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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. 

 


