lulus.  

Pertimbangan lain adalah bahwa sebagian dari kurikulum ini telah menginspirasi 

perguruan tinggi lain untuk melakukan benchmark atas kurikulum PMA.  Jika dalam 

waktu lima tahun tersebut PMA tidak melakukan metamorfosis, maka dikhawatirkan 

bahwa kekhasan PMA menjadi tenggelam karena telah hadirnya program yang sama 

di perguruan tinggi lainnya.  Jadi, melakukan metamorfosis menjadi keniscayaan agar 

PMA tetap memiliki kekhasan dan tetap menjadi leader di jalur pendidikan magister 

akuntansi. 

Monitoring dan mekanisme balikan telah dilakukan dengan baik.  Monitoring 

dilakukan secara formal dan informal. Monitoring formal dilakukan semesteran, 

sedangkan yang informal dilakukan setiap saat.  Monitoring informal ini dilakukan oleh 

unit organisasi yang langsung ada di atas PMA dan juga oleh unit pengendalian mutu.  

Monitoring informal dapat dilakukan oleh sivitas akademika yang memiliki perhatian 

terhadap mutu dan keberlangsunganPMA, baik mahasiswa maupun dosen.  

Mekanisme monitoring informal ini dilakukan langsung berupa ucapan lisan tentang 

kemajuan dan operasional PMA yang disampaikan kepada KPS. 

Masukan dari external reviewer juga merupakan bagian penting.  Tidak jarang 

ada masukan dari external reviewer berkenaan tesis itu sendiri dan hal lain yang 

berkaitan dengan penanganan tesis.  Masukan balik dari external reviewer dilakukan 

secara tertulis yang dikirimkan ke KPS. 
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11. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga. 

UB telah memiliki Pusat Jaminan Mutu dengan sistem penjaminan mutunya 

(lihat Borang 3A Standar 2 tentang Penjaminan Mutu). Sistem ini dirancang 

berjalan sampai pada tingkat PS, meskipun saat ini masih lebih difokuskan 

implementasinya sampai pada tingkat jurusan. Unit penanggungjawab pelaksanaan 

penjaminan mutu PS adalah Unit Penjaminan Mutu (UJM) yang berada pada tingkat 

jurusan. Demikian halnya Evaluasi proses pembelajaran setiap semester dilakukan 

pada forum rapat Jurusan ataupun pada forum terbatas dosen pengampu matakuliah 

atau pembimbing di PMA.  

 

12. Dampak Proses Penjaminan Mutu terhadap Pengalaman dan Mutu Hasil 

Belajar Mahasiswa 

Penjaminan mutu yang dilakukan berdampak pada hasil belajar mahasiswa, 

khususnya pencapaian IPK rata-rata Alumni PMA 3,52 (Lihat Borang 3A tabel 3.2.1). 

Demikian halnya prestasi akademik/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di 

bidang akademik  (misalnya prestasi dalam penelitian, presentasi dalam seminar, dan 

publikasi ilmiah) sangat baik, sebagaimana tampak pada Borang tabel 3.2.2. Namun 

demikian untuk tingkat kelulusan tepat waktu (2 tahun) masih perlu diperhatikan lebih 

lanjut karena masih sangat sedikit. Masa studi mayoritas alumni PMA adalah 2,39 

Tahun (Lihat Borang 3A tabel 3.2.1 dan 3.2.3 dan ED Komponen C Mahasiswa 

dan Lulusan).   

 

13.  Metodologi Baku Mutu (Benchmarking) 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa standar penjaminan mutu 

di UB telah ditetapkan di tingkat universitas. Metodologi Baku Mutu PMA FEB 

dikembangkan dengan basis (1) Tahapan Proses Penyelesaian Perkuliahan, (2) 

Tahapan Penyusunan Tesis, (3) Tahapan Review Eksternal, dan (4) Publikasi hasil 

riset mahasiswa/alumni. 

Untuk pengembangan program secara kontinyu,PMA juga mengembangkan 

pola benchmarking ke beberapa Program Magister Akuntansi lainnya di Indonesia dan 

di negara lain. Benchmarking ini dilakukan untuk mengeksplorasi keunggulan dan 

keunikan masing-masing program doctor tersebut, yang selanjutnya menjadi masukan 

untuk pengembangan lebih lanjut PMA.   
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14. Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan 

Pranata kelembagaan berlangsung dalam rentang waktu yang tidak terbatas. 

Proses perbaikan/pembaharuan untuk mencapai kinerja terbaik terus menerus 

dilakukan. Penataan struktur (lihat standard 2 Borang Institusi dan Borang PS) 

dilakukan antara lain dilakukan untuk memperkuat akselerasi pengembanganPMA 

(dan Program Pascasarjana lainnya di FEB UB). Penilaian pranata kelembagaan 

secara rutin dilakukan melalui audit oleh Inspektorat Jenderal Kemendiknas, Satuan 

Pengawas Internal (SPI) UB dan Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB. Demikian halnya, 

menyangkut keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan audit 

secara rutin, yang mana ini juga dapat menjangkau sampai pada institusi PS.  

  

15.  Evaluasi internal yang berkelanjutan 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada poin 10,  poin 11 dan poin 13 

di atas, evaluasi internal sudah menjadi bagian inheren dari upaya penjaminan mutu 

pengelolaan PMA. Secara khusus untuk proses belajar mengajar, PMA selalu 

melakukan evaluasi pada setiap akhir semester. Hasil evaluasi belajar mengajar ini 

disampaikan kepada masing-masing dosen agar dijadikan bahan evaluasi diri pribadi 

untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya. Ini dilakukan 

secara kontinyu dan sistematis. Upaya ini dilakukan untuk memelihara proses 

perbaikan yang terus menerus (continuos improvement).    

 

16.  Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/akreditasi dalam 

Perbaikan dan Pengembangan Program 

PMA selalu berupaya terus mengkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi internal dan 

eksternal dijadikan cermin untuk peningkatan kinerja tersebut. Bahkan kritik internal 

dan eksternal yang disampaikan oleh kolega dosen, melalui berbagai media, maupun 

pemerhati pendidikan akuntansi lainnya, semakin memacu PMA untuk terus berupaya 

menggapai prestasi tertinggi dan memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan 

stakeholders lainnya. Untuk itulah program inovatif dikembangkan dan 

diimplementasikan.  

 

17. Kerjasama dan Kemitraan Instansi Terkait dalam Pengendalian Mutu 

Upaya FEB UB untuk mendapatkan akreditasi internasional, dengan saat ini 

menjadi anggota ABEST21 dan AACSB, adalah untuk membantu pengembangan 

mutu di semua PS yang ada, termasuk PMA. Demikian halnya kerjasama dengan 
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beberapa perguruan tinggi luar negeri juga dimaksudkan untuk mengembangkan mutu 

penyelenggaraan Program Magister. Keberterimaan karya akademik dosen dan 

mahasiswa/alumni, serta kesediaan bermitra untuk riset, publikasi atau pengajaran 

merupakan beberapa bentuk pengakuan mutu PMA dari perguruan tinggi mitra. 

 

Analisis SWOT Komponen B.   

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu  

 

Keunggulan Kelemahan 

- Adanya team work yang kuat  

- KPS mampu menjabarkan visi dan 

misi program studi ke dalam kurikulum 

dan program lainnya 

- Penjaminan mutu telah dilakukan dan 

berjalan dengan baik 

Mekanisme organisasi yang ambivalen, 

yaitu hubungan ke Jurusan dan Pengelola 

Pascasarjana 

Peluang Ancaman 

Potensi kerjasama yang cukup besar 

baik di bidang pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat 

Adanya PTN/PTS lembaga lain yang 

memiliki jaringan kerjasama yang lebih 

kuat 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

  Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang Tata Pamong, 

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu di atas, maka PMA 

berupaya melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mempertahankan mekanisme penjaminan mutu serta secara 

berkesinambungan menggali umpan balik dari para stakeholder. 

2. Mempertahankan team work dan komunikasi  serta tata pamong yang telah 

berjalan di lingkungan PMA dan JAFEB UB. 

3. Berkoordinasi dengan Jurusan dan Fakultas guna mempertahankan dan 

mengembangkan kerjasama dalam skala nasional dan internasional. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI 
 

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
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KOMPONEN C 

MAHASISWA DAN LULUSAN 

  

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa. 

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan 

Manual Prosedur Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru, yang telah 

terdokumentasi dengan baik. Sistem rekrutmen dilaksanakan melalui tahapan seleksi 

administratif dan wawancara. Persyaratan yang menjadi pertimbangan utama dalam 

penentuan kelulusan adalah nilai TPA, nilai TOEFL, IPK jenjang S1, linearitas jenjang 

S1, akreditasi jenjang S1.   

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi akan mendapatkan 

pengumuman via pos untuk melakukan prosedur daftar ulang sesuai dengan tanggal 

dan persyaratan pendaftaran ulang. Hanya calon mahasiswa yang telah melakukan 

daftar ulang yang dapat dinyatakan sebagai mahasiswa baru PMA JAFEB UB. Hasil 

seleksi mahasiswa baru dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Hasil Seleksi Mahasiswa Baru Program Magister Akuntansi Universitas 

Brawijaya Selama Lima Tahun Terakhir 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa   

Jumlah Total 
Mahasiswa 

Ikut 
Seleksi 

Lulus 
Seleksi 

Bukan 
Transfer 

Transfer(1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2006 48 55 45 80 0 

2007 72 66 58 124 0 

2008 120 108 103 185 0 

2009 120 119 107 230 0 

2010 120 77 72 286 0 

Jumlah 480 425 385 286 0 

Sumber: Borang 3A komponen 3 

Berdasarkan tabel 3.1, menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti 

seleksi dan jumlah yang lulus seleksi mengalami peningkatan. Tabel 3.1 juga 

menujukkan bahwa mekanisme seleksi berjalan relatif ketat. Peningkatan cukup 

signifikan terjadi pada tahun 2008 dengan adanya paket Joint Program antara PPAk 

dengan Magister Akuntansi. Namun demikian pada tahun 2010 mengalami penurunan.  

Melihat kondisi ini PMA sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan MAPPI 

(Masyarakat Penilai Profesi Indonesia) untuk mengembangankan paket Magister 
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Akuntansi dengan Sertifikasi Jasa Penilai serta pengembangan Konsentrasi Akuntansi 

Sektor Publik untuk memenuhi kebutuhan tenaga manajerial akuntan di pemerintah.   

 

2. Profil mahasiswa 

Mahasiswa PMA berasal dari berbagai latar belakang peguruan tinggi dan 

sosio ekonomi. Ditinjau dari asal perguruan tinggi, input PMA berasal dari berbagai 

erguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.  

Mahasiswa PMA berasal dari berbagai latar berlakang sosio-ekonomi. Ditinjau 

dari asal alumni S1, 59,7% mahasiswa berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri 

(UB, Unair, Unhas, dll) dan yang lain berasal dari perguruan tinggi swasta terakreditasi. 

Rata-rata daya tampung PMA selama 5 tahun terakhir adalah 96 mahasiswa 

(Borang 3 A komponen 3). Tingkat keketatan juga mengalami tren peningkatan. 

Jumlah mahasiswa aktif hingga TS (tahun sekarang) adalah 286 mahasiswa 

dengan distribusi mahasiswa PMA yang beragam. Sebagian besar mahasiswa 

merupakan fresh graduate yang melanjutkan studinya langsung dari S1 atau belum 

bekerja (53,24%), sebagai dosen (28,24%), dan sisanya sebagai pegawai di institusi 

pemerintah maupun swasta. 48,82% mahasiswa menempuh studi dengan 

menggunakan biaya pribadi, dan tercatat masih aktif, 17,9% merupakan mahasiswa 

Joint Program dengan PPAk (dengan biaya sendiri), 22,65% dengan biaya BPPS, dan 

dan sisanya dengan biaya instansi. Hal ini menunjukkan kemampuan ekonomi, 

kemandirian, keseriusan mahasiswa, dan dukungan instansi dalam menempuh studi di 

PMA relatif baik. Hal ini menunjukkan keberlanjutan studi mahasiswa PMA terjamin 

dengan baik.  

Kreativitas mahasiswa PMA sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan beragamnya 

prestasi mahasiswa berskala nasional dan internasional (lihat borang 3A tabel 3.2.2). 

Kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan publikasi juga baik (lihat borang 3A 

tabel 3.2.2)  

 

3. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan. 

Mahasiswa PMA banyak terlibat dalam dalam berbagai kegiatan yang relevan 

dengan kebutuhan pengembangan kapasitas akademik maupun pengembangan diri 

(soft skill). Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari mahasiswa sendiri 

maupun yang diselenggarakan oleh pengelola dengan bentuk keterlibatan sebagai 

peserta, panitia, dan moderator. Bentuk kegiatan yang melibatkan  mahasiswa, di 

antaranya adalah seminar, kuliah tamu, debat epistimologi, maupun temu alumni. 
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Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam pengelolaan Jurnal Akuntansi Multi 

Paradigma (JAMAL), dan bahkan beberapa menjadi Asisten Dosen di Program Studi 

S1 Akuntansi.  

 

4. Kegiatan ekstra-kurikuler. 

Kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa PMA sesuai dengan 

minat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dengan frekuensi yang sangat 

tinggi. Jenis kegiatan ekstra kurikuler yang berjalan rutin (berjalan hampir setiap hari) 

adalah diskusi dalam kelompok belajar mandiri untuk mengerjakan tugas, 

mengumpulkan data tesis dan berdiskusi. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja 

mahasiswa, ruang baca pasca, dan ruang pojok BEI.  

Beberapa kegiatan ekstra kurikuler lainnya yang berjalan di lingkungan Jurusan 

Akuntansi antara lain: 1)Debat Epistemologi, 2)pelatihan Bahasa Inggris dan TOEFL 

yang dilaksanakan oleh LDC FEB UB, 3)pelatihan analis sistem dan DBMS yang 

dikelola oleh CBIS Forum, 4) pelatihan CAAT dengan menggunakan ACL yang dikelola 

oleh CAAT Forum, 5) kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin di Masjid 

Raden Patah UB, dan 6) kegiatan oleh raga yang secara rutin dilaksanakan 

(bulutangkis dan futsal).   

 

5. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 

kebutuhan akan lulusan program studi). 

  Keberlanjutan penerimaan mahasiswa PMA terjamin dengan baik. Minat calon 

mahasiswa PMA yang mengalami peningkatan selama 2006-2009 menunjukkan 

potensi keberlanjutannya (meskipun 2010 kembali turun).  

Tabel 3.2 

Minat dan Daya Tampung PMA dalam Lima Tahun Terakhir 

Tahun Akademik Daya Tampung 
Jumlah Calon Mahasiswa   

Ikut Seleksi Lulus Seleksi 

(1) (2) (3) (4) 

2006 48 55 45 

2007 72 66 58 

2008 120 108 103 

2009 120 119 107 

2010 120 77 72 

Jumlah 480 425 385 
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  Peningkatan animo calon mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari terjaminnya 

kualitas pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki ciri khas yang 

spesifik dan berdaya saing. Daya saing ini didapat dari strategi diferensiasi yang 

memanfaatkan keunggulan spesifik PMA baik segi pengajar maupun lulusannya yang 

memberikan kebebasan berekspresi dan menggunakan metode riset baik dengan 

pendekatan positivistik namun juga non-positivistik. Demikian juga paket Joint Program 

antara PPAk dengan Program Magister. 

  Kebutuhan tenaga kerja bergelar magister di masa mendatang sangat besar. 

Tenaga-tenaga manajerial membutuhkan kompetensi yang bukan hanya bersifat 

teknis, namun juga lebih bersifat analitis dan holistis. Hasil penelusuran dari beberapa 

lowongan kerja dan survey ke perusahaan dan pemerintahan menunjukkan bahwa 

tenaga magister diminati untuk menempati posisi manajer, baik sebagai fresh graduate 

(untuk posisi Management Trainee) maupun expericed (untuk kenaikan pangkat).  Di 

samping itu, persyaratan untuk menjadi dosen Dikti yang mengharuskan pendidikan 

minimal menjadi dosen adalah S2 menjadikan program magister tetap diminati. Potensi 

kebutuhan akan lulusan program magister memberikan peluang besar bagi PMA untuk 

memberikan jaminan keberlanjutan penerimaan mahasiswa. Upaya menjaga dan 

menjamin keberlanjutan penerimaan mahasiswa dan keberlanjutan PMA dilakukan 

dengan berbagai upaya, antara lain: (a)peningkatan animo calon mahasiswa, 

(b)peningkatan mutu manajemen, (c)peningkatan mutu lulusan, (d)pelaksanaan dan 

kerjasama kemitraan, dan (e)perolehan dana dari sumber selain mahasiswa. 

  

a. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa: 

Upaya peningkatan animo juga dilaksanakan melalui menunjukkan keberadaan 

PMA  (beserta paket Joint Program dengan PPAk) melalui website 

(www.feb.ub.ac.id) dan brosur yang dikirimkan kepada para penyelenggaran 

perguruan tinggi, instansi-instansi pemerintahan, atau para penyelenggara seminar-

seminar akuntansi. 

 

b. Upaya peningkatan mutu manajemen: 

Peningkatan mutu manajemen dilakukan dengan mengimplementasikan standar 

operating procedure (SOP) dan job description FEB UB yang secara periodik 

diaudit melalui mekanisme Audit Internal Mutu (AIM). 

Adapun untuk pengembangan manajemen, pengelola PMA juga melakukan 

benchmarking ke berbagai perguruan tinggi luar negeri. Seiring dengan program 

http://www.feb.ub.ac.id/
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internasionalisasi fakultas, FEB-UB juga menjalani proses akreditasi internasional di 

ABEST 21 dan AACSB. 

 

c. Upaya peningkatan mutu lulusan: 

Peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan selalu menjaga kualitas input, proses, 

dan outputnya. Perbaikan input dilakukan melalui mekanisme rekrutmen yang ketat. 

Khusus untuk mahasiswa Joint Program, seleksi dilakukan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) sehingga objektivitas dan kualitas dapat dijaga.  Upaya lain adalah 

pemberian kesempatan mahasiswa untuk menempuh double degree di PT luar 

negeri, memberi kesempatan untuk magang di perusahaan (kantor akuntan publik) 

serta mendorong mahasiswa untuk mengirimkan artikel pada seminar-seminar 

nasional dan internasional. 

 

d. Upaya pelaksanaan dan kerjasama kemitraan: 

Untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan, PMA mendorong tenaga 

pengajar agar aktif dalam kepengurusan lembaga profesi Ikatan Akuntan Indonesia. 

Upaya lain dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang 

lain baik dalam negeri/luar negeri untuk melakukan joint research and publication, 

sandwich program, dan peningkatan kualiatas tenaga pengajar. Selain itu, 

kerjasama dengan BEI, SAP Alliance Program, Pemerintah Daerah, Departemen 

Keuangan dan terus menjaga keberlanjutannya. 

 

e. Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain mahasiswa:  

Upaya ini dilakukan dengan membuat kerjasama dan MoU dengan berbagai pihak 

eksternal PMA, antara lain: 

1. Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 

2. Departemen Keuangan melalui Star SDP-STAN 

3. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) 

4. Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Daerah 

5. Pemerintah Daerah (Batu, Sidoarjo, Malang) 

6. Bursa Efek Indonesia dan Reliance Securities 
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Penjelasan detail terkait upaya keberlanjutan penerimaan mahasiswa dan 

peningkatan animo calon mahasiswa dapat dilihat pada borang 3A standar 2 

tentang tata pamong.  

 

6. Pelayanan untuk mahasiswa: 

  Seluruh staf pengelola PMA selalu menyediakan waktu untuk memberikan 

pelayanan prima kepada mahasiswa. Bentuk pelayanan yang diberikan dapat berupa 

bantuan akademik maupun non akademik. Beberapa bentuk bantuan meliputi aspek: 

(a) bantuan tutorial yang bersifat akademik, (b) informasi dan bimbingan karir, (c) 

konseling pribadi dan  

 

a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik. 

  Bentuk nyata bantuan yang bersifat akademik berupa: 1)penentuan dosen 

pembimbing, 2)perpustakaan, penyediaan ruang baca dan ruang kerja khusus 

mahasiswa, 3)akses jurnal online, dan 4)penyediaan laboratorium. Aktivitas debat 

epistimologi menjadi salah satu media bagi mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.  

 

b. Informasi dan bimbingan karir. 

 Bantuan berupa informasi yang bersifat akademik maupun non akademik telah 

diberikan secara berkesinambungan. Informasi berkaitan dengan program hibah 

bantuan penelitian telah diberikan secara transparan kepada mahasiswa. Pengelola 

juga memberikan keterbukaan informasi kegiatan seminar, workshop, pendidikan 

berkelanjutan berkaitan dengan keprofesian sebagai akuntan, kuliah tamu, dan 

pertukaran mahasiswa. Keterbukaan informasi ini mampu menciptakan iklim kondusif 

di lingkungan PMA. 

 

c. Konseling pribadi dan sosial. 

  Mahasiswa juga secara aktif melakukan konsultasi dengan pengelola untuk 

mencari solusi terbaik atas kendala yang mereka hadapi. Bantuan yang bersifat 

akademik maupun non akademik dapat diberikan sebagai salah satu solusi atas 

kendala yang mereka hadapi. Bantuan dapat berupa penundaan waktu pembayaran 

atau mengansur biaya pendidikan. Bantuan bersifat akademik dapat diberikan berupa 

ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian dengan alasan yang 

kuat.  
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7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan. 

  Lulusan PMA disiapkan untuk memenuhi kompetensi yang telah ditentukan dan 

sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Lulusan PMA memiliki kualifikasi yaitu cara 

berfikir dan berperilaku yang holistik, rasional etis, dan rasional intuitif dalam konteks 

kekinian dan kedisinian. Diharapkan lulusan yang tersebut akan mampu berperan 

dalam pengembangan dunia bisnis dan ilmu akuntansi melalui kemampuannya 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan solusi dalam praktik akuntansi melalui 

berbagai sudut pandang (multiparadigma). 

  Lulusan PMA mampu memahami dan melakukan penelitian dari beberapa 

paradigma.  Kompetensi ini sangat dimungkinkan untuk dicapai karena kurikulum telah 

dikemas dengan mengkombinasikan antara berbagai paradigma (paradigma 

positivisme, intrepretivisme, kritisisme, dan postmoderenisme) dalam proses 

pembelajaran dan riset. Mata kuliah yang ditawarkan dengan nuansa multiparadima di 

antaranya adalah Etika Profesi & Spiritualitas, Sosio-Spiritualitas Akuntansi, dam 

Metodologi Non-Positivisme, dan Riset Akuntansi Multiparadigma.  

  Kompetensi pendukung PMA adalah mengembangkan dan menjaga sikap dan 

perilaku moral dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat. Upaya pencapaian 

kompetensi ini salah satunya melalui upaya perelatifan pikiran, yaitu dengan pikiran 

multiparadigma.  Dengan pikiran relatif ini, mahasiswa dapat menghargai perbedaan 

pendapat, perbedaan karakter, perbedaan keyakinan, perbedaan pendekatan 

penelitian, perbedaan ”kebenaran,” dan perbedaan-perbedaan lainnya.  Dengan 

perelatifan pikiran (kecerdasan intelektual), maka mahasiswa dapat membangkitkan 

bentuk-bentuk kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan mental dan kecerdasan spiritual.  

Dengan bangkitnya kecerdasan mental dan spiritual ini, maka moralitas dan perilaku 

mahasiswa akan muncul dari dalam (from within) dirinya sendiri, yaitu inner beauty; 

bukan dari luar, yaitu sekedar mengikuti peraturan yang berada di luar dirinya.   

  Pembekalan etika kepada mahasiswa telah ditanamkan melalui berbagai 

aspek. Perilaku etis telah menjadi kebijakan di tingkat fakultas dan telah dijalankan 

secara berkesinambungan. Muatan etika juga diberikan pada sebagian besar 

matakuliah yang bersifat kualitatif.  Selain itu, muatan etika juga ditanamkan dalam 

proses belajar-mengajar mulai dari awal menempuh studi di PMA. 

  Kompetensi lainnya yang dicapai oleh PMA adalah mengkhususkan 

kompetensi kontribusi pengembangan ilmu akuntansi melalui multiparadigma.  PMA 

diharapkan menjadi pusat unggulan di bidang riset akuntansi pada level nasional 
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maupun internasional, hal ini sejalan dengan visi Jurusan Akuntansi FEUB. Upaya 

yang telah dilakukan PMA adalah memberikan kebebasan mahasiswa untuk 

melakukan riset multiparadigma dan mendorong untuk melakukan publikasi secara 

nasional dan internasional (lihat borang 3A Standar 5). 

   

8. Hasil pembelajaran: 

  Upaya mendapatkan informasi, kepuasan dan evaluasi hasil pembelajaran 

didapatkan dari studi pelacakan lulusan, informasi yang bersumber dari database 

alumni dan kemahasiswaan PMA. Beberapa informasi yang didapat dari hasil 

pembelajaran antara lain berupa: 

   

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa dan lulusan PMA telah sesuai dengan 

yang diharapkan oleh PMA. Hal ini dapat dibuktikan dari beragamnya penelitian 

yang dihasilkan mahasiswa dan alumni PMA. Prestasi di bidang karya ilmiah juga 

telah mampu menembus level internasional (lihat Borang 3.2.2). Tesis yang 

disusun oleh mahasiswa juga telah menunjukkan adanya basis multiparadigma. 

 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaat lulusan. 

Mahasiswa PMA berasal dari berbagai latar belakang. Sekitar 28% adalah dosen-

dosen yang melanjutkan studi atas tugas belajar Perguruan Tinggi di mana 

mereka bekerja. Kebutuhan pemanfaat lulusan ini adalah agar dosen-dosen 

mereka segera lulus, mengembangkan karir serta mendukung program studi 

mereka. Beberapa lulusan PMA menempati posisi yang lebih baik di Perguruan 

Tinggi mereka setelah kelulusan mereka yang menunjukkan bahwa kompetensi 

yang dicapai sesuai dengan kebutuhan pemanfaat lulusan. Sekitar 10% adalah 

pegawai swasta yang selepas pendidikan, akan dapat mengembangkan institusi 

mereka dan juga karir mereka. Sebagian kecil berasal dari KAP (Kantor Akuntan 

Publik) yang juga dapat memanfaatkan lulusan untuk meningkatkan kualitas KAP.  

Sedangkan sebagian besar mahasiswa (lebih kurang 53%) yang belum 

mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat 

yang membutuhkan kualifikasi akhir PMA baik sebagai dosen (karena persyaratan 

dosen minimal S2), sebagai manajer, ataupun berbagai posisi yang cukup 

strategis apalagi jika dikombinasikan dengan gelar Akuntan (dari PPAk). 
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c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi 

mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

Rata-rata IPK lulusan PMA dalam lima tahun terakhir adalah 3,52 dengan IPK 

minimal 3,01 dan IPK tertinggi 3,97. (lihat borang 3A tabel 3.2.1). Rerata ini 

menunjukkan prestasi dan  kemampuan lulusan sangat baik dalam menyerap 

pengetahuan. Rata-rata lama studi lulusan PMA dalam lima tahun terakhir adalah 

2,39 tahun atau setara dengan 2 tahun 5 bulan (lihat borang 3A tabel 3.2.1 dan 

3.2.3). 

 

d. Kepuasan lulusan. 

Hasil pelacakan terhadap tingkat kepuasan lulusan terhadap berbagai aspek PMA 

menujukkan tingkat kepuasan yang sangat baik untuk fasilitas dan aspek 

keuangan. Berkaitan dengan kurikulum yang ditawarkan mayoritas alumni 

menyatakan bahwa kurikulum yang ditawarkan relevan dengan pekerjaan. Dengan 

demikian PMA mampu memberikan nilai tambah bagi lulusan sekaligus mampu 

menyedimbangkan antara aspek intelektualitas, emosional dan spiritual dalam 

metode pembelajaran (lihat hasil pelacakan dan borang 3A tabel 2.5).  

 

9. Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

Upaya mendapatkan informasi dan evaluasi hasil pembelajaran didapatkan dari 

studi pelacakan terhadap pengguna alumni. Studi dilaksanakan melalui penyebaran 

kuesioner kepada pengguna di mana tersebut bekerja.  

Tabel 3.3 

Persepsi Pengguna Lulusan 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Integritas (etika dan moral) 67,0% 33,0%     

2 
Keahlian berdasarkan bidang 
ilmu (profesionalisme) 100,0% 0,0%   

  

3 
Keluasan wawasan antar 
disiplin ilmu 67,0% 33,0%   

  

4 Kepemimpinan 33,0% 67,0%     

5 Kerjasama dalam tim 67,0% 33,0%     

6 Bahasa asing 33,0% 67,0%     
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7 Komunikasi 33,0% 67,0%     

8 
Penggunaan teknologi 
informasi 67,0% 33,0%   

  

9 Pengembangan diri 67,0% 33,0%     

Total (a)=534% (b)=366% (c)=0% (d)=0% 

Sumber: Borang 3A tabel 3.3.2 

 

Berdasarkan hasil studi pelacakan yang dilakukan PMA menunjukkan bahwa 

kualitas lulusannya secara umum dinilai sangat baik. Keunggulan lulusan nampak 

pada integritas dan keahlian professional berdasarkan bidang ilmu. Ini menunjukkan 

bahwa kurikulum dan proses belajar mengajar telah mampu menghasilkan lulusan 

sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Meskipun demikian, poin yang terlemah 

berada pada kemampuan bahasa asing yang berarti PMA masih harus mengupgrade  

kemampuan bahasa asing mahasiswa sehingga memenuhi kualifikasi dari para user-

nya. 

Tabel 3.3 

Tingkat kepuasan dan masukan dari pengguna 

No Uraian 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang Sangat 
Kurang 

1 Tingkat Kepuasan 67.7% 33.3%       

2 
Kriteria Lulusan yang 
Diinginkan 

Memiliki kemampuan/keunggulan dari 
berbagai prespektif metode riset, peduli 
terhadap aspek etika dan spiritual  

3 Saran dari Instansi Rekrutmen yang menekankan pada aspek 
kualitas/mutu, jaringan alumni yang diperkuat 

  

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap alumni PMA 

sangat baik. Namun demikian, perlu adanya penguatan jaringan alumni dan 

pertimbangan kualitas yang jauh lebih diutamakan. 

  

10. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil 

pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.  

Salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki dan ditawarkan oleh PMA 

adalah pengembangan metodologi penelitian berbasis multiparadigma. Keunikan dan 

keberagamaan inilah yang menjadi daya tarik dan pencitraan positif bagi PMA. 

Dampak dari keunggulan kompetitif inilah yang mampu meningkatkan kreativitas, 
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produktivitas dan prestasi mahasiswa, lulusan dan dosen, terutama dari hasil penelitian 

mereka (lihat Borang 3A standar 7).  Berbagai karya ilmiah mahasiswa dengan 

berbagai paradigma telah diakui baik secara nasional maupun internasional melalui 

publikasi jurnal, penyajian dalam seminar, dan telah menjadi karya yang telah disitasi 

oleh peneliti lain. 

   

Analisis SWOT Komponen C 

Mahasiswa dan Lulusan 

PELUANG KEUNGGULAN 

 Mekanisme seleksi berjalan ketat 

Keunggulan kompetitif dalam kompetensi 
berbasis multiparadigma 

Minat calon mahasiswa masih tinggi 

Upaya mendapatkan dana dari berbagai 
kerjasama terbuka lebar 

Kompetensi mahasiswa riset berbasis 
multiparadigma 

Mahasiswa memiliki latar belakang sosio 
ekonomi dan geografis yang beragam, 
potensi memperluas jaringan makin 
besar.  

Reputasi program studi sangat baik 

Tersedianya berbagai jenis beasiswa dan 
hibah penelitian. 

Tenaga pengajar sangat menunjang 
pencapaian kompetensi lulusan 

Kerjasama joint program dengan berbagai 
asosiasi profesi masih terbuka luas 

Karya ilmiah mahasiswa dan lulusan 
sangat beragam, unik dan multipardigma 

 IPK lulusan cukup baik 

 
Kepribadian, iklim berprilaku etis 
mahasiswa, alumni baik. 

 
Kepuasan terhadap pengguna lulusan 
tinggi 

 
Kegiatan Ekstrakurikuler sangat beragam 
dan mudah diakses mahasiswa. 

 
Tersedianya pelayanan akademik dan non 
akademik yang lengkap. 

 
FEB-UB dalam proses terakreditasi 
Internasional 

ANCAMAN KELEMAHAN 

Persaingan dari perguruan tinggi lain 
Waktu penyelesaian studi mahasiwa lebih 
dari 2 tahun 

Mulai berkurangnya jumlah peminat 
.karena persaingan yang cukup ketat 

 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

  Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang kemahasiswaan 

dan lulusan di atas, PMA berupaya melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Meningkatkan intensitas diskusi dan komunikasi berkaitan dengan penelitian dan 

tesis mahasiswa agar masa studi lebih pendek. Upaya ini dilakukan melalui 

kegiatan diskusi rutin, dan debat epistemologi.  
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2) Melakukan inovasi joint program dengan berbagai asosiasi profesi untuk 

meningkatkan minat calon mahasiswa (lulusan memiliki 2 gelar yaitu gelar 

akademik dan gelar profesi) 

3) Penyempurnaan strategi promosi yang dapat meningkatkan daya akses 

stakeholders terhadap informasi terkini dari PMA 

4) Peningkatan kemampuan penggunaan berbagai teknologi informasi dengan jalan 

peningkatan penggunaan dan pelatihan berbagai software yang relevan dengan 

kompetensi mahasiswa. 

5) Menjaga dan meningkatkan jalinan kerjasama eksternal dengan berbagai entitas 

untuk menunjang keberlanjutan PMA. 

6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai sarana yang mampu menunjang 

pencapaian kompetensi mahasiswa PMA. 

7) Tetap menjalin komunikasi dan melakukan studi pelacakan dan umpan balik 

terhadap alumni PMA. 
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KOMPONEN D 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 

Program Studi S2 Akuntansi yang mulai berdiri berdasarkan Surat Dirjen 

Dikti No. 2844/D/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Ijin Pembukaan Program 

Magister Sains Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Saat ini 

telah memiliki 19 dosen tetap dan 2 dosen tidak tetap yang aktif mengajar.  

Rekruitmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung telah dilakukan 

berdasarkan pedoman tertulis dan lengkap yang tersedia di fakultas dan 

dilakukan secara konsisten. Pedoman perekrutan tenaga dosen dan tenaga 

pendukung ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku diantaranya adalah PP No. 97 tahun 2000 tentang 

formasi Pegawai Negeri Sipil. 

Rekruitmen dosen dilakukan berdasarkan kebutuhan, baik jumlah 

maupun kualifikasi bidang ilmu yang dibutuhkan program studi dan 

diselenggarakanpada level Jurusan. Adapun mekanismenya mengikuti 

pedoman Universitas, yakni diawali dengan adanya pemberitahuan dari 

Univervitas tentang akan dilakukannya rekruitmen dosen baru. Kemudian 

Jurusan melalui Fakultas mengajukan jumlah dosen beserta kualifikasi yang 

dibutuhkan. Jumlah dosen ditentukan dengan mempertimbangkan rasio 

dosen dengan mahasiswa serta kebutuhan spesifikasi bidang ilmu. Untuk 

bisa mengajar pada Program Magister Akuntansi (PMA) JAFEB UB 

persyaratan akademisnya adalah sudah lulus strata 3 ilmu akuntansi (untuk 

strata 2 nya juga harus akuntansi/linier). Selanjutnya pihak Universitas akan 

melakukan seleksi administrasi dan tes tulis. Proses berikutnya bagi calon 

dosen yang lolos seleksi administrasi dan tes tulis diwajibkan mengikuti tes 

tahap berikutnya yaitu wawancara dan microteaching. Proses wawancara 

dilakukan pada level Jurusan, dimana Ketua Jurusan Akuntansi, Ketua PMA 

dan Dosen senior akan menanyakan melakukan interview kepada calon 

dosen berkaitan dengan materi akuntansi (akuntansi keuangan, akuntansi 

manajemen, dll), motivasi dan komitmen untuk menjadi dosen serta 

pengalaman mengajar (bila ada). Hasil tes wawancara dan evaluasi 
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kemampuan mengajar akan dilaporkan kepada pihak Universitas melalui 

Fakultas, dan dijadikan pertimbangan dalam penerimaan dosen baru. 

Selain dosen tetap, proses belajar mengajar pada PMA dibantu 

dengan dosen tidak tetap yang diambil dari praktisi yang telah 

berpengalaman. Sejak tahun 2011, pihak Universitas menggagas untuk 

melakukan rekruitmen dosen dengan status kontrak. Gagasan ini telah 

disampaikan ke Jurusan melalui fakultas, dan telah direspon oleh jurusan 

dengan diajukannya sejumlah dosen kontrak untuk kebutuhan beberapa 

tahun kedepan. Dosen kontrak ini akan dididik dan dipersiapkan untuk 

memenuhi kebutuhan dosen dimasa mendatang     

Selain dosen sebagai komponen utama dalam proses belajar 

mengajar, untuk memperlancar proses tersebut diperlukan bantuan tenaga 

pendidikan untuk menangani masalah administrasi. Proses rekruitmen untuk 

tenaga pendidikan ini dilakukan oleh fakultas dengan melihat latar belakang 

akademis, penguasaan tekhnologi dan kemampuan berkomunikasinya. 

 

2. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. 

Dosen yang telah direkrut sesuai prosedur, diberikan tugas sesuai Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Tugas pengajaran diberikan berdasarkan beban 

mengajar sesuai dengan aturan Fakultas yang dituangkan dalam Manual 

Prosedur tingkat Jurusan No. 00203 06010. Selain aktivitas terkait dengan 

pengajaran yakni pembimbingan dan pengujian tesis, dosen juga mempunyai 

kewajiban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jurusan sangat 

mendukung segala aktivitas dosen terkait dengan bidang ini. Setiap tahun 

semua dosen diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan jalan memberikan hibah dana untuk 

melakukan  kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga sangat diperlukan dosen 

dalam rangka penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Dosen. Kegiatan 

pengabdian masyarakat diatur dalam MP no. 00203 06017. Semua aktivitas 

tersebut telah terdokumentasi dengan baik.  

Tenaga pendidikan sebagi unsur penunjang kelancaran proses belajar 

mengajar, ditempatkan pada tempat kerja sesuai dengan keahliannya dan 
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ditugaskan menjalankan pekerjaan berdasarkan keahlian dan job deskripsi 

masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan bagi tenaga 

pendidikan telah dilakukan beberapa pelatihan diantaranya pelatihan 

penyusunan SOP, pelatihan sistem keuangan, pelatihan bahasa inggris dan 

perpajakan. 

 

3. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, 

ketersediaan (kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa). 

 

Data jumlah dosen tetap di PMA JAFEB UB saat ini adalah sebanyak 

19 orang dengan ditambah 2 dosen tidak tetap (lihat tabel borang 4.3.1 dan 

4.4). Jumlah ini sangat memadai dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 

yang aktif sebanyak 286 (lihat borang 3.2.1). Rasio perbandingan dosen 

dengan mahasiswa sebesar 1:14 menunjukkan kondisi yang sangat kondusif 

untuk pelaksanaan proses belajar mengajar.  

Dari tabel 4.3.1 bisa dilihat bahwa kualitas dosen sudah sangat tidak 

diragukan lagi. 19 orang dosen tetap semuanya berlatar belakang pendidikan 

akuntansi. Sebanyak 15 orang (80%) bergelar Doktor, dimana 5 orang 

diantaranya lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Seluruh dosen tetap 

(kecuali 1 orang sedang dalam proses) telah terrsertifikasi, dan dalam 3 tahun 

terakhir  sebanyak 79%  dosen pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli dan 

nara sumber dalam berbagai institusi. Bukti eksistensi dosen juga ditunjukkan 

dengan banyaknya 74% atau 14 dari 19 Dosen (lihat tabel borang 4.5.4.2)  

dosen yang menjadi anggota masyarakat/ himpunan/asosiasi profesi dan/atau 

ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional. Lebih dari 5 orang dosen juga 

menjalankan profesi sebagai praktisi, sehingga mampu meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar.  

Sampai saat ini sebanyak 14 orang dosen tetap jurusan akuntansi 

sedang menempuh studi lanjut S3 (lihat tabel borang 4.5.1) dan 5 orang 

diantaranya menempuh studi di luar negeri. Dengan kondisi ini diharapkan 

akan semakin meningkatkan daya saing PMA JAFEB UB di masa 

mendatang. 

Jumlah tenaga pendukung yang terkait secara langsung dengan PMA 

JAFEB saat ini sebanyak 30 (tabel 4.6.1), masing-masing terdiri dari 20 
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pustakawan, 8 Laboran/teknisi/ analis/ operator/ programer, 11 tenaga 

administrasi dan 2 pengelola yang bekerja sesuai job deskripsi masing-

masing telah mencukupi kebutuhan untuk pelayanan kepada mahasiswa, 

sehingga sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar. 

 

4. Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya). 

Perkembangan karya akademik dosen PMA JAFEUB yang terdiri dari 

hasil penelitian dan buku-buku yang telah diterbitkan, bisa dilihat pada tabel 

7.1.1 (a). Dari tabel tersebut diketahui bahwa dosen-dosen sangat aktif dalam 

melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Terbukti dalam 

lima tahun terakhir lebih dari 60 penelitian telah dihasilkan dan sebagian 

besar telah dipresentasikan dalam berbagai seminar dan dipublikasi di jurnal 

ilmiah berskala nasional dan internasional. 

Selain berupa hasil penelitian, dosen-dosen PDIA JAFEUB juga aktif 

menulis buku. Dari tabel 7.1.7. terbukti sampai saat ini lebih dari 8 buku dan 

telah diterbitkan secara nasional bahkan 2 buku telah diterbitkan secara 

internasional. Aktivitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta 

penerbitan buku ini telah terdokumentasi dengan baik. 

  

5. Peraturan kerja dan kode etik. 

Secara konsisten PMA JAFEB UB selalu melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja dosen. Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan 

kegiatan pengajaran dilakukan berdasarkan Manual Prosedur Jurusan no. 

00203 06013 tentang Evaluasi Kinerja Tenaga Pengajar Jurusan Akuntansi 

UB.  Dalam manual prosedur ini ditetapkan komponen penilaian dosen dalam 

memberikan pengajaran serta ketentuan reward bagi dosen yang berprestasi 

serta punishment untuk dosen yang tidak menjalankan aktivitasnya dengan 

baik.  

Tindakan korektif dan pencegahan untuk tindak kecurangan juga 

dilakukan dan diatur dalam MP jurusan no. 00203 06002. Setiap tahun 

evaluasi berkaitan dengan faktor kedisplinan, loyalitas, serta etika dosen dan 

tenaga kependidikan juga dilakukan oleh ketua jurusan sesuai dengan aturan 

etika yang telah dibuat oleh Fakultas. Bagi dosen atau tenaga kependidikan 
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yang dinilai melanggar kode etik yang berlaku akan dilakukan upaya 

pendekatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberian sangsi.   

Pada level Fakultas terdapat Gugus Jaminan Mutu dan pada level 

Jurusan memiliki Unit Jaminan Mutu yang tugasnya adalah untuk melakukan  

upaya monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi secara internal yang 

disebut dengan Audit Internal Mutu (AIM). 

 

6. Pengembangan staf. 

PMA JAFEB UB mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk 

meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Untuk peningkatan 

kulitas Dosen, PMA JAFEB UB selalu dan telah memfasilitasi dosen-dosen 

untuk mengikuti berbagai kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/penataran  

ataupun workshop yang diselenggarakan Perguruan Tinggi ataupun institusi 

di dalam maupun di luar negeri. Selain itu bagi dosen yang belum bergelar 

Doktor dipacu untuk segera melanjutkan studi, sementara dosen yang telah 

bergelar Doktor ditugaskan mengikuti program postdoc  di Luar Negeri.  

Upaya ini dilakukan selain  untuk mendapatkan tambahan pengetahuan juga 

mendorong program internasionalisasi. Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 3 

doktor telah berangkat untuk program ini masing-masing 2 orang di New 

Zealand dan 1 orang di Australia. 

Pengembangan  tenaga kependidikan juga mendapat perhatian. Untuk 

meningkatkan skill dan pengetahuan tenaga kependidikan,  PMA JAFEB UB 

mengikutsertakan mereka mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya kursus 

keuangan dan perpajakan, pelatihan pelayanan prima, bahasa inggris dan 

komputer. 

 

7. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya 

Fakultas Ekonomi UB telah sampai pada usia ke 50. Usia yang 

menunjukkan kedewasaan dalam bidang penyelenggaraan program 

pendidikan. Keberhasilan yang telah dicapai dengan susah payah sampai 

saat ini tentunya akan terus dipertahankan bahkan harus semakin 

ditingkatkan. Sustainabilitas Program Magister Akuntansi mendapat perhatian 

yang sangat besar mengingat peminat program ini semakin bertambah dari 
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tahun ketahun. Ke depan PMA berencana membuka program studi baru 

sehingga bisa dipastikan akan membutuhkan tenaga pengajar yang lebih 

banyak. Dalam rangka menyiapkan kebutuhan akan tenaga pengajar, saat ini 

sebanyak 14 dosen tetap sedang menempuh studi Strata 3. Dari jumlah ini 1 

orang tinggal menunggu ujian terbuka, 6 orang diantaranya sudah pada tahap 

akhir, sehingga dalam waktu dekat jumlah dosen yang bisa mengajar akan 

meningkat dan semakin memperlancar proses belajar mengajar. 

 Berdasarkan rencana strategis fakultas, di waktu yang akan datang, 

Jurusan telah mengagendakan untuk mengirimkan dosen-dosen dalam 

kegiatan seminar dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Selain 

itu pihak Universitas juga mendorong dosen untuk melakukan penulisan buku 

dengan memberikan insentif yang sangat memadai. 

Aktivitas pelayanan juga akan selalu dilakukan evaluasi efektifitasnya. 

Selama ini PMA masih berusaha memanfaatkan tenaga penunjang 

/kependidikan  semaksimal mungkin, dan dirasa belum memerlukan tenaga 

tambahan. Tenaga yang ada diberikan tugas sesuai dengan job deskripsi 

masing-masing. Mereka juga seringkali di rolling  untuk upaya pemerataan 

dan pengembangan pengalaman kerja. Selain itu mereka juga diupayakan 

mengikutsertakan mereka dalam berbagai pelatihan. Akan tetapi apabila 

dirasa  dibutuhkan tambahan tenaga baru, maka akan dilakukan perekruitan  

sesuai dengan peningkatan kebutuhan pelayanan bagi kelancaran proses 

belajar mengajar. 

 

Evaluasi Diri atas  

Komponen Sumber Daya Manusia 

 

KEKUATAN KELEMAHAN 

- Jumlah Dosen dan tenaga 

kependidikan sangat mencukupi 

- Semua Dosen mempunyai 

kualifikasi yang sangat baik  

- Beberapa Dosen merangkap 

menjadi praktisi 

- Jumlah karya ilmiah sangat banyak  

- Masih sedikit karya ilmiah dosen 

yang memiliki jaringan berskala 

internasional 

- Jumlah visiting professor sangat 

sedikit 

- Tenaga kependidikan tidak hanya 

memberikan pelayanan pada 
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- Pengembangan dosen dan tenaga 

pendukung dilakukan secara 

berkesinambungan dan konsisten 

mahasiswa PDIA saja, namun 

melayani seluruh mahasiswa 

program pascasarjana pada tiga 

jurusan.  

 

PELUANG ANCAMAN 

- Kesempatan membuka program 

studi baru 

- Kesempatan untuk menjalin 

kerjasama penelitian dengan 

peneliti dari perguruan tinggi di 

Luar Negeri 

- Peluang kerjasama dengan 

perguruan Tinggi Luar Negeri 

untuk pengiriman dosen yang 

melakukan program postdoc 

- Kesempatan hibah baik dari dalam 

maupun Luar Negeri untuk 

pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan. 

 

- Semakin meningkatnya reputasi 

dosen, memungkinkan adanya 

tawaran untuk menjadi Dosen 

pada Perguruan Tinggi Luar 

Negeri dan berpindah ke 

Perguruan Tinggi lain di Luar 

Negeri.  

 

 

 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Berdasarkan data dan hasil evaluasi diri, bisa dilihat bahwa PMA 

JAFEB UB dari sisi sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat 

kuat. Posisi ini tidak hanya harus dipertahankan, namun harus ditingkatkan 

mengingat persaingan dimasa mendatang semakin berat. Dimasa yang akan 

datang PMA JAFEUB akan segera melakukan upaya menangkap peluang 

yang ada yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai universitas/institusi di 

Luar Negeri. Kelemahan belum optimalnya jaringan karya ilmiah yang 

berskala internasional juga akan bisa diatasi dengan memberikan insentif 

yang sangat layak bagi dosen yang melakukan penelitian berskala 
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internasional. Selain itu juga dilakukan peningkatan kerjasama dengan 

institusi di Luar Negeri dan membuka kesempatan pendanaan dari luar 

Universitas. 

 Usaha untuk mengatasi ancaman berpindahnya dosen maupun tenaga 

kependidikan pada profesi yang lain, Jurusan bersama-sama dengan 

Fakultas dan Universitas berusaha untuk memberikan fasilitas dan 

kesejahteraan yang sangat baik kepada dosen maupun tenaga penunjang. 

Upaya penegakan peraturan dengan memberikan reward bagi yang 

berprestasi dan memberikan punishment  bagi yang tidak mematuhi 

peraturan semakin ditingkatkan. Selain itu, adanya rencana pengembangan 

kedepan yang konkrit, bisa membantu meningkatkan perhatian Dosen pada 

pentingnya peningkatan proses belajarmengajar. 

Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan PMA JAFEB UB untuk 

mengatasi kelemahan dan ancaman terhadap sumber daya manusia: 

1. Menambah alokasi dana untuk bantuan biaya studi dosen. 

2. Menambah kesempatan kepada dosen dan tenaga penunjang untuk 

memperluas pengetahuan dengan mengikuti berbagai seminar dan 

pelatihan. 

3. Memperluas networking dengan universitas/institusi di Luar Negeri 

4. Meningkatkan pemberian insentif dan penghargaan kepada Dosen yang 

membuat karya ilmiah. 

5. Melakukan evaluasi secara periodik dan konsisten terhadap usaha 

pengembangan serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan 
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KOMPONEN E. 

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

  

1. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.  

Kurikulum yang dikembangkan oleh Program Magister Akuntansi (PMA) 

dilaksanakan sebagai turunan yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran PMA. Adapun visi PMA adalah Menjadi program studi unggulan di 

bidang akuntansi setingkat magister yang berbasis pada kesatuan akuntansi 

dan etika (accounting and ethics) serta akuntansi dan masyarakat (accounting 

and society) yang dicapai melalui proses pembelajaran (learning) dan 

penelitian (research) yang intensif. Dengan misi menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan penelitian yang berkualitas di bidang akuntansi untuk 

kepentingan stakeholders dengan pendekatan peningkatan kualitas secara 

kontinyu, relevan dan praktis, perilaku etis, wawasan lingkungan, dan 

wawasan internasional. Serta bertujuan untuk menghasilkan sarjana setingkat 

Magister dengan pola pikir holistik, rasional-etis, dan rasional-intuitif dalam 

konteks kekinian dan kedisinian. Tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan 

ilmu pengetahuan akuntansi dengan karakter Multiparadigma yang 

menyatukan dualitas dan dikhotomi yang melekat pada akuntansi modern 

secara teoritis maupun empiris  (dapat dilihat di standar 1.1. borang).  

Oleh karena itu kurikulum dirancang untuk memberikan pencerahan 

intelektual, mental, dan spiritual mahasiswa sehingga dapat merangsang dan 

memunculkan inovasi-inovasi kreatif keilmuan akuntansi holistik, etis, 

berkualitas, kontekstual, berwawasan lingkungan dan internasional yang 

bermanfaat bagi stakeholder-nya. 

Pengembangan kurikulum dilakukan melalui workshop dan rapat internal 

(untuk evaluasi secara berkesinambungan) di antara dosen-dosen PMA. 

Selain itu, PMA juga melibatkan para pengguna/stakeholders dalam 

pengembangan kurikulum melalui pertemuan secara berkala. Hasil dari 

kegiatan ini diimplementasikan secara teknis dalam bentuk mata kuliah-mata 

kuliah dan proses pembelajaran serta penelitian dengan pendekatan multi 

paradigma, baik positivistik, interpretif, kritis dan postmodern 
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(multiparadigma).  Kurikulum ditinjau secara berkala paling lambat 5 tahun 

sekali. 

 

2. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 

PMA memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang akuntansi dengan pendekatan 

holistik, etis, kualitas, kontekstual, wawasan lingkungan dan internasional. Arti 

berwawasan lingkungan di sini memiliki 2 makna yaitu lingkungan alam 

(natural environment) dan lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan politik 

dalam lingkup Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan mata kuliah 

beroerientasi pada kepentingan stakeholders baik pada skala lokal maupun 

nasional. Jumlah tesis yang bertemakan lingkungan alam semakin meningkat 

(misalnya dalam hal Corporate Social Responsibility). Program studi juga 

mendukung riset-riset di bidang budaya dan politik (lihat tabel borang 7.1.1 

(b)).  

Pada tingkat kepentingan skala lokal, terdapat pengembangan teori-

teori, konsep, teknologi dan praktik akuntansi untuk kepentingan masyarakat 

umum, perusahaan lokal yang berinteraksi dengan budaya, agama, daerah 

bahkan pemerintahan daerah. Basis riset multiparadigma sangat 

memungkinkan untuk melakukan riset dalam bidang-bidang yang 

mengangkat kearifan lokal, misalnya akuntansi dalam perspektif budaya 

Jawa, akuntansi dalam perspektif budaya Bali, dan lain lain.  

PMA mengakomodasi kepentingan para pengguna/stakeholders dalam 

bidang kurikulum. Hal ini terbukti dengan diadakannya mata kuliah-mata 

kuliah sesuai keinginan stakeholders. Adapun mata kuliah- mata kuliah 

tersebut diantaranya adalah Pengauditan Lingkungan, Akuntansi Sektor 

Publik dan Good Corporate Governance. Usaha ini merupakan salah satu 

bentuk kepedulian PMA untuk menjamin relevansi mata kuliah yang 

ditawarkan dengan kebutuhan stakeholders. 
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3. Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, 

penataan/ organisasi). 

 

Keluasan struktur dan isi kurikulum. Program Studi ini menggunakan 

pendekatan Multiparadigma yang memungkinkan terjadinya pendekatan 

yang khas dimiliki oleh Universitas Brawijaya yang tidak ditemukan di 

Universitas lainnya di Indonesia. Dengan pendekatan multiparadigma ini, 

maka Program Magister Akuntansi (PMA) akan dapat menjawab  

permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, seperti: (1) dunia praktik 

akuntansi dan bisnis yang semakin kompleks-mekanis, (2) keterbatasan 

akuntansi modern yang reduksionis, parsial, dan bebas dari nilai (value-free), 

dan (3) cara berpikir yang mekanis-parsial. 

 

Kedalaman struktur dan isi kurikulum. PMA memastikan bahwa struktur 

dan isi kurikulum mampu membantu PMA mencapai visi dan misi yang telah 

ditentukan.  Oleh karena itu terdapat mata kuliah-mata kuliah yang 

diharapkan memberikan pengetahuan yang mendalam atas paradigma 

seperti sosio-spiritual akuntansi dan sosio-kritis akuntansi. Pengetahuan atas 

paradigma akan menurunkan metode penelitian. Oleh karena itu PMA juga 

menyediakan mata kuliah Metode Penelitian Positivisme dan Metode peelitian 

non positivisme (lihat tabel 5.1.2.1). 

 

Koherensi struktur dan isi kurikulum. PMA memastikan bahwa ada 

koherensi struktur dan isi kurikulum dengan mengkaitkan antara pengetahuan 

paradigmatik dengan pengetahuan metodologis. Oleh karena itu, pada 

semester satu, pengetahuan paradigmatik tentang akuntansi 

multiparadigmatik (sosio-spiritualitas akuntansi) diberikan beserta dengan 

metodologinya (metode positivisme dan metode non-positivisme). Semester 

berikutnya, dengan bekal paradigmatik yang cukup, mahasiswa dapat 

menelaah akuntansi dari berbagai pendekatan. Pada semester tiga 

mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang diinginkan 

beserta dengan paradigma yang disukai (lihat tabel 5.1.2.1). 
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4. Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu). 

 

Struktur kurikulum yang komprehensif memang dirancang secara utuh 

agar akuntansi sebagai ilmu dapat berinteraksi dengan keilmuan lain (antar 

ilmu). Terutama pengembangan mata kuliah sosio-kritis akuntansi dirancang 

untuk beririsan dengan disiplin ilmu lain di luar akuntansi. Dengan demikian, 

mahasiswa mendapatkan pencerahan dari disiplin ilmu yang luas, seperti 

Sosiologi, Agama, Lingkungan, Budaya, Hukum, Administrasi, dan lainnya. 

Hal ini berdampak pada keluasan riset akuntansi yang dihasilkan melalui tesis 

(lihat lampiran judul tesis pada butir borang 7.1). Pendekatan ini pada 

akhirnya ingin memberikan kontribusi keperilakuan khas akuntan dan 

organisasi bisnis di mana akuntan menjalankan aktivitas serta akuntansi 

berperan secara umum. 

 

5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat 

dan kepentingan internal lembaga. 

 

PMA sangat memahami kebutuhan masyarakat terdekat utamanya 

dalam menjaga dan mempertahankan lokalitas/nilai-nilai kearifan budaya 

termasuk memahami pentingnya spiritualitas. Hal ini terefleksi dalam 

kurikulum lokal yang dirancang sedemikian rupa dan terwujud dalam silabus 

mata kuliah seperti Sosio-Spiritualitas Akuntansi, Sosio-Spiritualitas Akuntansi 

Kritis dan Sosio-Spiritualitas Akuntansi Syariah. Proses pembelajaran 

memastikan bahwa mahasiswa memahami keeratan akuntansi dengan 

kebutuhan masyarakat terdekat. Mahasiswa mendapatkan pemahaman 

bahwa akuntansi tidak lepas dari budaya; mempengaruhi dan dipengaruhi 

budaya. Pada Sosio-Spiritualitas Akuntansi Kritis, mahasiswa diberikan 

penyadaran tentang pentingnya bersikap kritis, misalnya kritik terhadap SAK 

yang ada, perubahan-perubahan di akuntansi sektor publik yang harus pro-

rakyat dan atau bagaimana mendeteksi indikator-indikator pembangunan 

yang dihubungkan dengan anggaran pemerintah daerah/pemerintah pusat, 

dll. Salah satu hasilnya adalah buku Kritik atas Standar Akuntansi Syariah 
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yang sedang disusun oleh sebuah kelas Sosio-Spiritualitas Akuntansi Syariah 

di tahun 2010. 

 Kurikulum yang memahami kebutuhan untuk mempertahankan 

lokalitas ini sangat mempengaruhi penelitian-penelitian yang dihasilkan 

mahasiswa-mahasiswa dalam bentuk tesis. (lihat butir borang 7.1). 

Kepentingan internal lembaga dengan adanya penguatan kurikulum 

multiparadigma berdampak pada kepercayaan pihak luar untuk mengadakan 

kerjasama dalam pengembangan akuntansi sektor publik atau pemerintahan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjasama dan Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Keuangan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, serta Pemerintah Kota Batu, 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Malang. Selain itu 

dengan keunikan kurikulum berbasis multiparadigma tersebut, juga 

memberikan dampak positif bagi internal lembaga dengan kepercayaan 

lembaga profesi Ikatan Akuntan Indonesia baik Pusat, Kompartmen Akuntan 

Pendidik maupun Kompartemen lainnya, untuk mengembangkan lebih lanjut 

model-model dan riset akuntansi multiparadigma agar dapat dilakukan di 

Perguruan Tinggi lainnya. Bahkan dengan adanya kurikulum yang khas 

tersebut banyak perguruan tinggi meminta lembaga untuk memberikan 

pelatihan-pelatihan mengenai akuntansi multiparadigma, misalnya di 

Universitas Hasanuddin, Universitas Sriwijaya, dlll. 

 

6. Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan 

mahasiswa secara individual/kelompok mahasiswa tertentu. 

Hingga saat ini PMA menawarkan berbagai mata kuliah pilihan.  Mata 

kuliah pilihan dirancang untuk mengakomodasi kekinian perkembangan 

akuntansi seperti Akuntansi Internasional, Sosio-Spiritualitas Akuntansi 

Syariah, Good Corporate Governance dan lain lain (lihat tabel 5.1.2.2.). 

Dengan demikian, kebutuhan mahasiswa setidaknya telah terpenuhi dengan 

berbagai variasi pilihan riset yang dapat dikembangkan melalui bekal mata 

kuliah pilihan.  
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7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan 

studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, 

mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable 

skills), terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan. 

 

PMA memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengikuti 

program beasiswa luar negeri. Program ini merupakan program 

pengembangan diri yang sangat baik, karena mahasiswa dapat memiliki 

wawasan keilmuan yang lebih luas dengan belajar di luar negeri. Peluang 

untuk mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferrable 

skills), terorientasikan ke arah karir dan pemerolehan pekerjaan merupakan 

peluang yang dicari oleh mahasiswa sebagai motivasi mengambil PMA. Hal 

ini dapat dilihat pada tracer study alumni. Mahasiswa PMA berasal dari 

berbagai latar belakang karir. Bagi mahasiswa PMA yang berkarir sebagai 

dosen memang membutuhkan pendidikan lanjutan untuk mengembangkan 

karirnya. Sebagian besar mahasiswa PMA yang belum bekerja mendapatkan 

pekerjaan setelah dan bahkan sebelum menyelesaikan studi mereka.  

Beberapa mahasiswa PMA menjelang berakhirnya masa studi atau setelah 

penyelesaian studi telah mendapatkan pekerjaan sebagai dosen. 

 

8. Misi pembelajaran 

a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan. 

Berdasarkan kompetensi yang ingin diraih (lihat butir borang 5.1.1) 

maka model pembelajaran juga memasukkan aspek mental/spiritual. 

Hal ini terpapar jelas dalam silabus mata kuliah yang disediakan oleh 

PMA yaitu dengan dekonstruksi intuitif esdubra dan hypno-spiritual 

teaching technique (lihat lampiran silabus). 

 

b. Efisiensi internal dan eksternal. 

PMA menjaga efisiensi internal dengan memastikan bahwa setiap 

mata kuliah memenuhi jumlah pertemuan yang disyaratkan yaitu 14 

kali tatap muka, ditambah dua kali pertemuan untuk Ujian Tengah 
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Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Jika dosen 

berhalangan untuk hadir, maka ia harus menggantikan pertemuan 

yang hilang sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, dimungkinkan 

bahwa satu mata kuliah dapat diampu oleh dua hingga tiga orang 

dosen. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kontnyuitas 

pertemuan namun juga memberikan wawasan yang lebih luas untuk 

mahasiswa dibandingkan apabila diampu oleh satu orang dosen saja. 

Hal ini diatur dalam Manual Procedure (MP) yang memastikan 

efisiensi internal dan eksternal, diantaranya nomor 00203 06008 

tentang Penentuan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Jurusan Akuntansi 

UB, nomor 00203 06009 tentang Penjadwalan Kuliah Jurusan 

Akuntansi UB, serta nomor 00203 06010 tentang Pengajaran Jurusan 

Akuntansi UB. 

 

9. Mengajar:   

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan PMA yaitu menghasilkan 

sarjana setingkat Magister dengan pola pikir holistik, rasional-etis, dan 

rasional-intuitif dalam konteks kekinian dan kedisinian, maka strategi 

dan metode yang mengembangkan pola pikir seperti ini ditunjang oleh 

metode pengajaran bebasis metode transformasi intuitif esdubra. 

  

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah. 

Agar materi pembelajaran sesuai dengan tujuan mata kuliah, maka 

setiap Mata Kuliah memiliki Silabus dan SAP. Termasuk dalam SAP 

adalah metode pengajaran (lihat lampiran silabus). Tentang hal ini 

diatur dalam MP nomor 00203 06010 04 tentang Dokumen Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP). 

 

c. Efisiensi dan produktivitas. 

Untuk menjaga efisiensi pengajaran dan produktivitas dosen, maka 

pelaksanaan pengajaran merujuk pada MP nomor 00203 06010 05 

tentang presensi dosen dan MP nomor 00203 06010 06 tentang 
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rekap kehadiran dosen. Dosen yang berhalangan hadir tetap 

diwajibkan untuk mengganti ketidakhadirannya untuk memenuhi jumlah 

pertemuan yang disyaratkan. 

 

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar. 

Kegiatan mengajar yang terstruktur dilaksanakan sebanyak 16 kali 

pertemuan (termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester) untuk setiap mata kuliah. Perkuliahan di dalam kelas 

dilaksanakan melalui proses belajar mengajar bertatap muka dan 

pemberian tugas perkuliahan. Setiap 1 sks tatap muka dilaksanakan 

secara terstruktur di dalam kelas selama 50 menit. 

 

e. Penggunaan teknologi informasi. 

Proses belajar mengajar dilingkungan PMA telah mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi. Seluruh kelas telah memiliki fasilitas 

komputer dan LCD serta koneksi internet melalui jaringan wifi. Bahkan 

sound system juga tersedia di kelas untuk memfasilitasi metode 

pengajaran dekonstruksi intuitif esdubra dan hypno-teaching spiritual 

teaching. Untuk kelas yang membutuhkan penggunaan laboratorium, 

telah tersedia fasilitas komputer lengkap yang terkoneksi dengan 

internet, serta saling terjaring antar komputer (lihat tabel borang 6.2.3 

dan 6.3.2).  

 

10. Belajar: 

a. Keterlibatan mahasiswa. 

Mahasiswa terlibat dalam proses belajar mengajar baik dalam 

kurikulum yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.Mahasiswa 

secara aktif harus merencanakan studi melalui prosedur pengisian 

Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh Ketua Program 

Magister. Hal ini menjamin keterlibatan mahasiswa dan memberikan 

penyadaran akan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan studi. 

Prosedur pengisian KRS juga memungkinkan Ketua PMA untuk dapat 

memonitor dan mengevaluasi perkembangan mahasiswa. 
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b. Bimbingan skripsi/tesis/disertasi. 

Pelaksanaan tesis mengacu pada MP (Manual Procedure) dengan 

nomor 00203 06019 untuk penulisan tesis. Penelitian merupakan 

program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat menggunakan 

metode survey dan/ atau percobaan, yang dihasilnya akan digunakan 

untuk penulisan tesis. Penelitian dilaksanakan di daerah yang dipilih 

sesuai dengan tujuan dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum 

melaksanakan penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan 

administrasi di Bagian Pengajaran Program Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Penelitian disupervisi oleh 

Ketua Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur 

dalam SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

tentang supervisi Penelitian oleh Pembing. Hasil supervisi penelitian 

dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi dengan 

menyerahkan hasil evaluasi kepada KPS atau ke bagian pengajaran, 

yang selanjutnya didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang 

dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan penelitian. Mahasiswa 

yang telah selesai melakukan penelitian, secepatnya segera menyusun 

artikel jurnal (untuk seminar hasil penelitian) dan naskah tesis. 

 

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:  

1)  pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya, 

  

Pengembangan pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai 

bidang yang diinginkan mahasiswa ini dimungkinkan dengan 

dirancangnya kurikulum, baik terstruktur maupun tidak terstruktur serta 

kegiatan-kegiatan yang diadakan program studi. Peluang ini diberikan 

PMA melalui mendatangkan kuliah kuliah tamu yang sangat fokus 

pada pengembangan materi tertentu. Misalnya kuliah tamu Good 

Corporate Governance dari praktisi, forensic accounting atau pasar 

modal. 
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2)  keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable), 

Keterampilan riset terhadap berbagai paradigma merupakan akibat 

atas pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai berbagai 

perbedaan paradigma. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi publikasi 

ilmiah mahasiswa program Magister Sains Akuntansi Universitas 

Brawijaya di tingkat Nasional (misalnya pada event tahunan 

Simposium Nasional Akuntansi, Simposium Ekonomi Islam, serta 

berbagai event lainnya). Bahkan, publikasi penelitian mahasiswa juga 

telah mulai merambah ke event internasional (misalnya pada 

Qualitative Research Conference di Malaysia dan The 12th Asian 

Academics Accounting Association di Bali, dll) (lihat butir borang 

3.2.2). Diseminasi riset ini merupakan suatu cara pengalihan 

ketrampilan umum dari mahasiswa ke publik.  Beberapa hasil tesis 

yang bersifat aplikatif juga merupakan bentuk ketrampilan yang dapat 

dialihkan. 

  

3)  pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri, 

Pemahaman dan pemanfaatan kemampuan sendiri dikembangkan 

program studi sesuai dengan misinya untuk melakukan pencerahan 

mental dan spiritual, selain pencerahan intelektual sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada poin pengetahuan dan pemahaman materi 

khusus. Diadakan mata kuliah yang mendukung perkembangan mental 

dan spiritual mahasiswa seperti Sosio-Spiritualitas Akuntansi dan 

Sosio-spiritualitas Kritis Akuntansi. 

  

4)  kemampuan belajar mandiri, 

 Pengembangan mahasiswa dalam hal kemampuan belajar mandiri 

dicapai dengan penyediaan fasilitas-fasilitas dari program studi 

maupun fakultas yang dapat meningkatkan pengembangan diri. 

Prasarana seperti ruang belajar mandiri di gedung F latai 4-5, 

ketersediaan wifi dan ruang baca serta akses jurnal nasional dan 

internasional memungkinkan mahasiswa untuk mampu belajar secara 

mandiri. 
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5)  nilai, motivasi dan sikap. 

Pengembangan nilai, motivasi dan sikap merupakan aspek yang 

sangat diperhatikan oleh program studi. Penyediaan mata kuliah yang 

berbasis multiparadigma, pada hakikatnya ingin memperkenalkan 

berbagai nilai yang mendasari asumsi-asumsi paradigma tersebut. 

Dengan eksposur terhadap berbagai nilai ini diharapkan mahasiswa 

dapat menumbuhkan kebijaksanaan dalam menghargai berbagai 

perbedaan yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap tenggang 

rasa dan toleransi yang tinggi. 

 

 

11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar: 

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa. 

Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa dapat dilihat di buku pedoman akademik yang diberikan 

kepada mahasiswa PMA.  Sedangkan secara rinci, penilaian studi 

mahasiswa telah diatur dalam Manual Procedure (MP) nomor 00203 

06010 03 tentang Borang Penilaian Akhi Semester. 

 

b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan 

mahasiswa. 

Strategi PMA dalam memastikan dan memantau kemajuan dan 

keberhasilan mahasiswa dicapai secara terstruktur (formal) maupun 

tidak terstruktur (non formal). Prosedur pengisian KRS memungkinkan 

Ketua PMA untuk berdiskusi dengan mahasiswa untuk mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan mahasiswa, kendala-kendala yang 

dihadapi mahasiswa, serta memberikan solusi serta motivasi untuk 

mempercepat kemajuan dan keberhasilan mahasiswa. Strategi lain 

yang lebih bersifat non-formal dilakukan melalui debat epistemologi 

(sebagaimana dijelaskan pada poin 5.6 tentang upaya 

peningkatan suasana akademik). 
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Adapun metode penilaian kelulusan mata kuliah diserahkan 

sepenuhnya kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah 

dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik. Adapun sistem 

penilaiannya adalah A, B, C, D dan E,dengan penjelasan sebagaimana 

tampak pada tabel berikut: 

Sistem Penilaian Akademik 

Nilai Angka Huruf Mutu Angka Mutu Golongan Kemampuan 

>80-100 A 4 Sangat Baik 

>75-80 B+ 3.5 Antara sangat Baik dan Baik 

>69-75 B 3 Baik 

>60-69 C+ 2.5 Antara Baik dan Cukup 

>55-60 C 2 Cukup 

>50-55 D+ 1.5 Antara Cukup dan Kurang 

>44-50 D 1 Kurang 

0-44 E 0 Gagal 

Sumber: Buku Pedoman Akademik 

Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen 

merupakan nila gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh 

dosen koordinatornya. Nilai akhir merupakan gabungan nilai: tugas-

tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, 

yang mengikuti kriteria penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

c. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar 

seorang mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan). 

Tesis adalah tahap akhir penentuan kelulusan studi di PMA. Nilai lulus 

untuk ujian tesis minimum 3 (B). Apabila kurang dari nilai tersebut 

mahasiswa harus mengulang ujian tesis dan diberi kesempatan satu 

kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka mahasiswa yang 

bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi 

pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan 

gagal dalam studi di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya. Pernyataan kualitatif penentuan kelulusan 

(yudisium) dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan ujian akhir 

tesis. 
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d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa. 

Pada setiap akhir semester mahasiswa mengisi evaluasi mahasiswa 

terhadap dosen yang mengajar. Adapun pelaksanaannya mengacu 

pada Manual Procedure (MP) nomor 00203 06010 11.  Lembar 

evaluasi ini menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa atas proses 

belajar-mengajar. 

 

12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, 

baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk  menciptakan iklim 

yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional. 

 

Prasarana telah memenuhi kebutuhan sivitas akademika dengan baik. 

Ruang seminar tersedia dengan sangat baik, diantaranya: ruang sidang 

utama FE-UB, ruang sidang PPA dan aula di lantai 7 gedung pascasarjana, 

dengan fasilitas lengkap yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 

mengadakan diskusi akademik. Kapasitas aula mencapai 400 orang. 

Laboratorium khususnya untuk praktikum statistik multivariat tersedia, selain 

itu 5 Lab. Komputer juga dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. 

Komputer-komputer di laboratorium telah dilengkapai dengan software 

analisis data (PLS, SEM, SPSS) serta program program lain yang mungkin 

diperlukan, selain program dasar Microsoft. Ruang kerja mahasiswa bersekat 

telah disediakan secara bebas di Lt. 4-6 Gedung F Pasca Sarjana. Pada 

setiap ruang kerja, mahasiswa diberi fasilitas meja, kursi, listrik serta 

memanfaatkan koneksi internet (wifi) yang tersedia. Fasilitas Pojok BEI juga 

tersedia dan dapat diakses secara gratis bagi seluruh sivitas akademika FE-

UB. Ruang Baca dan Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap dan 

jurnal dalam bentuk hard copy maupun online yang dapat diakses secara 

gratis bagi sivitas akademika. Mushala tersedia di Lt 2. Gedung F. Untuk 

keperluan ibadah shalat, mahasiswa juga dapat menggunakan masjid 

fakultas maupun universitas yang sangat dekat dengan gedung pasca sarjana 

FEUB (lihat tabel borang 6.3.3 dan 6.3.4). Ketersediaan dana hibah 

penelitian disertasi yang diberikan kepada mahasiswa juga tersedia dengan 

baik sehingga mampu meningkatkan iklim yang kondusif antara sivitas 

akademika di PMA - FE UB. 
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13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa 

dan civitas academica lainnya. 

Interaksi akademik dilaksanakan di dalam maupun di  luar proses 

pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya 

mengerjakan tugas tetapi juga menulis makalah, presentasi makalah, ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. Kegiatan belajar mengajar 

merupakan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa. Dalam 

menjaga penjaminan mutu interaksi kegiatan terstruktur maka pelaksanaan 

kegiatan akademik mengikuti Manual Procedure (MP) di bawah pengawasan 

Unit Jaminan Mutu (Nomor 00203 06010). Mahasiswa dan dosen dapat 

mengakses kegiatan belajar mengajar melalui e-learning di situs resmi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Di luar proses pembelajaran, situs ini juga berguna sebagai media 

komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen 

serta mahasiswa dengan pengelola program studi. Mahasiswa juga diajurkan 

untuk mengikuti Debat Epistemologi, penelitian bersama yang disajikan dalam 

beberapa Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan temu alumni.  

 

14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik 

yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam rangka mengembangkan suasana akademik yang kondusif bagi 

pembelajaran, PMA mengadakan rapat dosen setiap awal semester untuk 

mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan silabus mata kuliah serta 

metode pembelajaran. Dalam pertemuan ini, dosen dapat melakukan sharing 

dengan sesama dosen sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam 

mengembangkan kurikulum dan pengajaran. PMA juga terus menerus 

memotivasi civitas akademika untuk terus melakukan penelitian dengan 

mengadakan diskusi rutin seperti mengadakan kuliah tamu dan temu alumni. 

Selain itu keberadaan Jurnal Akuntansi Multiparadigma membantu civitas 

akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian tanpa kendala yang 

berarti. 
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15. Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar, 

simposium, diskusi, eksibisi) di kampus. 

PMA memberikan kesempatan kepada civitas academica untuk turut 

serta dalamberbagai kegiatan akademik (seminar, simposium, diskusi, 

eksibisi) di dalam kampus. Seminar publikasi hasil tesis diumumkan secara 

terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh civitas academica. Begitu pula dengan 

diskusi ilmiah internal, semua diumumkan secara terbuka. 

 

16. Pengembangan kepribadian ilmiah. 

Kepribadian ilmiah seringkali dicirikan sebagai kepribadian yang mampu 

mempertahankan sikap ingin tahu, kritis, serta mampu mengembangkan 

pengetahuan melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun, kepribadian ilmiah mahasiswa PMA tidak sekedar itu. Ia juga 

dicirikan dengan kemampuan untuk dapat menerima hal-hal yang baru 

sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, di luar ilmu pengetahuan yang telah 

mapan. Oleh karena itu, PMA melibatkan mahasiswa untuk aktif melakukan 

diskusi melalui metode pembelajaran yang memiliki kekhasan 

multiparadigma, misalnya melalui olah akal, olah rasa, dan olah 

batin/spiritualitas. Hal ini terwujud dalam silabus mata kuliah-mata kuliah 

PMA. Selain itu keikutsertaan mahasiswa dalam acara-acara seperti Debat 

Epistemologi, kuliah tamu, serta sosialisasi dan anjuran untuk mengikuti 

event-event nasional akan memperkuat kepribadian ilmiah mahasiswa PMA 

bahkan mampu menularkan kepribadian ilmiah yang santun ini ke masyarakat 

luas. Hal ini terbukti melalui keikutsertaan dalam beberapa kali event nasional 

seperti SNA dan SNEI dan bahkan pada lingkup internasional. (Lihat butir 

3.2.2) 

 

17. Hasil pembelajaran: 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Kompetensi utama Program Magister Sains Akuntansi mengacu pada 

Kepmen No. 45/U/2002 yang memuat nilai penting dalam membentuk 

kehidupan yang berkebudayaan dan memiliki keterkaitan sinergis di 
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antara berbagai kompetensi utama lainnya; serta mendukung kompetensi 

yang dirumuskan oleh JAFEB-UB. 

Kompetensi utama Program Magister Akuntansi adalah mencetak sumber 

daya manusia yang memiliki kualifikasi berpikir holistik, rasional-etis, dan 

rasional-intuitif dalam konteks kekinian dan kedisinian. Sedangkan 

kompetensi pendukung Program Magister Sains Akuntansi adalah 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan riset keilmuan 

akuntansi yang berkarakter multiparadigma.  

Harapan ini telah terwujud melalui hasil penelitian mahasiswa PMA dalam 

berbagai paradigma. Tidak hanya itu, keterkaitan sinergis keilmuan dan 

kehidupan berbudaya juga telah terwujud dalam berbagai tesis 

mahasiswa yang mengangkat hubungan antara budaya lokal dengan 

akuntansi (lihat tabel 7.1.1 borang). Hasil penelitian dipubilkasikan 

secara internal melalui tesis atau secara eksternal melalui event-event 

seperti simposium, konsorsium dan seminar baik pada tingkat nasional 

maupun pada tingkat internasional (lihat butir borang 3.2.2). 
 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan 

kebutuhan pemanfaat lulusan. 

Mahasiswa PMA berasal dari berbagai latar belakang. Sekitar 28% 

adalah dosen-dosen yang melanjutkan studi atas tugas belajar Perguruan 

Tinggi di mana mereka bekerja. Kebutuhan pemanfaat lulusan ini adalah 

agar dosen-dosen mereka segera lulus, mengembangkan karir serta 

mendukung program studi mereka. Beberapa lulusan PMA menempati 

posisi yang lebih baik di Perguruan Tinggi mereka setelah kelulusan 

mereka yang menunjukkan bahwa kompetensi yang dicapai sesuai 

dengan kebutuhan pemanfaat lulusan. Sekitar 10% adalah pegawai 

swasta yang selepas pendidikan, akan dapat mengembangkan institusi 

mereka dan juga karir mereka. Sebagian kecil berasal dari KAP (Kantor 

Akuntan Publik) yang juga dapat memanfaatkan lulusan untuk 

meningkatkan kualitas KAP.  Sedangkan sebagian besar mahasiswa 

(lebih kurang 53%) yang belum mendapatkan pekerjaan, akan 

mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang membutuhkan 

kualifikasi akhir PMA. 
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c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian 

studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

Dengan adanya Manual Procedure (MP) nomor 00203 06010, maka 

kemajuan, keberhasilan dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa 

(termasuk IPK dan yudisium) selalu terjaga kemutakhirannya.  Adapun 

data-data tersebut dapat dilihat pada tabel borang 3.2.1 dan 3.2.3. 

 

d. Kepuasan lulusan. 

PMA mengadakan tracer study untuk alumni nya dalam rangka 

memperoleh masukan atas kepuasan lulusan PMA secara keseluruhan 

termasuk kurikulum, sarana, prasarana, administrasi dan masukan lain. 

Prosedur penyebaran tracer study dilakukan secara rutin setiap tahun, 

yaitu saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Sebagai 

prosedur lain, tracer study juga diupload secara on-line dengan alamat 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=OHNIHM_13026bf3. 

Secara umum, lulusan merasa bahwa kekhasan PMA dalam 

pembelajaran (intelektual, mental, spiritual) telah mencerahkan mereka 

dalam aspek-aspek tersebut.Keberadaan media tracer study ini dapat 

memberikan suatu feedback yang sangat baik untuk pengembangan 

program. 

 

18. Pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada komponen ini nomor 17 (b) 

sebagian mahasiswa PMA merupakan dosen baik dari PTN maupun PTS. 

Oleh karena itu, lulusan PMA akan menjadi suatu kontribusi bagi PTN/PTS di 

mana mahasiswa tersebut bekerja berkaitan dengan kesinambungan dan 

peningkatan kualitas PTN/PTS tersebut.  Bagi mahasiswa yang bukan dosen, 

maka kelulusan mereka menjadi bekal untuk pengembangan karir di institusi 

mereka masing-masing dan juga memungkinkan studi lanjut ke jenjang yang 

lebih tinggi bagi yang menginginkannya.  

 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=OHNIHM_13026bf3


Evaluasi Diri PMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya – Komponen E 
60 

19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak 

paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai 

hasil penelitian.  

PMA yang berbasis multiparadigma mengusung suatu ide baru tentang 

pendidikan akuntansi yang lebih luas yang menggabungkan aspek budaya, 

agama, lokalitas dan spiritualitas. Ini merupakan hal yang tetap ingin dijaga.  

Konsekuensi logis dari multiparadigma adalah proses belajar-mengajar yang 

unik sebagaimana yang tercatum dalam SAP seperti metode dekonstruktif 

intuitif esdubra dan hypno-teaching sprituality technique. 

 

Evaluasi Diri atas Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana 

Akademik 

 

PELUANG KEUNGGULAN 

Otonomi perguruan tinggi 

memberikan keleluasaan melakukan 

design kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

PMA merupakan pelopor untuk 

pengembangan Akuntansi 

Multiparadigma 

Pengembangan Akuntansi – melalui 

akuntansi baru lintas disiplin ilmu 

Tracer study telah dilakukan secara 

rutin dan ditindaklanjuti dengan baik 

 

PMA telah menbentuk model 

pembelajaran yang dapat 

memberikan pencerahan baik 

intelektual, emosional dan spiritualitas 

mahasiswa 

 

Suasana akademis yang kondusif, 

interaksi dosen dan mahasiswa 

cukup dekat 

ANCAMAN KELEMAHAN 

Dunia bisnis yang turbulence 

menyebabkan PMA harus selalu siap 

melakukan perubahan kurikulum 

Periode penyelesaian tesis masih 

belum optimal 
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Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

  Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang kurikulum 

pembelajaran dan suasana akademik  di atas, PMA berupaya melakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mempertahankan keunikan model pembelajaran yang dimiliki saat ini 

2. Mendorong percepatan kelulusan mahasiswa PMA melalui 

diskusi/debat epistimologi yang dapat membantu mahasiswa 

mengatasi masalah penelitian. 

3. Peninjauan kurikulum juga didasarkan pada kebutuhan perkembangan 

dunia bisnis dan masyarakat. 

4. Mendorong berbagai bentuk akuntansi baru lintas disiplin ilmu, yaitu 

dengan membentuk sarana publikasi berupa Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma (JAMAL)     



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI 
 

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
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KOMPONEN F 

PEMBIAYAAN, PRASARANA DAN SARANA SERTA SISTEM INFORMASI 

 

1. Sistem alokasi dana. 

Penyelenggaraan Program Magister Akuntansi (PMA) tidak bisa dilepaskan dari 

faktor pembiayaan. Penerimaan dari mahasiswa bukanlah satu-satunya sumber utama 

dalam menunjang keberlangsungan aktifitas di PMA. Untuk pengelolaan PMA juga 

ditopang dari sumber-sumber penerimaan lain. Dalam periode tiga tahun terakhir, 

realisasi penerimaan dari mahasiswa memberikan kontribusi rata-rata sebesar 50 %, 

dari bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian beasiswa sebesar 5%, dan 

selebihnya berasal dari sumber pembiayaan yang diusahakan sendiri oleh institusi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (lihat Tabel Borang 6.2.1). 

 

2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana. 

 Kebijakan operasional pengelolaan  pembiayaan  yang  berlaku  di  PMA pada 

dasarnya menganut sistem terpadu, artinya anggaran untuk suatu program studi tidak 

berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan perhitungan kebutuhan anggaran 

keseluruhan program studi yang ada. Pengelolaan  sistem pembiayaan PMA 

merupakan bagian integral dari keseluruhan pembiayaan yang diperlukan oleh PMA.  

Sumber dana untuk menyelenggarakan PMA ini diperoleh dari Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) yang tiap semester  dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas 

Brawijaya pada bulan September dan Februari.  Dana SPP yang diterima dari semua 

mahasiswa PMA masuk ke rekening Universitas Brawijaya dan selanjutnya PMA 

mengelola 75% dari total dana yang masuk  tersebut.  Standar pembayaran  untuk 

dosen atau pos-pos rutin lainnya berlaku sama untuk semua program studi.   

 Selanjutnya proses penyusunan anggaran di PMA dapat dijelaskan sebagai 

berikut:   

1. KPS PMA membuat rencana anggaran selama satu tahun, 

2. Rencana anggaran dituangkan dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kerja 

(DURK) dana masyarakat.   

3. DURK diajukan ke Rektor Universitas Brawijaya   

4. DURK diteruskan ke Menteri Pendidikan Nasional guna mendapatkan 

persetujuan.   

5. Persetujuan atas usulan itu setelah turun nantinya akan menjadi Daftar 

Rencana Kerja (DRK).  
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 Atas dasar inilah kebijakan operasional pembiayaan program studi di PMA 

dilaksanakan. Dana operasional pengelolaan PMA didasarkan pada penerimaan dan 

pengeluaran dapat dilihat pada Tabel Borang 6.2.2. Dari rincian pada Tabel Borang 

6.2.2. terlihat bahwa pengeluaran operasional PMA selama tiga tahun terakhir 2008–

2010 rata-rata per mahasiswa per tahun sebesar Rp. 18,88 juta 

 

3. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 

 Kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

telah terintegrasi pada tingkat Fakultas. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

digunakan bersama telah diatur dalam SK Dekan Resource Sharing. Manajemen 

pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana telah terintegrasi dalam sistem 

yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sistem Informasi (BPSI). BPSI telah 

mampu mengembangkan sistem secara mandiri yaitu aplikasi: Sistem Informasi 

Akademik (SISKA), baik yang berbasis desktop maupun berbasis Web 

(http://siska.fe.unibraw.ac.id), Sistem Informasi Penggajian, dan Sistem informasi 

kepegawaian (Sisgawa). Selain itu, BPSI juga menggunakan aplikasi yang disediakan 

Departemen Keuangan: 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).  

 Tanggungjawab pemeliharaan secara umum telah ditangani oleh Tata Usaha 

(TU) di tingkat fakultas. Sehingga fokus dan keberlanjutan pemeliharaan tetap terjaga. 

BPSI juga turut membantu secara teknis dalam hal pemeliharaan dan pengembangan 

yang berkaitan dengan laboratorium dan teknologi informasi. 

 

4. Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, dll. 

 Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penelitian dan pendidikan yang 

disediakan oleh PMA telah memenuhi kebutuhan dengan kualitas yang sangat baik. 

Kegiatan proses belajar yang ada di PMA dilaksanakan secara terpadu di satu gedung 

bersama dengan Program Studi yang lain, yaitu di Gedung F. Ruangan yang ada 

merupakan ruangan yang dirancang khusus untuk penggunaan kegiatan pembelajaran 

yang tertentu. Seperti adanya fasilitas perpustakaan/ruang baca khusus yang 

digunakan secara bersama-sama oleh program studi pasca yang lain. Kemudian juga 

adanya laboratorium komputer yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan atau 
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praktikum pada mata kuliah tertentu. Sarana dan prasarana yang disediakan dalam 

mendukung proses belajar secara rinci dapat dilihat di Tabel Borang 6.3.1. Tabel 

6.3.3 dan Tabel 6.3.4 

 Kenyamanan ruangan dalam kegiatan perkuliahan sangat baik. Setiap ruangan 

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, dan semuanya dalam kondisi terawat baik. 

Pada ruang-ruang kuliah, selain meja kursi dan papan tulis (white board), juga 

dilengkapi dengan seperangkat komputer beserta LCD yang siap digunakan. Semua 

ruang kuliah tersebut sudah memiliki fasilitas AC. Pada ruang sidang utama selain 

dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersandaran nyaman juga dilengkapi dengan 

layar OHP, LCD, Sound System dan AC. Di ruang kerja pengelola program dilengkapi 

dengan meja kursi, almari arsip, jam dinding, komputer dan AC. 

 Gedung yang digunakan adalah Pusat Pembelajaran Terpadu berlantai 7. 

Gedung ini dipergunakan untuk ruang-ruang kuliah seminar, kuliah, pengajaran, 

musholla, tata laboratorium komputer, ruang seminar, ruang seluruh ketua program 

doktor, ruang seluruh ketua program magister, meeting hall, comfort room. Beberapa 

fasilitas lain dan perpustakaan terletak di dekat gedung kantor pusat UB, namun 

semuanya masih berada dalam satu kompleks dan mudah diakses oleh para 

mahasiswa, dosen dan karyawan. 

 Untuk menunjang visinya sebagai lembaga yang unggul di bidang ilmu akutansi 

dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, peran perpustakaan menjadi sangat vital 

dan esensial. Universitas Brawijaya telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang 

didukung dengan sarana gedung seluas ± 5.000m2 dan 64 orang pegawai serta 

koleksi sebanyak ± 72.651 judul bahan pustaka (buku, jurnal, disertasi, tesis dan 

laporan penelitian) yang terdiri dari 210.954 copy. Disamping itu, Program 

Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya juga memiliki fasilitas 

perpustakaan sendiri yang menempati ruang berukuran 10 x 8 meter persegi yang 

dilengkapi fasilitas AC dan terdiri atas beberapa ruang, yakni: 

a. Ruang utama yang difungsikan sebagai ruang baca literatur, jurnal ilmiah, 

majalah/surat kabar. 

b. Ruang penelusuran informasi dari CD-ROM dengan satu meja petugas, empat 

perangkat komputer ditambah satu perangkat server untuk on-line CD-ROM ke 

ruang Ketua Program Studi di kantor pusat PMA. 

c. Ruang baca disertasi untuk membaca tugas akhir mahasiswa pascasarjana yang 

telah diluluskan selama ini. 
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 Sementara itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga terdapat perpustakaan yang 

juga menunjang pelaksanaan perkuliahan pascasarjana. Perpustakaan tersebut 

dilengkapi dengan ruang baca, yang dilengkapi dengan AC. Dari sejumlah fasilitas 

perpustakaan tersebut yang dapat langsung mendukung pelaksanaan perkuliahan 

PMA dapat diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian minat yang dipilih. Sementara itu 

di Jurusan Akuntansi memiliki sejumlah buku-buku terbaru yang diperoleh dari 

pengadaan Hibah PKH A-3 yang bermanfaat juga bagi mahasiswa Program Magister. 

 Mahasiswa Program Magister juga dapat memanfaatkan fasilitas Perpustakaan 

Pusat Universitas Brawijaya. Buku-buku yang tersedia, cukup banyak dan relatif baru. 

Sementara itu, di Program Pascasarjana FEB UBjuga terdapat buku-buku yang 

relevan dengan PMA. Di perpustakaan tersebut, terdapat jurnal-jurnal yang relevan 

dengan bidang Ilmu Akuntansi yang di-update secara teratur (Tabel Borang 6.4.1).  

 Selain sarana dan prasarana yang dikelola oleh UB juga menyediakan sarana 

dan prasarana pendukung yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika 

mahasiswa, dosen dan karyawan (Tabel Borang 6.3.4): 

1. Tersedia ruang dan area untuk akses internet (hot spot). 

2. Asrama bagi mahasiswa yang baik dan cukup untuk sebagian mahasiswa. 

3. Sarana ibadah berupa masjid dan mushala 

4. Poliklinik rawat jalan bagi karyawan dan mahasiswa. 

5. Pusat kegiatan mahasiswa, tempat rekreasi dan olahraga di dalam dan luar 

ruangan untuk karyawan dan mahasiswa, yang baik dan cukup. 

 

5. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian. 

 Seiring dengan misi program studi untuk memiliki prasarana penelitian yang baik 

guna memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan 

sumbangan akademis bagi penelitian-penelitian tentang pembangunan fisik yang 

berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya-upaya untuk menyediakan 

laboratorium yang lengkap. Untuk meningkatkan mutu dan memperlancar proses 

belajar-mengajar dan penelitian, para mahasiswa dan dosen dapat menggunakan 

beberapa laboratorium yang ada. 

 Program pascasarjana memiliki laboratorium komputer terpadu yang 

menyediakan beberapa aplikasi, antara lain: aplikasi SAP ERP, aplikasi akuntansi, 

statistik multivariat, sistem informasi manajemen dan internet. Selain itu, terdapat pula 

laboratorium komputer hibah dari Al Waleed Foundation yang dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa 
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Inggris di Universitas Brawijaya tersedia pula Laboratorium Bahasa Inggris (Tabel 

Borang 6.4.2). 

 

6. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana. 

 Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Program 

PMA dirasa sangat baik. Jumlah dan luas ruangan perkuliahan dan sarana pendukung 

lain sangat baik, dengan kondisi terawat. Seluruh sarana dan prasarana penunjang 

telah disesuaikan dengan kebutuhan seluruh PS yang ada. PMA juga dapat 

menggunakan fasilitas bersama UB seperti Gedung Widyaloka, Student Centre, 

Samanta Krida, serta Pusat Inkubator Bisnis & Layanan Masyarakat,dll untuk berbagai 

kegiatan seminar/lokakarya, kegiatan mahasiswa dan dosen dalam skala besar (lihat 

tabel borang 6.3.3, 6.3.4, dan 6.4.2).  

 Pemanfaatan berbagai ruangan di lingkungan FEB UBdikoordinasikan bersama 

oleh fakultas dan jurusan yang didukung oleh sistem teintegrasi dalam Sistem 

Informasi Akademik (SISKA). Ruang dan fasilitas TI untuk tenaga adinistrasi telah 

sangat mencukupi. Untuk pemanfaatan laboratorium komputer dilakukan resource 

sharing yang diatur melalui SK Dekan. Dengan demikian, jarang terjadi kendala dalam 

hal pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan PMA. 

 

7. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. 

 Keberlajutan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PMA telah 

berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan 

sarana dan prasarana PMA yang optimal (lihat tabel borang 6.3.3) menuntut adanya 

keberlanjutan pengadaan dan pemeliharaan. Alokasi dan upaya penggalian dana yang 

besar (lihat tabel borang 6.2.1) memberikan jaminan keberlanjutan pengadaan dan 

pemeliharaan. Bagian Tata Usaha (TU) pada tingkat fakultas memiliki agenda rutin 

pemeliharaan terhadap seluruh sarana dan prasarana di lingkungan FE, telah 

memberikan jaminan terjaganya kualitas sarana dan prasarana yang digunakan.  

 Seluruh sarana dan prasarana merupakan kepemilikan sendiri (lihat tabel 

borang 6.3.3 dan 6.3.4). Mekanisme pengadaan yang didasarkan atas kebutuhan 

setiap bagian di lingkungan FE, menjadikan kecepatan pengadaan menjadi lebih 

optimal. Adanya pemisahan fungsi pemeliharaan juga memberikan jaminan kualitas 

dan kecepatan pelaksanaan pemeliharaan. Pemeliharaan dan pengembangan yang 

berkaitan dengan laboratorium dan teknologi informasi telah ditangani oleh Badan 

Pengembangan Sistem Informasi (BPSI). Pemeliharaan literatur dan ruang baca telah 
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ditangani oleh bagian kepustakaan. Sedangkan aktivitas pemeliharaan lain, dan 

seluruh pengadaan telah menjadi tanggung jawab TU melalui bagiannya tersendiri. 

 

8. Rancangan pengembangan sistem informasi. 

 Rancangan pengembangan sistem informasi merupakan bagian dari rancangan 

pengembangan sarana dan prasarana, telah dilaksanakan secara berkesinambungan. 

Kebijakan perencanaan dan pengembangan telah terintegrasi dalam kebijakan pada 

tingkat fakultas selaku unit pengelola, melalui Badan Pengembangan Sistem Informasi 

(BPSI).    

 BPSI yang bertugas mengembangkan dan mengelola sistem informasi di FEB 

UBsudah mengembangkan aplikasi: SISKA (baik yang berbasis desktop maupun 

berbasis Web (http://siska.fe.unibraw.ac.id), Sistem Informasi Penggajian, dan Sistem 

informasi kepegawaian (Sisgawa). Selain itu juga menggunakan aplikasi yang 

disediakan Departemen Keuangan: 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).  

 Selama ini telah diupayakan untuk terus melengkapi sarana yang dimiliki (lihat 

poin 6.2.1 Borang Unit Pengelola). Beberapa rencana pengembangan sarana untuk 

tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: 

TAHUN 

2009 2010 2011 2012 2013 

Penambahan komputer 
sebanyak 72 komputer 
sehingga rasio 
komputer: mahasiswa 
1:10 

Penggantian 
komputer yang 
rusak 

Penggantian 
komputer 
lama 
sebanyak 90 
buah 

Penggantian 
komputer lama 
sebanyak 120 
buah  

Penggantian 
komputer lama 
sebanyak 72 
buah 

Berlangganan 
sciencedirect  

Berlangganan 
data keuangan 
bloomberg 

Penggantian 
LCD lama di 
kelas  

Berlangganan 
data keuangan 
OSIRIS 

Penggantian 
LCD lama di 
kelas 

Penambahan koleksi 
buku di ruang baca  

Berlangganan 
EBSCO 

Pengadaan 
laptop untuk 
dosen 152 
buah 

Penambahan 
koleksi buku di 
ruang baca 

Penambahan 
koleksi buku di 
ruang baca  

Penambahan LCD 
untuk kelas di gedung 
lantai 7 (6 buah) 

Penambahan 
koleksi buku di 
ruang baca 

Penambahan 
koleksi buku 
di ruang baca  

Penggantian 
kursi kelas yang 
rusak 

Penggantian 
kursi kelas yang 
rusak 

Penggantian kursi  
kelas yang rusak  

Penggantian 
kursi  kelas 
yang rusak  

Penggantian 
kursi  kelas 
yang rusak  

Peningkatan 
Bandwidth 
jaringan internet 
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9. Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana pendukung 

untuk pemberdayaan sistem informasi. 

 Pemberdayaan sistem informasi telah berjalan dengan optimal, baik dari segi 

kecukupan dan kesesuaian sumber daya yang digunakan (lihat tabel borang 6.3.2). 

Begitu pula dengan SDM yang mengelola sistem informasi seluruhnya merupakan 

lulusan di bidang teknologi informasi, dengan jumlah yang memadai (lihat tabel 

borang 4.6.1). Pengelolaan dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem 

informasi telah dikelola dengan baik secara terintegrasi oleh BPSI. Pemanfaatan 

berbagai sistem yang terintegrasi memudahkan pengelolaan dan pemberdayaan 

sistem informasi. 

 Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk menjadikan aksestabilitas seluruh data 

dan informasi melalui jaringan internet (WAN) diharapkan dapat tercapai. Sebagai 

langkah strategis awal, upaya peningkatan peningkatan bandwidth terus dilakukan 

(lihat borang 3B unit pengelola standar 6).  

  

10. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi 

 Pemanfaatan sistem informasi telah berjalan dengan sangat baik, efektivitas dan 

efisiensi telah tercapai. Salah satu bukti hal ini adalah pencapaian e-learning FEB 

UBtelah mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama e-learning tingkat nasional 

dari Depdiknas untuk kategori pendidikan tinggi pada tahun 2008 dan 2009.  

 FEB UB melalui BPSI telah menyediakan layanan web berupa: web portal FEB 

UB(www.feb.ub.ac.id), web akademik (siska.fe.unibraw.ac.id), web direktori dosen 

(dosen.fe.unibraw.ac.id), web alumni (alumni.fe.unibraw.ac.id), web digital library 

(digilib.fe.unibraw.ac.id), web elearning (e-learning.fe.unibraw.ac.id), dan webmail 

(mail.fe.unibraw.ac.id).  Pengembangan SISKA mampu mengitegrasikan berbagai 

kebutuhan pemanfaatan sistem informasi. Selain sebagai sistem untuk mengelola 

proses akademis, SISKA telah terintegrasi dengan sistem penggajian dan evaluasi 

kinerja dosen. Sehingga pemanfaatan sistem informasi saat ini menjadi salah 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh tenaga administrasi dan dosen di 

lingkungan FEB UB dan PMA pada khususnya 

.  

11. Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices (intranet). 

 Keberadaan dan pemanfaatan intranet merupakan salah satu kebutuhan utama 

dalam operasional PMA. Pemanfaatan intranet secara mutlak dibutuhkan bagian 

administrasi untuk mengelola akademik dan keuangan. Hal ini telah terpenuhi dan 
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dimanfaatkan dalam pengaturan operasional (lihat tabel borang 6.4.2) Untuk 

kebutuhan pengajaran, intranet digunakan di dalam laboratorium. Seluruh fasilitas 

komputer telah terhubung secara LAN, sehingga sharing data menjadi lebih cepat dan 

efisien (lihat tabel borang 6.3.2).  

 

12. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet). 

 Keberadaan internet telah tersedia di seluruh area UB, melalui jaringan wi-fi. 

Secara khusus PMA telah menyediakan fasilitas berupa ruang kerja yang 

menyediakan jaringan koneksi internet. Selain jalur wireless, infrastruktur internet dan 

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). Namun demikian fasilitas koneksi ini akan terus dikembangkan dengan target 

pengembangan bandwidth hingga 3Mbps. 

 Pemanfaatan internet telah optimal, suasana akademis terasa dengan 

banyaknya mahasiswa yang berdiskusi tentang kegiatan perkuliahan serta 

memanfaatkan fasilitas akses internet dengan menggunakan hot spot di bangku-

bangku yang tersedia maupun di ruang lobi. Khusus bagi mahasiswa PMA disediakan 

ruang khusus lengkap dengan meja kursi sehingga kenyamanan dalam belajar dapat 

terjamin. Di masing-masing ruangan tersebut disediakan akses internet 24 jam. 

Pemanfaatan koneksi secara umum untuk akses jurnal online, kegiatan akademis yang 

memanfaatkan software dengan database online, operasional keuangan, dan 

perpustakaan (lihat tabel borang 6.4.2).   
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Analisis SWOT Komponen F 

Pembiayaan, Prasarana dan Sarana serta Sistem Informasi 

 

PELUANG KEUNGGULAN 

Potensi peningkatan kuantitas bandwidth 

dan multimedia lainnya masih terbuka 

Sarana dan prasarana sangat lengkap 

dan berkualitas 

Sumber pendanaan dari selain 

mahasiswa terbuka lebar 

Transparansi manajemen pengelolaan 

sarana dan prasarana 

 
Ketersediaan jaringan akses internet 

sangat mudah didapat 

 
Anggaran untuk sarana, prasarana serta 

sistem informasi yang terus meningkat 

 Sistem Akademik yang telah terintegrasi 

 
Pemanfaatan sarana dan prasarana telah 

berjalan optimal 

ANCAMAN KELEMAHAN 

Kerusakan sarana dan prasarana 
Pengembangan sarana fisik baru 

membutuhkan waktu yang cukup panjang 

Resiko kehilangan berbagai sarana 

penunjang 
Kecepatan koneksi internet masih lambat  

Terganggunya koneksi jaringan internet  

Perkembangan teknologi yang cepat 

mendorong peningkatan kebutuhan 

tenaga ahli  

 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang Pembiayaan, 

Prasarana dan Sarana serta Sistem Informasi di atas, PMA berupaya melakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mempertahankan sekaligus menggali potensi pendanaan 

2. Secara bertahap meningkatkan bandwidth koneksi internet 

3. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola sistem informasi melalui berbagai 

pelatihan. 

4. Monitoring jaringan koneksi secara konsisten. 

5. Mekanisme perbaikan, perawatan dan update berbagai sarana dan prasarana 

penunjang secara berkala. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI 
 

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
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KOMPONEN G. 
PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 
 

 

1. Mutu, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan  
dana penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

 

Kualitas dan produktivitas penelitian yang dilakukan PMA dapat 

dikatakan sangat baik, hal ini terwujud dari banyak penelitian  yang 

dipublikasikan pada berbagai media dalam skala nasional maupun 

internasional (lihat borang 7.1.5). Salah satu dampak positif hasil kegiatan 

penelitian dosen adalah peningkatan kualitas proses pengajaran. Dosen-

dosen yang banyak melakukan kegiatan penelitian dinilai mahasiswa bagus 

dalam kegiatan pengajaran. Ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian 

sangat penting dilakukan oleh dosen sebagai salah satu syarat untuk 

mendalami disiplin ilmu dan pemutakhiran informasi. 

a.Kualitas 

Kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) dapat dikatakan sangat baik dan 

beragam terutama dalam hal pemikiran baru. Pun demikian untuk penelitian 

mahasiswa, sebab sebelum mahasiswa melakukan penelitian, mahasiswa 

telah dibekali pengetahuan tentang penelitian (metode penelitian) dan telah 

mempraktikkan pembuatan proposal penelitian di kelas (perkuliahan) ketika 

menempuh berbagai matakuliah Metodologi Penelitian (lihat tabel borang 

5.1.2), karena mahasiswa yang menempuh matakuliah tersebut  harus 

menyerahkan usulan penelitian (research proposal) pada akhir perkuliahan;  

Selain itu, mahasiswa PMA telah melakukan berbagai inisiasi dan 

usaha untuk meningkatkan kualitas penelitian melalui kegiatan Debat 

Espistemologi. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 

pembimbing dengan dukungan dari Pengelola PMA seperti menyediakan 

konsumsi, ruangan dan alat-alat yang dibutuhkan. Kegiatan Debat tersebut 

membahas metodologi penelitian serta mendiskusikan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Implikasi adanya kegiatan ini tidak hanya 

berdampak pada peningkatan kualitas hasil penelitian, tetapi juga dapat 

mempercepat dalam proses penyelesaian penelitian. 
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Selain penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sangat berkualitas, 

penelitian dari dosen baik individu, berkelompok maupun dengan mahasiswa 

dilakukan monitoring oleh Jurusan Akuntansi. Seperti dalam penelitian DPP 

yang dilakukan reviewer internal untuk menyeleksi siapa yang berhak 

mengikuti program penelitian DPP tersebut.  

Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat 

menjadi hal yang baik dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. 

Selanjutnya, dalam menjaga kualitas penelitiannya, PMA telah melakukan 

berbagai usaha melalui jalinan kerjasama institusi dan perguruan tinggi baik 

di dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama penelitian di dalam negeri 

dilakukan dengan berbagai institusi pemerintahan seperti; Bank Indonesia; 

Pemerintah dan DPRD kabupaten/kota serta berbagai institusi. Sedangkan 

kerjasama dengan institusi luar negeri dalam bidang penelitian dan 

pendidikan diantaranya adalah Murray State University, Kentucky, University 

of Wollongong (OUW), Universiti Sains, Malaysia, dan University of Southern 

Queensland (USQ).  

Adanya kerjasama penelitian tersebut, diharapkan dapat mampu 

memberikan nilai tambah tidak hanya pada topik penelitian yang lebih 

kontemporer, dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat 

ini, tetapi juga penggunaan alat analisis yang semakin mutakhir. 

b. Produktivitas 

Produktivitas penelitian yang dilakukan di PMA selama 3 (lima) tahun 

terakhir, telah dilakukan 115 penelitian, sementara untuk publikasi, baik 

berupa penelitian maupun karya tulis lainnya telah dilakukan sebanyak 61 

publikasi yang terdiri dari makalah yang disampaikan baik ditingkat 

lokal/nasional/internasional, jurnal nasional/internasional, buku yang dicetak 

penerbit, modul kuliah/praktikum, serta majalah ilmiah populer. Pada tingkat 

internasional terdapat 17 publikasi dalam jurnal dan presentasi makalah pada 

tingkat internasional selama 2008-2010. 

Peningkatan produktivitas yang cukup tinggi ini, terdapat suatu 

kelemahan adanya keterlibatan dosen dalam bidang penelitian yang belum 

merata karena adanya keterbatasan minat dan waktu. Sebenarnya, komitmen 

institusi juga sangat tinggi dengan adanya peningkatan dana DPP, PHK A-3, 



Evaluasi Diri PMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya – Komponen G 
73 73 

serta insentif/penghargaan bagi penulis jurnal yang diberikan oleh 

Fakultas/Universitas. Apalagi peluang pendanaan penelitian dari berbagai 

sumber cukup luas seperti Penelitian Hibah Bersaing (PHB), Menristek & 

BPPT, dan lain-lain. 

Dalam rangka mendukung diseminasi penelitian dan karya tulis 

dosen/mahasiswa, JAFE-UB telah mengembangkan jurnal TEMA (Tera Ilmu 

Akuntansi), JAMAL (Jurnal Multi Paradigma) meskipun belum memiliki 

akreditasi, sekarang dalam proses pengajuan akreditasi. Selain itu, PDIA 

ataupun JAFE-UB secara aktif mendorong dosennya untuk ikut berpartisipasi 

sebagai pemakalah dalam berbagai forum ilmiah nasional seperti Simposium 

Nasional Akuntansi (SNA), Konferensi Nasional Akuntansi, serta forum 

International Accounting Conference & Doctoral Colloqium, PostGraduate 

Consorsium. Keberlanjutan penelitian dan publikasi ilmiah dipelihara dengan 

memberikan akses seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan 

penelitian/publikasi ilmiah serta dukungan anggaran penelitian dalam 

anggaran jurusan. 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen juga sangat 

banyak, dalam kurun waktu 2008-2010 telah dilaksanakan 94 kegiatan (lihat 

tabel borang 7.2.1 dan 7.2.2). Semua kegiatan yang dilakukan terkait 

langsung dengan disiplin keilmuan akuntansi dan ekonomi. Kegiatan yang 

dilakukan bersumber dari DPP/DIKNAS dan sisanya merupakan kerjasama 

dengan institusi dalam negeri (PEMDA dll). Kegiatan dengan institusi non-

Diknas umumnya berupa konsultasi,  pendampingan, pelatihan  sistem 

akuntansi dan anggaran pemerintah daerah. Kegiatan ini masih cukup 

potensial seiring dengan otonomi daerah dan perkembangan peraturan 

daerah/pemerintah tentang pengelolaan keuangan lembaga pemerintahan. 

  

c. Relevansi Sasaran 

Semua penelitian dan tesis yang merupakan karya tulis asli dari 

mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing telah relevan dengan 

pencapaian misi dan visi PMA serta berbasis multiparadigma (lihat tabel 

borang 7.1.1 (b)).  
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d.efisiensi pemanfaatan dana penelitian dan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat 

Pemanfaatan dana penelitian dan pengabdian masyarakat PMA telah 

berjalan efisien, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan manfaat 

dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (lihat tabel borang 7.2.1 

dan 7.2.2). Besaran dana pengabdian masyarakat telah disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perencanaan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tingkat 

penyerapan dana juga telah dilaksanakan dengan efisien, hal ini ditunjukkan 

dalam laporan kegiatan. Dana pengabdian dapat bersumber dari internal dan 

eksternal. Dana internal, yang berasal dari DPP-PNBP, telah dilakukan 

pembagian secara proporsonal sesuai dengan proposal yang diajukkan 

dengan rata-rata penggunaan untuk dana penelitian sebesar ± Rp. 

12.500.000 dan untuk pengabdian masyarakat sebesar ± Rp. 10.000.000. 

Sedangkan dana dari pihak eksternal, sangat bergantung pada kesepakatan 

dan kebutuhan bentuk kerjasama yang dilaksanakan (lihat tabel borang 

6.2.3 dan 6.2.4). 

 
2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat. 
 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian 

tridharma perguruan tinggi sehingga keberlanjutan kegiatan ini terjamin. Hal 

ini dbuktikan dengan dicantumkannya kegiatan ini dalam anggaran tahunan 

JAFEB UB. Selain bersumber dari dana internal, kegiatan ini memanfaatkan 

sumber dana eksternal. Sehingga variasi kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat serta jaminan dana tetap terjaga secara berkesinambungan (lihat 

tabel borang 6.2.1, 6.2.3 dan 6.1.2.4).   

Kelemahan yang tampak dalam kegiatan penelitian adalah kurangnya 

tindaklanjut atau implementasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

kepada masyarakat serta belum optimalnya jaringan penelitian dengan pihak 

luar negeri. Secara ideal, kegiatan penelitian tersebut dapat diaplikasikan 

kepada masyarakat. Persoalan ini harus dipecahkan segera agar hasil 

penelitian lebih bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain dengan lebih banyak 
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menggiatkan penelitian aplikasi (applied research) dan menjalin kerja sama 

dengan lembaga pengguna secara lebih intensif 

Kelemahan dari kegiatan pengabdian masyarakat, terutama yang 

sumber pendanaannya berasal dari DPP adalah tidak ada mekanisme survei 

atau sejenisnya yang berupaya untuk mengidentifikasi kebutuhan riil 

masyarakat. Sehingga yang terjadi selama ini adalah dosen memiliki dana 

dan konsep, kemudian langsung diterapkan ke masyarakat tanpa 

menanyakan apakah hal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan prosedur 

semacam itu terdapat potensi bahwa pengabdian yang dilakukan oleh dosen 

sebetulnya kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentu saja hal ini 

menyebabkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikerjakan tidak 

berjalan secara efektif.. 

 

3. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

bersama dosen dan mahasiswa. 

Keterlibatan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dirasa telah berjalan dengan baik. Penelitian maupun pengabdian kepada 

masyarakat yang melalui sumber pendanaan DPP, dalam pelaksanaannya 

diwajibkan melibatkan mahasiswa. Hal ini telah tertuang dalam laporan 

kegiatan pengabdian kepada mayarakat. Sedangkan penelitian dosen, 

sebagian besar telah melibatkan mahasiswa didalamnya. Beberapa hasil 

penelitian yang melibatkan mahasiswa telah dipublikasikan baik secara 

nasional maupun internasional (lihat tabel borang 3.2.2 dan 7.1.1 (a)). 

Topik penelitian dosen juga telah ada yang digunakan oleh mahasiswa 

sebagai topik penelitian dalam tesisnya (lihat tabel borang 7.1.6). Hal ini 

memberi salah bukti bahwa terjadi iklim akademis yang kondusif di 

lingkungan PMA. 

 

4. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3, hampir seluruh kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di lingkungan PMA 

selalu terjalin kerjasama antara mahasiswa dan dosen, sehingga secara 
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kualitas dapat dikatakan baik. Untuk penelitian, produktivitas mahasiswa juga 

dapat dikatakan sangat baik, bahkan beberapa telah bereputasi internasional 

dengan dipublikasikan secara internasional (lihat borang 3.2.2) 

 

5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat. 

Aktivitas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan aktivitas tridharma merupakan kewajiban yang mengikat bagi 

tenaga pengajar PMA. Aktivitas tridharma ini telah diatur berdasarkan SK 

Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 yang diukur dalam bentuk beban tugas. Beban 

tugas tenaga pengajar perguruan tinggi negeri dinyatakan dengan Ekivalensi 

Waktu Mengajar penuh (EWMP). Beban tugas ini terdiri dari aktivitas 

pendidikan (pengajaran), penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian 

pada masyarakat, pembinaan sivitas akademika, administrasi dan 

manajemen.  

Rata-rata EWMP tenaga dosen yang cukup tinggi (lihat tabel borang 

4.3.2) menjadi salah satu perhatian bagi pengelola PMA maupun pengelola 

JAFEB UB. Dengan banyaknya tenaga dosen JAFEB UB yang diharapkan 

lulus program doktor pada awal tahun 2012 ini bisa menjadi solusi kendala 

beban tugas tenaga dosen PMA (lihat tabel borang 4.5.1). 

Seluruh aktivitas tridharma yang dilaksanakan oleh dosen PMA telah 

relevan dengan masing-masing bidang tenaga pengajar PMA. (lihat tabel 

borang 7.1.1 dan 7.2.2). Dengan demikian aktivitas ini merupakan satu 

kesatuan yang terhubung dengan aktivitas sebagai tenaga pengajar. 

 

6. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen. 

Kegiatan penelitian dan publikasi dosen PMA secara kuantitas dan 

kualitas dirasa sudah optimal. Dalam tiga tahun terakhir tercatat 115 

Penelitian dan sebanyak 61 publikasi, 17 diantaranya telah dipublikasikan 

secara internasional. Variasi bentuk publikasi juga sangat variatif, diantaranya 

seminar, buku, dan jurnal (lihat tabel borang 7.1.1 dan 7.1.5).  

Kualitas penelitian dan publikasi juga sangat baik. Pendekatan 

multiparadigma menjadi kekayaan topik penelitian dan publikasi dosen 
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menjadi sangat baik. Namun demikian, belum adanya pengajuan HAKI 

berupa hak paten menjadikan salah satu catatan tersendiri bagi PMA. Bentuk 

kekeayaan intelektual saat ini yang dimiliki didominasi dalam bentuk hak cipta 

atas penulisan buku. Guna mengatasi hal ini, salah satunya adalah berupaya 

mendorong peningkatan riset terapan. 

 

7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga 

dalam dan luar negeri. 

Kegiatan penelitian PMA telah melakukan kerjasama dengan berbagai 

lembaga baik tingkat nasional maupun internasional (lihat tabel borang 

7.1.1(a), 7.3.1 dan 7.3.2). Instansi pemerintah mendominasi dalam kerjasama 

kemitraan penelitian. Adapun output dari bentuk kemitraan ini bervariasi, 

diantaranya naskah akademik, modul dan buku (lihat tabel borang 6.1.2.3). 

 Kerjasama dan kemitraan ini memberikan manfaat baik bagi dosen, 

PMA maupun institusi yang menjalin kerjasama. Manfaat tersebut baik berupa 

peningkatan wawasan, perluasan jaringan maupun aspek finansial.  

 

8. Mutu dan kurun waktu penyelesaian skripsi/tesis/disertasi (termasuk 

proses penulisan tesis dan pembimbingannya). 

Kualitas penelitian tesisi dinilai sangat baik. Variasi topik yang tinggi 

dengan pendekatan multiparadigma menjadikan keunikan tersendiri pada 

tesisi PMA (lihat tabel borang 7.1.1(b)). Selain itu, banyaknya prestasi / 

penghargaan dibidang publikasi yang diraih mahasiswa PMA yang 

memanfaatkan bagian dari penelitian tesisinya membuktikan kualitas tesisi 

mahasiswa PMA (lihat tabel borang 3.2.2).  

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana 

kegiatan yang disusun dalam proposal penelitian tesis yang telah lulus ujian 

dan disahkan oleh promotor. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah / 

wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi 

Pembimbing. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa harus 

menyelesaikan semua persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku. 

Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Ketua Komisi 

Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam SK 
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Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tentang Supervisi. Penelitian 

oleh Komisi Pembimbing. Mahasiswa diwajibkan menggunakan LOG-BOOK 

untuk mendokumentasikan proses / kegiatan penelitiannya dan sekaligus 

sebagai sarana komunikasi dengan komisi pembimbingnya. Mahasiswa yang 

telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel 

jurnal (untuk bahan seminar hasil penelitian) dan naskah tesisi. 

Artikel jurnal yang dimaksud di sini adalah karya tulis mahasiswa 

program magister yang berupa artikel untuk publikasi jurnal yang didasarkan 

pada hasil penelitian tesisi. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) 

yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk 

seminar hasil penelitian. Format penulisan artikel jurnal mengikuti tata cara 

penulisan artikel jurnal yang ada di PMA. 

Naskah tesis merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah Tesis mengikuti 

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi di PMA. Naskah tesisi yang telah 

disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan untuk bahan Ujian Tahap I yang 

akan dinilai oleh Panitia Penilai Tesis. 

Waktu penyelesaian tesisi merupakan salah satu catatan PMA yang 

membutuhkan perhatian untuk diperbaiki. Belum optimalnya tesis berdampak 

pada waktu lulusan PMA (lihat tabel borang 3.2.1 dan borang butir 5.4.3). 

Upaya perbaikan telah dilaksanakan oleh pengelola PMA diantaranya melalui 

kegiatan Debat Epistimologi. 

 

9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman tesis. 

Kebijakan tertulis terkait publikasi hasil penelitian telah ada berdasarkan 

surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya nomor 

1601/J10.1.12/Ak/2009. Namun ketentuan ini lebih menekankan untuk 

mahasiswa program doktor, namun demikian persyaratan kelulusan dan 

mendaftar wisuda mewjibkan mahasiswa menyusun rangkuman tesis dalam 

format publikasi ilmiah, sehingga secara tidak langsung memacu mahasiswa  

untuk melakukan publikasi. Hal ni dibuktikan dengan beberapa publikasi hasil 

penelitian mahasiswa PMA bahkan telah berprestasi baik skala nasional 

maupun internasional (lihat tabel borang 3.2.2). 
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10. Kerjasama dengan instansi yang relevan. 

Kerjasama dengan instansi yang relevan telah berjalan dengan sangat 

baik. Instansi yang bekerja sama pun variatif, baik dari dalam maupun luar 

negeri, mulai dari institusi pemerintahan, perusahaan, kantor akuntan publik, 

lembaga tinggi negara, hingga berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun 

luar negeri (lihat tabel borang 7.3.1 dan 7.3.2) Kerjasama yang dilakukan 

cukup bervariasi, namun tetap relevan dengan bidang keilmuan PMA, mulai 

dari penelitian, kerjasama  pendidikan, hingga berbagai bentuk pengabdian 

kepada masyarakat (lihat tabel borang 6.1.2.3, 6.1.2.4, 7.1.1(a), dan 7.2.2)   

Keberlanjutan kerjasama tetap terjaga, tergantung bentuk kerjasama yang 

dilakukan, namun yang pasti tidak ditemukan adanya kerjasama yang 

terputus karena wanprestasi. Bahkan beberapa kerjasama terjalin hingga 

beberapa kali dan berturut-turut setiap tahun. Dampak yang dirasakan oleh 

PMA dengan adanya kerjasama ini, antara lain: 1) peningkatan pendapatan, 

2) peningkatan pengetahuan, 3) peningkatan produktivitas, 4) terjadinya 

perubahan perilaku ke arah yang positif,terutama bagi masyarakat sekitar, 5) 

peningkatan mutu lingkungan, dan 6) perluasan jaringan kerjasama PMA. 

 

11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, Hasil Kerjasama 

dan Kepuasan pihak yang bekerjasama 

Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) telah berjalan rutin. Setiap 

semester pihak PMA ataupun JAFEB UB selalu minta laporan kegiatan 

pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh dosen, sehingga monev selalu 

dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kerjasama telah berjalan 

sesuai dengan visi dan misi PMA. Sehingga kerjasama yang dilakukan 

apabila merugikan maka akan dilakukan evaluasi tentang keberlanjutan 

kerjasamanya dengan lembaga tersebut kepuasan pihak-pihak yang 

bekerjasama juga menjadi perhatian PMA, dalam artian bahwa pihak-pihak 

yang bekerjasama akan merasa bahwa kerjasama tersebut akan membawa 

manfaat bersama. 

Hasil kerjasama yang dilaksanakan juga memberikan dampak yang saling 

menguntung baik bagi PMA maupun institusi yang bekerjasama baik dari 

aspek produktivitas, pendapatan, pengetahuan dan dampak postif bagi 
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lingkungan (lihat borang 7.2.2, 7.3.1 dan 7.3.2) .Selain itu, kepuasan pihak 

yang bekerjasama tercermin pada keberlanjutan kerjsama yang telah 

digalang. Kerjasama yang digalang PMA melalui Jurusan dan Fakultas telah 

berjalan berkesinambungan dan tetap dipertahankan hingga sekarang, 

memberikan bukti kepuasan pihak yang bekerjasama. (lihat borang 6.2.3, 

7.3.1 dan 7.3.2)   

 

Evaluasi Diri atas Komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Kerjasama 

 

PELUANG KEUNGGULAN 

Banyaknya sumber-sumber dana 

yang tersedia bagi penelitian dan 

pengabdian masyarakat baik dalam 

negeri maupun luar negeri 

Penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan jumlahnya 

sangat banyak 

Banyaknya peluang kerjasama 

penelitian dengan berbagai lembaga 

Keberadaan jurnal ilmiah yang dimiliki 

PMA 

Kegiatan penelitian membawa 

dampak positif yang bagus bagi 

proses pengajaran, dan hal ini 

diapresiasi oleh mahasiswa dengan 

bagus. 

PMA telah memiliki mekanisme yang 

bagus secara reguler untuk penelitian 

dosen, misalnya dengan dana DPP. 

 
Memiliki keunggulan kompetitif riset 

berbasis multiparadigma 

 

Terdapatnya mekanisme reward dari 

jurusan dan fakultas bagi dosen yang 

membuat produk publikasi 

ANCAMAN KELEMAHAN 

Perguruan tinggi lain yang produktif 

dalam penelitian dan pengabdian 

Publikasi staf akademik masih 

berorientasi pada konsumsi akademik 

semata 

Kegiatan pengabdian masyarakat 

seringkali masih kurang sesuai 

dengan kebutuhan riil yang 

diharapkan. 

Belum adanya mekanisme survei 

secara reguler untuk mengetahui 

kebutuhan masyarakat terhadap 

kegiatan pengabdian masyarakat 

jurusan. 

 Belum ada HAKI dalam bentuk Paten 
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Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang penelitian, 

publikasi, tesisi, karya inovatif, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil 

lainnya di atas, PMA berupaya melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mendorong percepatan waktu penyelesaian penelitian tesisi, 

diantaranya melalui kegiatan pertemuan/diskusi rutin berkaitan 

penelitian seperti debat epistimologi. 

2. Mengembangkan jurnal terakreditasi berskala nasional, melalui Jurnal 

Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)  

3. Menjaga jalinan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan berbagai pihak yang telah dimiliki.  

4. Mendorong peningkatan jumlah riset terapan, terutama riset yang 

dilakukan oleh dosen. 

5. Menggali potensi pendanaan dari pihak eksternal. 
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II. ANALISIS SWOT KESELURUHAN PROGRAM STUDI 

 

1. Analisis SWOT antar Komponen 

Analisis SWOT antar komponen ditujukan dalam rangka mengevaluasi posisi 

strategis secara keseluruhan program studi ditinjau dari secara keseluruhan komponen 

evaluasi diri. Berdasarkan hasil analisis tersebut, posisi PMA secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a. Kekuatan 

1. Visi akuntaansi multiparadigma yang menjadi ciri khas pengembangan program 

studi 

2. Kurikulum dan metode pembelajaran yang memberikan pencerahan, berbasis 

intelektual, emosional, dan spiritual 

3. Penjaminan mutu yang telah berjalan optimal 

4. Dosen dan tenaga kependidikan yang mencukupi 

5. Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas 

6. Fasilitas jurnal dan bahan pustaka yang mencukupi 

b. Kelemahan 

1. Ambivalensi organisasi pengelola pascasarjana antara Fakultas dan Jurusan 

2. Rata-rata masa studi masih di atas 2 tahun 

3. Jaringan penelitian skala internasional dosen masih kurang 

4. Belum adanya produk HAKI dalam bentuk paten 

c. Peluang 

1. Tingginya peluang pengembangan ilmu pengetahuan berbasis spiritual dan 

etika 

2. Otonomi perguruan tinggi dalam merancang kurikulum 

3. Terbukanya peluang kerjasama program magister dengan asosiasi profesi 

untuk mengadakan joint program dengan pendidikan profesi 

4. Potensi kerjasama dan pendanaan bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat yang cukup besar 

5. Makin nyatanya persyaratan employment baik di sektor pemerintah maupun 

swasta yang meminta para pelamarnya memiliki ijazah magister (S2), seperti 

untuk dosen, perbankan, dan secara terbatas juga di pemerintahan 

6. Menguatnya tuntutan agar PT di Indonesia untuk mampu berkiprah secara 

internasional 
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d. Ancaman 

1. Persaingan antar perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri 

2. Mulai ada indikasi berkurangnya peminat karena persaingan antar perguruan 

tinggi yang cukup ketat 

3. Perkembangan dunia bisnis yang cepat menuntut updating kurikulum guna 

menyesuaikannya 

4. Perkembangan teknologi informasi yang cepat yang tidak diimbangi dengan 

kemampuan penggunaannya 

5. Risiko kerusakan, kehilangan, dan keausan berbagai sarana penunjang 

6. Perkembangan spesifikasi kebutuhan karya pengabdian oleh masyarakat 

pengguna 
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Tabel 2.1 

ANALISIS SWOT ANTAR KOMPONEN DAN PERUMUSAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN STRATEGIS 
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O1 Peluang pengembangan ilmu berbasis spiritual dan etika K1 K1 K1

O2 Otonomi perguruan tinggi dalam merancang kurikulum K1 K1 K3

O3

Kerjasama program magister dengan asosiasi profesi untuk 

mengadakan joint program dengan pendidikan/sertifikasi 

profesi K2 K2

O4

Potensi kerjasama dan pendanaan bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat K5 K5 K8 K5 K5

O5

Persyaratan kerja S2 yang makin nyata di untuk dosen, 

manajer di perbankan, perusahaan, maupun institusi 

pemerintahan K1 & k2 K3

O6

Menguatnya tuntutan PT Indonesia untuk berkiprah pada 

level internasional K4 K4 K4 K4

T1 Persaingan antar perguruan tinggi DN maupun LN K6 K6 K6 K8

T2

Adanya indikasi berkurangnya peminat karena persaingan 

antar perguruan tinggi yang cukup tinggi K2 K2 K2 K2 K8

T3

Perkembangan dunia bisnis yang cepat menuntut updating 

kurikulum K1 K1 K1

T4

Perkembangan teknologi informasi cepat dan keselarasan 

kemampuan penggunaannya K7 K7

T5 Kerusakan dan risiko kehilangan berbagai sarana penunjang K7 K7

T6

Perkembangan spesifikasi kebutuhan karya pengabdian 

masyarakat K5 K5

KEUNGGULAN KELEMAHAN

A
N

C
A

M
A

N
P

EL
U

A
N

G
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Berdasarkan hasil analisis SWOT pada tabel 2.1, maka faktor kunci 

keberhasilan strategis yang bisa digali adalah sebagai berikut: 

 

K1 

Penguatan implementasi dan updating kurikulum (termasuk  Akuntansi 

Multiparadigma dan pengembangan konsentrasi) 

K2 

Pengembangan kerjasama dengan berbagai asosiasi profesi untuk 

menyelenggarakan Magister Joint Program dengan Pendidikan Profesi 

K3 

Penguatan intensitas diskusi dan komunikasi dalam penelitian dan 

penyusunan tesis 

K4 Penyiapan Akreditasi Internasional melalui ABEST21 dan AACSB 

K5 

Penguatan jaringan kerjasama riset dan pengabdian masyarakat pada level 

nasional dan internasional 

K6 Penyempurnaan strategi promosi dan daya akses stakeholders 

K7 

Updating dan maintenance teknologi informasi (hardwarer & software) 

beserta kemampuan menggunakannya 

K8 Penyempurnaan struktur organisasi pengelola pascasarjana  

 

2. Strategi Pengembangan 

Berdasarkan analisis di atas, strategi pengembangan PDIA yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

A. Strategi Perluasan 

Pilihan strategi ini didasarkan atas posisi kekuatan yang memanfaatkan berbagai 

peluang melalui program sebagai berikut: 

a. Inovasi kurikulum dan metode pembelajaran termasuk didalamnya Akuntansi 

Multiparadigma dan pengembangan konsentrasi sesuai kebutuhan pengguna 

lulusan 

b. Inovasi model kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pada penggunanya dengan tidak 

meninggalkan idealisme keilmuan 

c. Inovasi Joint Program antara Program Magister Akuntansi dengan 

Pendidikan/Sertifikasi Profesi misalnya Jasa Penilai, Sustainability Reporting, 

Akuntan Pemerintahan 

d. Akreditasi Internasional (ABEST21 dan AACSB) 
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e. Promosi dan penguatan pencitraan keunikan PMA melalui berbagai media 

komunikasi (internet, surat kabar, televisi) maupun pengiriman delegasi dalam 

seminar/presentasi nasional maupun internasional 

f. Perluasan jaringan penelitian level nasional maupun internasional termasuk 

pengembangan HAKI dalam bentuk PATENT 

 

B. Strategi Konsolidasi 

a. Intensifikasi program diskusi ilmiah, workshop/pelatihan untuk mendukung 

proses penyusunan disertasi (contoh: debat epistiomologi, pelatihan 

metodologi penelitian dll) 

b. Perancangan blueprint (termasuk konsistensi implementasinya) dalam 

pengembangan sarana dan prasarana (termasuk teknologi informasi) yang 

terintegrasi dengan Fakultas maupun Universitas 

c. Penguatan organisasi dan tupoksi pengelolaan pascasarjana 

 

 

 



Daftar Pustaka 

Muhammad,Tasrifin. 2010. Indonesia Alami Krisis Doktor: Dari 270 Ribu Dosen, 
Kurang dari 10 Persen Lulusan S3. www.antaranews.com di akses 
pada 17 Desember 2010 pukul 10.30 WIB. 

 

 

http://www.antaranews.com/


 
 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI DIRI 
BORANG PROGRAM STUDI 

MAGISTER AKUNTANSI 
 
 

 
 
 
 

JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG 



Manual Prosedur 
Tesis 

 

 

 

 

 

Program Magister Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya 
2011 



 
2 

 

Manual Prosedur 

Tesis 

Kode Dokumen : 00203 060019 

Revisi : 3 

Tanggal : 20 September 2011 

Diajukan oleh : Staf Akademik  

 

Ir. Elok Nurhiasati 

Dikendalikan 

oleh 

: Unit Jaminan Mutu 

 

Disetujui oleh : Ketua Jurusan 

 

 

Dr. Unti Ludigdo, Ak. 

 

Ali Djamhuri, Ph.D, Ak. 



 
3 

Daftar Isi 

 

Tujuan ............................................................................ 4 

Ruang Lingkup ................................................................. 4 

Definisi ........................................................................... 4 

Rujukan .......................................................................... 6 

Garis Besar Prosedur ........................................................ 6 

Bagan Alir ....................................................................... 19 

1. Prosedur Pengajuan dan Penetapan Komisi 

Pembimbing ...................................................................  

2. Prosedur Pengajuan Proposal dan Ujian Proposal ......  

3. Prosedur Seminar Hasil Penelitian .............................  

4. Prosedur Ujian Tesis ................................................  

 

Lampiran .........................................................................  

1. Formulir-Formulir yang diperlukan ............................  

 

 

 

 

 

 



 
4 

Tujuan 

1. Menjamin keteraturan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

penyusunan tesis mahasiswa magister sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku,  

2. Memastikan bahwa semua dokumen dan catatan tertata rapi 

dan memudahkan dalam rangka tujuan pelaporan dan 

pengambilan keputusan 

Ruang Lingkup 

MP Tesis memuat hal mencakup hai berikut ini: 

1. Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing 

2. Prosedur Penetapan Anggota Pembimbing 

3. Prosedur Perubahan Komisi Pembimbing 

4. Prosedur Usulan Penelitian 

5. Prosedur Ujian Proposal 

6. Prosedur Seminar Hasil Penelitian 

7. Prosedur Ujian Tesis 

Definisi 

1. TESIS adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau 

penelitian mendalam yang dilakukan  secara mandiri dan 

berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang 

sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan  

pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang 
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dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian yang dilakukan calon MAGISTER di 

bawah pengawasan para pembimbingnya. 

2. PENELITIAN  adalah kegiatan taat kaidah (metode penelitian) 

dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau 

menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian. 

3. USULAN PENELITIAN adalah rencana kegiatan penelitian 

guna mendukung penulisan tesis 

4. KOMISI PEMBIMBING adalah tenaga akademik yang 

bertanggungjawab membimbing tesis. Tugas Komisi 

Pembimbing adalah: 

a. Mengarahkan mata kuliah yang harus diambil 

mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan 

akademiknya guna menunjang tesis.  

b. Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa 

dalam proses penyusunan usulan penelitian tesis; 

melakukan supervisi pelaksanaan penelitian tesis; 

membimbing proses analisis data dan 

interpretasinya, penulisan artikel untuk publikasi 

ilmiah, penulisan naskah tesis; dan bertanggung 

jawab terhadap kecukupan kualitas tesis.  

c. Memberikan penilaian pada usulan penelitian tesis, 

pelaksanaan penelitian, artikel untuk publikasi ilmiah, 

naskah tesis dan ujian tesis 
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d. Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan dan 

waktu penyelesaian studi mahasiswa sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan.  

e. Kesediaan tenaga akademik untuk menjadi Ketua 

Pembimbing atau sebagai Anggota Pembimbing 

berarti bersedia bertanggung jawab secara akademik 

dalam mengarahkan mahasiswa untuk menjadi 

magister, menyediakan waktu yang cukup dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. 

Rujukan 

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 

2. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana FEB UB 

3. Protap Tesis Pascasarjana FEB UB 

 

Garis Besar Prosedur 

1. Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing 

a. Komisi Pembimbing (Ketua dan Anggota) dibentuk 

segera setelah mahasiswa lulus ujian MK semester 

II, sehingga komisi pembimbing dapat segera 

mengarahkan materi kuliah atau kegiatan akademik 

lainnya yang diperlukan mahasiswa.  

b. Pada akhir semester II mahasiswa mengusulkan tiga 

orang nama dosen sebagai calon Pembimbing untuk 

dipilih salah satunya menjadi Ketua Pembimbing yang 
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keahliannya paling sesuai dengan rencana tesis 

mahasiswa.  

c. Berdasarkan data pada butir (a), Ketua Program 

Studi S2 menyelenggarakan rapat konsultasi dan 

koordinasi dengan Jurusan/Bagian/Program Studi 

Sarjana yang terkait. Atas pertimbangan obyektif 

tertentu dan disetujui oleh Dekan FEB UB, hasil 

keputusan rapat konsultasi dan koordinasi mengenai 

pembimbing ini dapat berbeda dengan yang 

diusulkan mahasiswa. 

d. Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi 

tersebut pada butir (b) dikirim kembali ke Dekan oleh 

masing-masing KPS. 

e. KPS mengirimkan susunan Pembimbing hasil rapat  

konsultasi dan koordinasi tersebut kepada Dekan FEB 

UB untuk mendapatkan persetujuan. 

f. Dekan membuat SK penetapan Pembimbing sesuai 

dengan hasil keputusan rapat konsultasi dan 

koordinasi, serta telah mendapat persetujuan Dekan 

FEB UB. 

g. Format Usulan Calon Pembimbing tersedia di Bagian 

Pengajaran PPS FEB UB 

 

2. Prosedur Penetapan Anggota Pembimbing 

a. Mahasiswa mengusulkan beberapa nama calon 

anggota pembimbing setelah mengkonsultasikannya 
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dengan Ketua Pembimbing. Dalam proses ini 

sekaligus harus dipertimbangkan bidang keahlian 

calon anggota pembimbing.  

b. Ketua Pembimbing mempunyai wewenang untuk 

memilih personal Anggota Pembimbing yang terkait 

dengan keakhlian yang dibutuhkan untuk menunjang 

kelancaran tesis mahasiswa.  

c. Prosedur penetapan Anggota selanjutnya sama 

dengan prosedur penetapan Ketua Pembimbing. 

d. Format pengusulan calon Anggota Pembimbing 

disediakan Bagian Pengajaran PPS FEUB 

 

3. Perubahan Ketua dan/atau Anggota Pembimbing 

a. Dalam proses pembelajaran tesis setelah komisi 

pembimbing terbentuk, apabila terjadi sesuatu hal yang 

mengakibatkan proses bimbingan tesis tidak dapat 

berjalan dengan lancar, dengan mengajukan usulan 

kepada KPS oleh mahasiswa terkait, dimungkinkan terjadi 

perubahan komisi pembimbing berdasarkan alasan-

alasan yang obyektif.  

b. Perubahan Ketua dan / atau Anggota Pembimbing 

dilakukan dengan cara, mahasiswa dan/atau komisi 

pembimbing mengusulkan perubahan kepada Dekan 

dengan melalui KPS berdasarkan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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c. Perubahan komisi pembimbing ini ditetapkan dengan SK 

Dekan sesuai dengan prosedur penetapan Ketua 

Pembimbing dan Anggota. 

d. Format Perubahan Ketua Pembimbing dan/atau Anggota  

disediakan Bagian Pengajaran PPS FEUB 

 

4. Usuan Penelitian 

a. Mahasiswa menyusun draft usulan penelitian tesis sambil 

berkonsultasi dengan Dosen Pembimbingnya. 

b. Apabila dipandang perlu, mahasiswa dan/ atau komisi 

pembimbing dapat mengusulkan (Kepada Dekan, melalui 

Ketua Program Studi) Rapat Komisi Pembimbing untuk 

membahas draft Usulan Penelitian Tesis yang telah 

disusun oleh mahasiswa, serta mengusulkan calon dosen 

penguji sebanyak dua atau tiga orang (Kepada Dekan,  

melalui Ketua Program Studi). 

c. Ketua Program Studi S2 mengundang mahasiswa dan 

Komisi Pembimbing untuk mengadakan Rapat Komisi 

Pembimbing. 

d. Format Berita Acara Rapat Komisi Pembimbing: 

1. Berita acara ini ditanda-tangani oleh Ketua 

Pembimbing 

2. Saran-saran yang disetujui oleh rapat komisi untuk 

perbaikan usulan penelitian tesis 
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3. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki draft usulan 

penelitiannya sesuai dengan saran-saran yang telah 

disepakati sambil konsultasi dengan para 

pembimbingnya 

4. Usulan Tim penguji Tesis dituangkan dalam format 

berikut (Format selengkapnya tersedia di Bagian 

Pengajaran PPS FEUB): 

No 

Nama 

Calon 
Penguji 

Tesis 

Bidang 
Keahlian 

Instansi 

1    

2    

3    

…    

5. Berita acara dibuat rangkap lima, masing-masing 

untuk: 

a. Mahasiswa yang bersangkutan 

b. Ketua Pembimbing 

c. Anggota 1 

d. Anggota 2 

e. Ketua Program Studi S2 PPS FEB UB. 

 

5. Ujian Proposal 

a. Penelitian untuk tesis dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan  panitia penilai (Tim penguji) usulan 

penelitian tesis (lulus ujian “Usulan Penelitian Tesis”). 
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b. Penilaian usulan penelitian tesis dilaksanakan dalam 

forum “ujian usulan penelitian tesis (ujian proposal 

penelitian)” yang dihadiri oleh Komisi pembimbing 

mahasiswa (Ketua dan Anggota)  dan dosen penguji 

selain dosen pembimbing (2-3 orang). 

c. Usulan penelitian tesis yang diajukan untuk ujian harus 

sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua komisi 

pembimbing nya.  

d. Penilaian terhadap usulan penelitian tesis mencakup:  

No Komponen Penilaian Bobot 

1.  Permasalahan yang akan 
diteliti  

0.30  

2.  Tujuan Penelitian 0.10  

3.  Kerangka Penulisan  0.20  

4.  Pendekatan dan metodologi  0.30  

5.  Kepustakaan  0.10  

 Total 1.00 
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e. Format Penilaian Usulan Penelitian Tesis  

Format penilaian oleh dosen penguji: 

No Komponen 

Penilaian 

Nilai 

Angka 
(0-100) 

Pemb

o-bot 

Nilai x 

Pembo
bot 

1. Permasalahan 

yang akan 
diteliti  

….. 0.30 ….. 

2. Tujuan 

Penelitian 

…..    0.10  ….. 

3. Kerangka 

Penulisan  

….. 0.20  ….. 

4 Pendekatan 
dan metodologi  

….. 0.30 ….. 

5 Kepustakaan  ….. 0.10 ….. 

 Jumlah  1.00 ….. 

 

Format Rekapitulasi hasil penilaian: 

No Nama Dosen 

Penguji 

Nilai 

Angka x 

Pembobot 

Nilai huruf 

1. ….. ………  

2. ….. ………  

3. ….. ………  

4. ….. ………  

5. ….. ………  

6. ….. ………  

7. ….. ………  

 Rata-rata ……… ……… 

 

f. Kesetaraan nilai angka, Huruf mutu dan Angka mutu 

Nilai 
Angka 

Huruf  
Mutu 

Angka 
Mutu 

Golongan 
Kemampuan 
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>80 - 100 A 4 Sangat Baik 

>75 – 80 B+ 3.5 Antara Sangat 
Baik dan Baik 

> 69 – 75 B 3 Baik 

> 60 – 69 C+ 2.5 Antara Baik dan 
Cukup 

> 55 – 60 C 2 Cukup 

> 50 – 55 D+ 1.5 Antara Cukup 

dan Kurang 

> 44 – 50 D 1 Kurang 

0 - 44 E 0 Gagal 

 

g. Usulan penelitian tesis yang diajukan oleh mahasiswa 

dinyatakan “LAYAK” kalau hasil rekapitulasi nilai dari 

semua komisi pembimbing dan dosen penguji yang hadir 

sekurang-kurangnya B. 

h.  Seorang mahasiswa peserta program magister yang 

usulan penelitian tesisnya dinyatakan “LAYAK” dapat 

menyandang status CALON MAGISTER dan dapat segera 

melaksanakan penelitian tesis. 

i. Usulan penelitian tesis yang mendapatkan penilaian 

kurang dari B, dinyatakan TIDAK LAYAK  atau BELUM 

LAYAK.  Dalam hal ini, mahasiswa yang bersangkutan 

harus segera berkonsultasi dengan komisi pembimbing 

untuk memperbaiki usulan penelitiannya, dan segera 

mengajukan “ujian ulangan”  usulan penelitian tesis.   
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6. Seminar Hasil Penelitian 

a. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari 

Komisi Pembimbing untuk SEMINAR HASIL 

PENELITIANNYA segera melaporkan kepada Ketua 

Program Studi untuk menetapkan jadwal pelaksanaan 

seminar hasil. 

b. Mahasiswa kemudian mendaftar ke Sub bagian 

Pengajaran PPS FEB UB, sekaligus mengambil berkas-

berkas persyaratan administrasi akademik untuk 

seminar hasil penelitian. 

c. Mahasiswa mengisi dan melengkapi data dan informasi 

yang diperlukan dalam berkas-berkas persyaratan 

tersebut di atas, termasuk kesepakatan tanggal 

pelaksanaan seminar yang disepakati oleh semua 

komisi pembimbing dan dosen penguji.   

d. Mahasiswa kembali lagi ke sub-bagian pengajaran PPS 

FEB UB untuk menunjukkan kelengkapan persyaratan 

akademik dan mendapatkan persetujuan. 

e. Mahasiswa konsultasi dengan Ketua Program Studi 

untuk melaporkan tanggal, waktu dan tempat 

pelaksanaan seminar hasil penelitian, dengan 

menunjukkan: 

a. Persetujuan kelengkapan persyaratan dari Sub-

bagian Pengajaran PPS FEB UB 

b. Makalah seminar hasil penelitian yang ditulis 

mengikuti format artikel untuk publikasi ilmiah. 
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Makalah seminar harus telah disetujui dan 

ditandatangani Komisi Pembimbing.  

f. Ketua Program Studi membuat undangan seminar hasil 

penelitian kepada semua panitia seminar hasil 

penelitian. 

g. Mahasiswa memperbanyak makalah seminar sebanyak 

20-25 eksemplar untuk disampaikan kepada peserta 

seminar pada saat pelaksanaan seminar dan kepada 

semua panitia seminar 3-5 hari sebelum pelaksanaan 

seminar. 

h. Sub-bagian pengajaran PPS FEB UB bersama dengan 

Mahasiswa mempersiapkan teknis pelaksanaan seminar 

hasil penelitian, termasuk distribusi undangan dan 

makalah seminar, serta pengumuman seminar hasil 

penelitian kepada semua mahasiswa PPS FEB UB. 

i. Sub bagian Pengajaran PPS FEUB berkoordinasi dengan 

Sekretaris Ketua Program Studi untuk mempersiapkan 

berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan 

seminar hasil penelitian, termasuk makalah seminar 

yang telah diperbanyak. 

j. Sub bagian Pengajaran PPS FEB UB berkoordinasi 

dengan Sub bagian Umum PPS FEB UB dan mahasiswa 

mempersiapkan ruang sidang tempat pelaksanaan 

seminar hasil penelitian, serta fasilitas pendukung 

lainnya yang diperlukan. 
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k. Seminar hasil penelitian dilaksanakan dalam waktu 90 - 

120 menit, dipimpin oleh Seorang Mahasiswa Peserta 

Program S2 yang ditunjuk sebagai moderator acara. 

l. Berita acara ujian seminar hasil penelitian ditanda-

tangani oleh Pembimbing. 

m. Berita acara seminar hasil penelitian dan berkas-berkas 

lain yang telah ditanda-tangani oleh semua panitia 

seminar yang hadir diserahkan dalam keadaan tertutup 

ke Sub-bagian Pengajaran PPS FEUB.  Penyerahan 

berkas-berkas ini dilakukan oleh Pembimbing atau yang 

ditunjuk mewakilinya. 

 

7. Ujian Tesis 

a. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari 

Komisi Pembimbing untuk maju Ujian Tesis segera 

melaporkan kepada Ketua Program Studi untuk 

menetapkan jadwal (tentatif) pelaksanaan Ujian Tesis. 

b. Mahasiswa kemudian mendaftar ke Sub bagian 

Pengajaran PPS FEB UB, sekaligus mengambil berkas-

berkas persyaratan administrasi akademik untuk Ujian 

Tesis. 

c. Mahasiswa ke Sub bagian Keuangan PPS FEUB untuk 

mendapatkan informasi mengenai persyaratan 

administrasi keuangan yang harus dipenuhi. 
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d. Mahasiswa mengisi dan melengkapi data dan informasi 

yang diperlukan dalam berkas-berkas persyaratan 

tersebut di atas, dan menyelesaikan kewajiban 

administrasi keuangan yang ada, termasuk kesepakatan 

tanggal ujian yang disepakati oleh semua komisi 

pembimbing dan dosen penguji ujian tesis.   

e. Mahasiswa kembali lagi ke sub-bagian pengajaran PPS 

FEUB untuk menunjukkan kelengkapan persyaratan 

akademik dan keuangan, dan mendapatkan 

persetujuan. 

f. Mahasiswa konsultasi dengan Ketua Program Studi 

untuk melaporkan tanggal, waktu dan tempat 

pelaksanaan Ujian Tesis, dengan menunjukkan: 

 Persetujuan kelengkapan persyaratan dari Sub-

bagian Pengajaran dan Sub bagian keuangan PPS 

FEB UB 

 Naskah tesis yang siap diajukan dalam Ujian Tesis 

(Dijilid soft-cover warna hijau  muda dengan tulisan 

hitam).  

 Naskah artikel untuk publikasi ilmiah yang telah 

diseminarkan pada forum seminar hasil penelitian.  

g. Ketua Program Studi menginformasikan kepada Dekan 

mengenai tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian 

Tesis; kemudian membuat undangan ujian tesis kepada 

semua panitian ujian tesis. 
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h. Sub-bagian pengajaran PPS FEB UB bersama dengan 

Mahasiswa mempersiapkan teknis pelaksanaan Ujian 

Tesis, termasuk distribusi undangan dan naskah tesis. 

i. Sub bagian Pengajaran PPS FEB UB berkoordinasi 

dengan Sub-bagian Keuangan dan Sekretaris Ketua 

Program Studi untuk mempersiapkan berkas-berkas 

yang diperlukan dalam pelaksanaan Ujian Tesis. 

j. Sub bagian Pengajaran PPS FEB UB berkoordinasi 

dengan Sub bagian Umum PPS FEB UB dan mahasiswa 

mempersiapkan ruang sidang tempat pelaksanaan Ujian 

Tesis, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan. 

k. Ujian tesis tertutup dilaksanakan dalam waktu 120 – 

180 menit, dipimpin oleh Dosen Pembimbing. 

l. Berita acara ujian tesis tertutup ditanda-tangani oleh 

Pimpinan Sidang Ujian Tesis. 

m. Berita acara ujian tesis dan berkas-berkas lain yang 

telah ditanda-tangani oleh semua panitia ujian 

diserahkan dalam keadaan tertutup ke Sub-bagian 

Pengajaran PPS FEB UB.  Penyerahan berkas-berkas ini 

dilakukan oleh Ketua Sidang Ujian atau yang ditunjuk 

mewakilinya. 
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Bagan Alir 

1. Prosedur Pengusulan dan Penetapan Komisi 

Pembimbing 

 

Mengajukan 

Komisi 

Pembimbing

Rapat Koordinasi 

Pembimbing

Pengajuan ke 

Dekan dan 

Persetujuan

Form Pengajuan 

Komisi 

Pembimbing

Draft SK

SK Dekan

Mahasiswa 

Semester 3

Kaprodi, Kajur, 

Pengelola Pasca, 

Perwakilan Dosen

Kaprodi

mulai
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2. Prosedur Pengusulan Proposal dan Ujian Proposal 

 

Membuat Usulan 

Tesis

Mengajukan 

kepada Komisi 

Pembimbing

Proposal Tesis

Persetujuan Ujian

Mahasiswa 

Mahasiswa

Komisi Pembimbing

mulai

Setuju

Mengajukan ke 

Kaprodi

Persetujuan Ujian

Proposal Tesis

Syarat-syarat 

lainnya

Setuju

Penunjukan 

Dosen Penguji

Ujian Proposal
Berita Acara Ujian

Mahasiswa

Kaprodi

Tim Penguji

Proposal Tesis

Form Ujian 

Proposal

 

 

3. Prosedur Seminar Hasil 
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Menyiapkan Hasil 

Penelitian

Mengajukan 

kepada Komisi 

Pembimbing

Hasil Penelitian

Persetujuan 

Seminar Hasil

Mahasiswa 

Mahasiswa

Komisi Pembimbing

mulai

Setuju

Mengajukan ke 

Kaprodi

Persetujuan 

Seminar Hasil

Hasil Penelitian

Syarat-syarat 

lainnya

Setuju

Jadwal dan 

Pengumuman 

Seminar

Seminar Hasil

Berita Acara 

Seminar Hasil

Mahasiswa

Kaprodi

Komisi Pembimbing

Hasil Penelitian

Form Seminar 

Hasil
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4. Prosedur Ujian Tesis 

Menyiapkan Draft 

Tesis

Mengajukan 

kepada Komisi 

Pembimbing

Draft Tesis

Persetujuan Ujian 

Tesis

Mahasiswa 

Mahasiswa

Komisi Pembimbing

mulai

Setuju

Mengajukan ke 

Kaprodi

Persetujuan Ujian 

Tesis

Draft Tesis

Syarat-syarat 

lainnya

Setuju

Persetujuan Ujian 

Tesis

Seminar Hasil

Berita Acara Ujian 

Tesis

Mahasiswa

Kaprodi

Tim Penguji

Draft Tesus

Form Ujian Tesis

 

 



 
23 

 

  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 

KARTU KENDALI PERSYARATAN PENDAFTARAN 

UJIAN TESIS 
 

NamaMahasiswa  : Bayu Ilham Pradana  

NIM   : 0820206098 

Program Studi  : Manajemen 

 

Persyaratan Pendaftaran Ujian Tesis: 

 

No Jenis Persyaratan Keterangan 

1. Naskah Tesis yang telah disetujui semua Pembimbing  ………………….. 

2. Perbanyakan naskah Tesis (4-5 eksemplar) ………………….. 

3. 
Sertifikat TPA dengan skor telah memenuhi persyaratan 

Program Studi  
………………......... 

4. 
Sertifikat TOEFL dengan skor telah memenuhi persyaratan 

Program Studi  
…………………….. 

5. KTM yang masih berlaku ……………………. 

6. KHS atau LKB terakhir …………………….. 

7. Berita Acara penyerahan artikel publikasi ilmiah ………………….. 

8. 
Bukti Pemenuhan kewajiban administrasi keuangan, dan 

administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

9. Lain-lain, yang dianggap perlu: …………..  

   

 

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

      

 

 

Malang, 

       Kabag Akademik PPS FE - UB 

 

      

 

 

Prof. Munawar Ismail, SE., DEA., Ph.D 

NIP. 19570212 198403 1 003 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 
Perihal :  Permohonan Ujian Tesis 

 

Kepada :  Yth. Ketua Jurusan  

          c.q.  Ketua Program Studi Manajemen 

 

 

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa bimbingan kami: 

 

N a m a  : Bayu Ilham Pradana 

 

NIM  : 0820206098 

 

Program Studi : Manajemen  

 

Untuk melaksanakan ujian tesis  dengan Judul:  

 

Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational Learning Serta 

Dampaknya pada Organizational Effectiveness (Studi pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. Kandatel Malang) 

 

yang akan diselenggarakan pada: 

 

Hari  :   

Tanggal  :   

Pukul  :   

Tempat/Ruangan  : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unibraw  

 

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih 

 

 

 

Malang, 

     Ketua Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

      Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE 

  NIP : 19501208 198103 1 003 

UT- 1 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 
Perihal :  Usulan Dosen Penguji Tesis 

 

Kepada :  Yth. Ketua Jurusan  

          c.q.  Ketua Program Studi  

 

 

Sehubungan dengan rencana ujian tesis mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 

maka kami mengajukan dosen penguji tesis seperti berikut, untuk dapat diproses lebih 

lanjut: 

 

No Nama Bidang Keahlian Instansi Asal 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

      

 

 

 

 

Malang, 

     Ketua Komisi Pembimbing  

 

 

 

      

 

Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE 

NIP. 19501208 198103 1 003 

UT- 2 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
Nomor :          /PM/J10.1.12/Ak/2008 

Lampiran :  -    

Perihal  :  Kesediaan menjadi dosen Penguji Tesis 

 

Kepada :  Yth.  

          Di  

     Tempat  

 

 

Sehubungan dengan rencana ujian tesis mahasiswa: 

 

N a m a  :   Bayu Ilham Pradana  

NIM  :   0820206098 

Program Studi :   Manajemen 

Judul Tesis  : Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang). 

 

maka kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi dosen penguji tesis dengan jadwal 

yang akan disepakati bersama. 

 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

 

      

 

Malang, 

     Program Studi Manajemen 

Ketua 

 

 

 

      

Prof. Dr. Margono Setiawan, SE., SU 

      NIP. 19521024 198103 1 003 

UT- 3 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 

PERSETUJUAN UJIAN TESIS 
 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,  Komisi Pembimbing dan Dosen Penguji menyetujui 

Ujian Tesis mahasiswa: 

N a m a :  Bayu Ilham Pradana   

NIM :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

Judul Tesis :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang). 

yang akan diselenggarakan pada: 

 

Hari  :   

Tanggal  :   

Pukul  :   

Tempat/Ruangan :  Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unibraw 

 

No Nama  Tanda tangan 
Tanggal 

persetujuan 

1. Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE Ketua Komisi 

Pembimbing 
  

2 Dr. Andarwati, SE., ME Anggota Komisi 

Pembimbing 
  

3 Dr. Rofiaty, SE., MM Dosen Penguji   

4 Dr. Christin Susilowati, SE., MM Dosen Penguji   

 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya  diucapkan terimakasih. 

 

 

    Malang, 

   Menyetujui  

                  Program Studi Manajemen 

                  Ketua 

 

 

  

   

Prof. Dr. Margono Setiawan, SE., SU 

      NIP. 19521024 198103 1 003 

UT- 4 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
Nomor :          /PPs/H 10.2/Ak/2011 

Lampiran :  1 (satu) berkas 

Perihal :  Undangan Ujian Tesis 

 

Kepada :  Yth.  

          Di  Tempat 

 

Bersama ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Ujian Tesis dari 

mahasiswa : 

 

N a m a  : Bayu Ilham Pradana 

NIM  : 0820206098 

Program Studi : Manajemen 

Judul  :Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang). 

(Terlampir adalah naskah ujian tesis) 

yang akan diselenggarakan pada: 

 

Hari  :   

Tanggal  :   

Pukul  :   

Tempat/Ruangan :  Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unibraw 

 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

 

Malang, 

Program Studi Manajemen 

Ketua 

 

 

  

 

   Prof. Dr. Margono Setiawan, SE., SU 

 NIP. 19521024 198103 1 003 
 

Catatan: 

1. Mahasiswa/i memakai baju putih, bawahan berwarna gelap, berdasi 

2. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, dimohon memakai dasi 

UT- 5 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
Nomor :        /PPs/H 10.2/Ak/2011 

Lampiran :  - 

Perihal :  Pemberitahuan Ujian Tesis 

 

Kepada :  Yth. Bayu Ilham Pradana 

         Program Studi Manajemen 

    PPS FEUB           

         Di  Tempat 

 

Bersama ini kami informasikan bahwa Ujian Tesis dari mahasiswa : 

 

N a m a  : Bayu Ilham Pradana 

NIM  : 0820206098 

Program Studi : Manajemen 

Judul  :Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang). 

yang akan diselenggarakan pada : 

Hari  :   

Tanggal  :   

Pukul  :   

Tempat/Ruangan  :  Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unibraw 

 

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

Malang, 

Program Studi Manajemen 

Ketua.  

 

 

 

Prof. Dr. Margono Setiawan, SE., SU 

   NIP. 19521024 198103 1 003 
 

Catatan: 

1. Mahasiswa/i memakai baju putih, bawahan berwarna gelap, berdasi 

2. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, dimohon memakai dasi 

UT- 6 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
 

BERITA ACARA PENILAIAN  UJIAN TESIS 

 

Ujian Tesis dari  mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang) 

telah diselenggarakan pada: 

Hari/Tanggal :  Rabu / 26 Januari 2011 

Pukul  :  10.00 WIB 

Tempat/Ruangan :  Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

 N i l a i  :  

No Penilaian oleh Nilai Angka Nilai Huruf  

1. Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE …………..  

2 Dr. Andarwati, SE., ME …………..  

3 Dr. Rofiaty, SE., MM  …………..  

4 Dr. Christin Susilowati, SE., MM …………..  

 Rata-rata ………….. ………….. 
Catatan:  LULUS /LULUS DENGAN SYARAT Perbaikan Tesis / TIDAK LULUS 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 Malang, 

 Ketua Komisi Pembimbing (atau yang mewakili) 

 

   

 

  

 Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE 

 NIP : 19501208 198103 1 003 

UT- 8 
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Catatan: Berita acara ini disampaikan secara tertutup ke bagian pengajaran PPS FE-UB 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
PENILAIAN UJIAN TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi  :  Manajemen  

 Judul Tesis  : Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang) 

maka dapat dilakukan penilaian sebagai berikut: 

No Komponen Penilaian Nilai Angka 

1. Draf  Tesis ………….. 

2 Penyajian Tesis ………….. 

3 Kemampuan mempertahankan Tesis ………….. 

Rerata ………….. 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 Malang, 

 Ketua Komisi Pembimbing 

 

  

 

 Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE 

NIP : 19501208 198103 1 003 
Kesetaraan Nilai angka, Nilai huruf dan Bobot 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

> 80  -  100 A 4.0 

> 75  -  80 B+ 3.5 

> 69  -  75 B 3.0 

> 60  -  69 C+ 2.5 

> 55  -  60 C 2.0 

> 50  -  55 D+ 1.5 

> 44  -  50 D 1.0 

0   -   44 E 0.0 

UT- 10 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
SARAN PERBAIKAN NASKAH TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang)  

maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

Malang Malang, 

Persetujuan Revisi / Perbaikan Ketua Komisi Pembimbing 

 

 

 

Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE 

NIP. 19501208 198103 1 003 NIP. 19501208 198103 1 003 

UT- 10.1 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
 

PENILAIAN UJIAN TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi  :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang) 

 

maka dapat dilakukan penilaian sebagai berikut: 

No Komponen Penilaian Nilai Angka 

1. Draf  Tesis ………….. 

2 Penyajian Tesis ………….. 

3 Kemempuan mempertahankan Tesis ………….. 

 Rata-rata ………….. 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

Malang, 

  Pembimbing 2 

 

         

  

  Dr. Andarwati, SE., ME 

  NIP : 19620315 198701 1 001 

 
 

 

Kesetaraan Nilai angka, Nilai huruf dan Bobot 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

> 80  -  100 A 4.0 

> 75  -  80 B+ 3.5 

> 69  -  75 B 3.0 

> 60  -  69 C+ 2.5 

> 55  -  60 C 2.0 

> 50  -  55 D+ 1.5 

> 44  -  50 D 1.0 

0   -   44 E 0.0 

 

UT- 10A 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
 

SARAN PERBAIKAN NASKAH TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang) 

maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 Malang   Malang, 

 Persetujuan Revisi / Perbaikan  Pembimbing 2 

 

 

 

  

Dr. Andarwati, SE., ME  Dr. Andarwati, SE., ME 

NIP : 19620315 198701 1 001  NIP : 19620315 198701 1 001 

 

UT- 10A.1 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
PENILAIAN UJIAN TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098  

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang). 

 

maka dapat dilakukan penilaian sebagai berikut: 

No Komponen Penilaian Nilai Angka 

1. Draf  Tesis ………….. 

2 Penyajian Tesis ………….. 

3 Kemampuan mempertahankan  Tesis ………….. 

Rata-rata 
………….. 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 Malang, 

 Penguji 1 

 

 

 

 Dr. Rofiaty, SE., MM 

NIP : 19600615 198701 1 001 
 

 

Kesetaraan Nilai angka, Nilai huruf dan Bobot 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

> 80  -  100 A 4.0 

> 75  -  80 B+ 3.5 

> 69  -  75 B 3.0 

> 60  -  69 C+ 2.5 

> 55  -  60 C 2.0 

> 50  -  55 D+ 1.5 

> 44  -  50 D 1.0 

    0   -   44 E 0.0 

UT- 10B 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
 

SARAN PERBAIKAN NASKAH TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang). 

 

maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

Malang   Malang, 

Persetujuan Revisi / Perbaikan  Penguji 1 

 

 

 

Dr. Rofiaty, SE., MM            Dr. Rofiaty, SE., MM       

NIP : 19600615 198701 1 001  NIP : 19600615 198701 1 001 

UT- 10B.1 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 
 

PENILAIAN UJIAN TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :   Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang)  

 

maka dapat dilakukan penilaian sebagai berikut: 

No Komponen Penilaian Nilai Angka 

1. Draf  Tesis ………….. 

2 Penyajian Tesis ………….. 

3 Kemampuan mempertahankan  Tesis ………….. 

Rata-rata ………….. 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

  

 

Malang, 

      Penguji 2 

 

 

                   

      Dr. Christin Susilowati, SE., MM 

  NIP.19601225 198701 1 001  
 

Kesetaraan Nilai angka, Nilai huruf dan Bobot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

> 80  -  100 A 4.0 

> 75  -  80 B+ 3.5 

> 69  -  75 B 3.0 

> 60  -  69 C+ 2.5 

> 55  -  60 C 2.0 

> 50  -  55 D+ 1.5 

> 44  -  50 D 1.0 

0   -   44 E 0.0 

UT- 10C. 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 
SARAN PERBAIKAN NASKAH TESIS 

 

Berdasarkan Ujian Tesis yang telah dilakukan oleh mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang) 

maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

Malang  Malang, 

Persetujuan Revisi / Perbaikan Penguji 2 

 

 

 

Dr. Christin Susilowati, SE., MM      Dr. Christin Susilowati, SE., MM 

NIP. 19601225 198701 1 001      NIP. 19601225 198701 1 001 

UT- 10C.1 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 
REKAPITULASI PENILAIAN TESIS 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Pembimbing dari mahasiswa: 

 

N a m a  :  Bayu Ilham Pradana 

NIM  :  0820206098 

Program Studi :  Manajemen 

 Judul Tesis  :  Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness 

(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel 

Malang) 

menilai tesis mahasiswa tersebut dengan dasar nilai dari kegiatan-kegiatan  tesis: 

No. Kegiatan Bobot (%) Nilai Angka  Bobot x Nilai 

1. Ujian Proposal 0.10 81 8,1 

2. Pelaksanaan Penelitian 0.20 ………….. ………….. 

3. Seminar Hasil Penelitian 0.30 83,5 25,05 

4. Ujian Tesis 0.40 ………….. ………….. 

 Total 1.0 ………….. ………….. 

 Rata-rata   ……………. 

 

Maka nilai tesis dari mahasiswa tersebut di atas adalah: ……….. (……..) 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya dan atas perhatiannya kami ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

  

                                                               

  Malang, 26 Januari 2011 

  Ketua Komisi Pembimbing 

 

 

   

 

  Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE  

                                                                NIP : 19501208 198103 1 003 

UT- 11 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

IVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 

BERITA ACARA PENYERAHAN TESIS  
 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa: 

N a m a : 

NIM : 

Program Studi S2 : 

Judul Tesis : 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

telah menyerahkan satu eksemplar naskah akhir Tesis kepada semua Komisi Pembimbing: 

 

No Nama  Tanda tangan 
Tanggal 

penyerahan 

1.  Ketua Komisi 

Pembimbing 
  

2  Anggota Komisi 

Pembimbing 
  

3  Anggota Komisi 

Pembimbing 
  

4     

 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya  diucapkan terimakasih. 

 

      Malang, 

        

                    Mahasiswa  

 

 

 

 

 

(……………………………) 

NIM.   

UT- 13 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 

BERITA ACARA  
 

PENYERAHAN NASKAH TESIS YANG TELAH DIPERBAIKI, TELAH DISETUJUI 

OLEH SEMUA DOSEN PEMBIMBING, DAN TELAH DISAHKAN OLEH DEKAN  
 

 

 

Pada hari ini: ………………, tanggal ………………….., bertempat di Sub-Bagian Pengajaran PPS 

FEUB, kami: 

 

N a m a  : 

NIM  : 

Program Studi : 

 

Menyerahkan NASKAH TESIS YANG TELAH DIPERBAIKI, TELAH DISETUJUI / 

DITANDA-TANGANI OLEH SEMUA KOMISI PEMBIMBING, DAN TELAH DISAHKAN 

OLEH DEKAN PPS FE - UB kepada Petugas Sub-Bagian Pengajaran PPS FEUB, berupa: 

 

1. Empat eksemplar  Naskah Tesis  

2. Empat ekssemplar Naskah Publikasi Ilmiah 

3. Dua CD yang berisi naskah tesis (sama persis dengan yang di print-out). 

4. Dua CD yang berisai naskah Publikasi Ilmiah  (sama persis dengan yang di print-out ) 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya. 

 

 

 

 

 Malang, 

       

Petugas Sub-bagian Pengajaran  Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

Catatan: Lembar ini untuk Mahasiswa 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI  

PROGRAM PASCASARJANA   

 

 

BERITA ACARA  
 

PENYERAHAN NASKAH TESIS YANG TELAH DIPERBAIKI, TELAH DISETUJUI 

OLEH SEMUA DOSEN PEMBIMBING, DAN TELAH DISAHKAN OLEH DEKAN  
 

 

 

Pada hari ini: ………………, tanggal ………………….., bertempat di Sub-Bagian Pengajaran PPS 

FEUB, kami: 

 

N a m a  : 

NIM  : 

Program Studi : 

 

Menyerahkan NASKAH TESIS YANG TELAH DIPERBAIKI, TELAH DISETUJUI / 

DITANDA-TANGANI OLEH SEMUA KOMISI PEMBIMBING, DAN TELAH DISAHKAN 

OLEH DEKAN kepada Petugas Sub-Bagian Pengajaran PPS FEUB, berupa: 

 

1. Empat eksemplar  Naskah Tesis  

2. Empat ekssemplar Naskah Publikasi Ilmiah 

3. Dua CD yang berisi naskah tesis (sama persis dengan yang di print-out). 

4. Dua CD yang berisai naskah Publikasi Ilmiah  (sama persis dengan yang di print-out ) 

 

Demikian, untuk menjadikan periksa adanya. 

 

 

 

 

     Malang, 

       

Petugas Sub-bagian Pengajaran   Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

Catatan: Lembar ini untuk Sub-Bagian Pengajaran PPSUB 
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BERKAS UJIAN TESIS 

PROGRAM PASCASARJANA 

FAKULTAS EKONOMI UNIBRAW 
 

Nama  : Bayu Ilham Pradana 

Nim  : 0820206098 

Program Studi : Manajemen 

 

Judul  :   Hubungan Antara Knowledge Management dan Organizational 

Learning Serta Dampaknya pada Organizational Effectiveness (Studi 

pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel Malang) 

 

Dilaksanakan pada : 
 

 Hari  : RABU 

 Tanggal  : 26 JANUARI 2011 

 Jam  : 10.00 WIB 

 Ruang  : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UnibrawProgram 

Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unibraw 

 

 

Komisi Penguji : 

PEMBIMBING PENGUJI 

1. Prof.Dr. Surachman, SE.,MSIE 

2. Dr. Andarwati, SE., ME 

 

1.  Dr. Rofiaty, SE., MM 

2.  Dr. Christin Susilowati, SE., MM 

 

Kelengkapan Persyaratan yang diserahkan ke Pengajaran 
 

 UT - 0  = 1 Lembar 

 UT - 1 = 1 Lembar 

 UT - 2 = 1 Lembar 

 UT - 3  = 1 Lembar 

 UT - 4 = 2 Lembar 

 UT - 5  = 4 Lembar 

 UT - 6  = 1 Lembar 

 Laporan Kemajuan Belajar  = 1 Lembar 

 Copy Sertifikat Toefl  = 1 Lembar  

 Copy Tes Potensial Akademik  = 1 Lembar 

 Copy Sertifikat Alih Tahun  = 0 Lembar 

 Bukti Pelunasan SPP = 1 Lembar 

 

Tembusan :  

  

 Bagian Keuangan UPT 4   = 1 Lembar 

  

CATATAN  : 

BERKAS UJIAN TESIS DISERAHKAN KE BAGIAN PENGAJARAN PALING LAMBAT 

SATU ( 1 ) MINGGU SEBELUM UJIAN.  

Mohon, Setelah Ujian TESIS : 

Nilai dan berita acara Ujian Langsung 

Diserahkan ke bagian pengajaran 

( mohon tidak diserahkan ke Mahasiswa) 

 

Bagian Pengajaran PPS - FEUB 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Program Magister Akuntansi 
 
Dosen:  Prof. Dr. Sutrisno T., S.E, Ak, M.Si. 
Konsultasi: di Gedung Pascasarjana Lantai 3, Kampus Fakultas Ekonomika Universitas 

Brawijaya, Telp. 0341-551396, 567040. Rumah - Griyashanta F 206-207 Malang, 
Telp 0341-494065, 475711, HP: 0818272455 (sebaiknya dengan appointment 
terlebih dahulu). 

 
Deskripsi 
Matakuliah ini mengajarkan metoda penelitian yang merupakan operasionalisasi dari positivisme 
dalam ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam bidang studi akuntansi.  
 
Sasaran 
1. Satu usulan penelitian per mahasiswa 
2. Kompetensi melaksanakan penelitian akademik secara mandiri pada jenjang program 

magister (Strata 2) 
3. Kompetensi mengevaluasi penelitian akademik 
4. Kompetensi mengajar mata kuliah Metoda Penelitian Akuntansi dan Bisnis pada jenjang 

Strata 1. 
 
Asumsi yang mendasari mata kuliah 
1. Mahasiswa adalah dosen pada jenajng Strata 1 Fakultas Ekonomi atau STIE jurusan 

akuntansi 
2. Mahasiswa adalah akademisi dewasa yang belajar secara mandiri 
3. Mahasiswa berambisi untuk melanjutkan pada program doktor akuntansi (Strata 3) 
4. Mahasiswa mampu dan memahami bahan kuliah dalam bahasa Inggris 
5. Mahasiswa mempelajari metoda penelitian lebih banyak oleh usahanya sendiri, sementara 

dosen hanya menjadi nara sumber. 
6. Mahasiswa berpartisipasi secara aktif di dalam kelas (selama perkuliahan). 
 
Tugas mahasiswa 
1. Mengajar teman/peserta kuliah di kelas, yang ditunjuk oleh dosen secara surprise/terjadwal 
2. Berdiskusi secara aktif di kelas 
3. Membuat usulan penelitian  
4. Mempresentasikan usulan penelitian 
5. Mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir (tentatif). 
 
Komponen Penilaian 
Unsur penilaian terdiri atas:    Nilai akhir dalam huruf sbb: 
1. Ujian Tengah Semester    20%  A   ≥ 80-100  
2. Ujian Akhir Semester    20%  B+ = 75-80 
3. Partisipasi dan diskusi (wajib membuat RMK)  10%  B  = 70-74 
4. Hadir 80% dari total kuliah    10%  C+ = 65-69  
5. Makalah/proposal penelitian akuntansi.  40%  C  = 64 ke bawah 
 
Literatur acuan 
1. Cooper, D. R. dan C. W. Emory. Ediisi terbaru. “ Business Research Methods”. Edisi ketujuh. 

USA: Richard D. Irwin, Inc.. 
2. Sekaran, U.. 2003/terbaru. “Research Methods for Business”. Fourth Edition, Singapore: 

John Wiley & Sons, Inc.. 
3. Hong, Kaplan, and Mandelker., 1978, Pooling vs Purchase: The Effecet of Accounting for 

Merger and on Stock Prices, The Accounting Review, Vol. LIII, No. 1, January 1978. 
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4. Sutrisno., dan Bambang Sudibyo., 2000, The Influence of the Accounting Method Selection 
for Merger and Acquisition on the Stock Price of Public Companies in Indonesia, Gadjah 
Mada International Journal of Business, Gadjah Mada University Volume 2, Nomor 1: 81-
101 (January 2000). 

5. Sutrisno., 2000, Analisis Pergeseran Paradigma dan Peluang Riset dalam Riset Akuntansi 
Keperilakuan, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta, Volume 2, Nomor 
3: 237-254 (Desember 2000). 

6. Sutrisno., 2002, Perkembangan Riset Akuntansi dan Keuangan Bidang Pasar Modal: Evaluasi 
dan Kajian Ulang, Telaah Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (TEMA), FE Univ. Brawijaya 
Volume III, Nomor 1: 20-36 (Maret 2002). 

7. Sutrisno., 2004, Debat Teori Akuntansi Positif, Telaah Kemunculan, Perkembangan, 
Komentar dan Kritikan, Jurnal Lintasan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Unibraw, Volume XXI, 
Nomor 1: 49-66 (Januari 2004). 

8. Hartono, J., Metodologi Penelitian Bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman, Edisi 
2004/2005/ terbaru, Yogyakarta: BPFE. 

9. Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi pertama. 
Yogyakarta: BPFE. 

10. Buku dan Artikel-artikel tentang filosofi (Positivism/Empiricism Approach) lainya yang 
mendasari metodologi penelitian akuntansi (akan diberikan menyusul selama perkuliahan).  

 
Rencana Kuliah 
Pertemuan Topik Literatur 

1 Organisasi persiapan kuliah, Pengantar dan 
filosofi yang mendasari metodologi penelitian 

Silabus, artikel, C&E ch. 1 
& ch.2 

2 Motivasi, tujuan & manfaat penelitian, Proses 
riset 

S ch. 1; IS, bab 1;J-2, C&E 
ch. 3; S ch. 2 

3 Proposal riset, Disain riset,  C&E ch. 4, C&E ch.5; S-4, 
5; J-4 

4 Pengukuran, Disain skala,  C&E ch.6; S ch. 6; J-5, 
C&E ch.7; S ch. 6 

5 Disain sampling, Sumber data: primer dan 
sekunder 

C&E ch. 8; S ch. 8, C&E ch. 
9; S ch. 7 

6 Metoda & instrumen survei, Pengujian hipotesis C&E ch. 10&11, C&E ch. 15 
7 Analisis multivariate, Analisis dan interpretasi 

data 
C&E ch.17, S ch. 10; C&E 
ch. 18; S ch. 11 

8 Pelaporan hasil penelitian, dan Pembahasan 
artikel riset 

 

9 Pembahasan artikel riset, deadline usulan 
penelitian 

 

10 Presentasi usulan penelitian 1  
11 Presentasi usulan penelitian 2  
12 Presentasi usulan penelitian 3  
13 Presentasi usulan penelitian 4  
14 Presentasi usulan penelitian 5  

   
C&E = Cooper & Emory; S = Sekaran; I S = Indriantoro & Supomo; J=Jogiyanto HM. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN  

UPDATED ON 21 SEPTEMBER 2009 
 
MATAKULIAH  : SOSIO-SPIRITUALITAS AKUNTANSI KRITIS 
SEMESTER : GANJIL 2010/2011 
KODE : - 
SKS : 3 
DOSEN                  : PROF. IWAN TRIYUWONO, SE., AK., MEC., PHD 
                                   GUGUS IRIANTO, SE., AK., MSA., PHD 
                                     EKO GANIS SUKOHARSONO, SE, MCOM(HONS), PHD 
                                     DR. UNTI LUDIGDO, MSI, SE., AK 

    

 
DESKRIPSI MATAKULIAH 

Materi matakuliah ini pada dasarnya tidak saja meliputi disiplin akuntansi, tetapi juga disiplin sosiologi, 
khususnya sosiologi kritis.  ”Keterlibatan” materi sosiologi di sini dimaksudkan untuk membangun kesadaran 
kontekstual dan kritikal yang berarti bahwa akuntansi tidak dapat lepas dari konteks yang melingkupinya.  
Sosiologi kritis sangat penting untuk dipahami agar tercipta kehendak untuk selalu mengadakan perubahan, 
pembebasan dan pencerahan, khususnya pada diri sendiri (self) dan bidang ilmu akuntansi.   
 
 

TUJUAN INSTRUKSIONAL 

Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat: (1) mengkritisi dan merubah akuntansi 
mainstream, (2) memperkaya diri dengan stock of accounting knowledge khususnya critical accounting, (3) memahami 
bahwa akuntansi tidak lepas dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang 
menggunakannya, dan (4) mengembangkan diri untuk selalu berubah menjadi lebih baik (self empowerment). 

 

SISTEM PENILAIAN 

N
O 

DISKRIPSI 
POINT RANKING NILAI 

POINTS % RANGE NILAI 

1. Kuis 10 10 >80 A 

2. Partisipasi Kelas 10 10 >75-80 B+ 

3. Tugas Individu 20 20 >70-75 B 

4. Tugas Kelompok 20 20 >65-70 C+ 

5. Ujian Tengah Semester 20 20 >60-65 C 

6. Ujian Akhir Semester 20 20 >55-60 D+ 

 Total 100 100 >50-55 D 

    <50 E 
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RENCANA KULIAH 

SESI TOPIK KET. 

1 Pengantar Kuliah 

2 Paradigma Kritis Kuliah 

3 Olah Akal: 
- Perkembangan Teori Kritis (Morrow & Brown 1994; Bab I) 

 

Olah Mental/Batin: 

-  Refleksi Kritis atas Diri: Berangkat dari sebuah pengalaman dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Diskusi 

4 Sosiologi Kritis I 
 

Olah-akal: 
 Obyektivitas: Pemisahan Pengetahuan dari Kepentingan (Hardiman 

1990: Bagian 1)  
 Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Habermas (Hardiman 2009: Bagian 

2) 
o Weekly essay question: Buktikan dan berikan contoh bahwa akuntansi 

adalah ilmu pengetahuan yang tidak terpisah dengan kepentingan! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku?”  
Lakukan perubahan sesuai yang disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

5 Sosiologi Kritis II 
 
Olah-akal: 
 Pertautan pengetahuan dan Kepentingan (Hardiman 2009: Bagian 3) 
 Kritik Ideologi dan Kritik Ilmu Pengetahuan (Hardiman, 2009: Bab 

V) 
o Weekly essay question: Buktikan bahwa akuntansi adalah ilmu 

pengetahuan yang didak bebas ideologi.  
 

Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku?”  
Lakukan perubahan sesuai yang disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

6 Sosiologi Kritis IV 
 
Olah-akal: 
 Disiplin Akuntansi dalam Konteks (Setiabudi & Triyuwono 2002: 

Bab 1 & 2) 
 Akuntansi dalam Konteks Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam (Setiabudi 

& Triyuwono 2002: Bab 4-6) 

o Weekly essay question: Mengapa ilmu pengetahuan tidak pernah 
terpisahkan dengan kepentingan? Temukan bukti (contoh) dalam 
kehidupan sehari-hari dan praktik/disiplin akuntansi! 

 

 
Olah-mental/spiritual: 

Diskusi 
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 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 
Diri (Self) Anda: ”Benarkah Agamaku tidak pernah terpisah dengan 
kepentingan?”  Kemudian tanyakan: ”Seberapa baikkah pemahaman 
itu pada Diriku?”  Jika baik, lakukan perubahan pada Diri Anda sesuai 
yang diamanahkan oleh pemahaman itu! (Lakukan latihan ini 
sebelum membaca literatur!) 

 

7 Sosiologi Kritis V 
 
Olah-akal: 
 Konsep Ekuitas dalam Konteks Ideologi (Setiabudi & Triyuwono 

2002: Bab 7) 
 Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme (Magnis-Suseno 1999: 

Bab 8 dan 9) 
o Weekly essay question: Temukan bentuk-bentuk akuntansi modern yang 

merefleksikan capital!  Apa alternatif (perubahan apa) yang Anda 
berikan terhadap temuan tersebut?  

 

Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”Apa kelemahan akuntansi kapitalis?”  Kemudian 
tanyakan: ”Seberapa baikkah akuntansi kapitalis itu bagi Diriku?”  Jika 
baik, lakukan penguatan pada Diri Anda sesuai yang diamanahkan 
oleh pemahaman itu! Jika sebaliknya, lakukan perubahan ke arah yang 
baik! (Lakukan latihan ini sebelum membaca literatur!) 

 

Diskusi 

8  Ujian Tengah Semester - 

9 Akuntansi Kritis I 
 
Olah-akal: 
 Was a Mickey Mouse a Marxist? (Tinker 1998); Marx and accounting 

(Bryer 1999) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel tersebut di atas?”  Lakukan perubahan 
sesuai yang disarankan oleh Diri Anda! 

 
 

 
Diskusi 

10 Akuntansi Kritis II 
 
Olah-akal: 
 Disability and accounting (Duff and Ferguson 2007); the workplace 

politics (Tinker and Fearfull 2007) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diskusi 
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Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

11 Akuntansi Kritis III 
 
Olah-akal: 
 Money, politics, and the regulation (Thornburg and Robert 2007); 

accounting and the politics of divestment (Neu and Taylor 1996) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

12 Akuntansi Kritis IV 
 
Olah-akal: 
 Perspective on language (Lehman 2006) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

13 Akuntansi Kritis V 
 
Olah-akal: 
 Social investment (Matthew 2006); Corporate social and 

environmental responsibility (Coupland 2006) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

14 Akuntansi Kritis VI 
 
Olah-akal: 
 The colonization of strategy (Carter and Mueller 2006)  
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 

Diskusi 
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Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

15 Akuntansi Kritis VII 
 
Olah-akal: 
 Rationalization on financial statement fraud (Stalebrink and Sacco 

2007) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi  

16  Ujian Akhir Semester  

 
TUGAS  

1. Tugas Kelompok.  Tugas ini adalah tugas kelompok berisi penilaian atas pokok pikiran yang ada pada 
materi tiap minggu (lihat pada satuan acara perkuliahan).  Tugas ini ditulis pada kertas A4, 1 spasi 
sebanyak 2-3 halaman.  Tugas ini dikumpulkan setiap minggu. 

2. Tugas Individu. Tugas ini berupa pengalaman olah-mental/spiritual yang ditulis pada kertas A4, 1 spasi 
sebanyak 1 halaman.  Tugas ini dikumpulkan setiap minggu 

3. Tugas Ujian Tengah Semester (UTS). Buat makalah singkat (A4, 1 spasi, 5 halaman) untuk menjawab 
pertanyaan ini: Jelaskan “kepentingan” yang mendasari sebuah teori atau teknik akuntansi! Berikan kritik 
atas kepentingan yang ada di dalamnya, dan berikan (kemungkinan) teori baru yang bisa Anda buat! 

4. Tugas Ujian Akhir Semester (UAS).  Buatlah makalah singkat (A4, 1 spasi, 5 halaman) untuk 
menjawab pertanyaan sebagai berikut: benarkah akuntansi modern (konvensional) melakukan penindasan terhadap 
manusia baik secara fisik maupun mental?.  

 
TATA-TERTIB PERKULIAHAN 

a. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 5 menit. Keterlambatan dosen 
selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong 

b. Mahasiswa harus berpakaian rapi, tidak merokok di kelas, tidak berbicara dengan rekannya di kelas, tidak 

mengganggu jalannya perkuliahan 

c. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas 

d. Mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester, jika: 

 Mengikuti kuliah minimal 80% 

 Mengumpulkan tugas 
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JAM KONSULTASI 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen setiap hari Kamis jam 13.30-15.00, di 

Gedung Dekanat-Lt2, Ruang Ketua Program Doktor Ilmu Akuntansi - Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 
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