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STANDAR 2.  TATA  PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM  PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 

 

2.1 Sistem Tata Pamong 

Tata pamong program studi mencerminkan pelaksanaan good university governance dan  mengakomodasi seluruh nilai, 
norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi secara efektif 
akan memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui 
strategi yang dikembangkan 

 Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan 
kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik akan terlihat jelas dari 
keberadaan lima kriterianya, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.   
Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui berjalannya mekanisme yang disepakati bersama, serta kemampuannya  
dalam memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan 
budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika 
mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, 
perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal 
yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan,  dipantau dan 
dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.  
 
Jelaskan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk  membangun sistem tata pamong yang 
kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan 
melaksanakan strategi pencapaian sasaran. 
 

       Pelaksanaan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil dalam mewujudkan VMT serta 

melaksanakan strategi pencapaian sasaran pada PMA JAFEB UB, diantaranya diwujudkan setiap aspek berikut ini:    

1. Kredibilitas: 

    Untuk menjamin kredibilitas tata pamong di lingkungan PMA, ditetapkan beberapa ketentuan agar unsur dan penyelenggaraan 

tata pamong dapat merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi. Unsur tata pamong PS mengikuti ketentuan dari 
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Organisasi dan Tata Kerja FEB. Ketua Program Studi dipilih melalui mekanisme pemilihan yang dihadiri oleh seluruh dosen 

Jurusan Akuntansi FEB-UB, kemudian hasilnya diusulkan ke Dekan untuk disahkan oleh Senat Fakultas, dan dilanjutkan 

untuk ditetapkan melalui SK Rektor. 

    Kegiatan tata pamong di PMA mengikuti berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional, Keputusan Universitas, Keputusan Fakultas (terkait Organisasi dan Job Description). Tugas masing-

masing unsur atau struktur dalam tata pamong, hubungan kerja antar unsur-unsur dalam tata pamong, serta berbagai 

peraturan akademik di lingkup universitas telah dibuat oleh Pimpinan UB.  Secara lebih spesifik di lingkup fakultas juga telah 

dibuat oleh Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui Pedoman Job Description Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan 

model tata pamong seperti ini, serta dengan pola hubungan yang jelas antar unsur dalam tata pamong, maka penyelengaraan 

tata pamong dapat menjamin tercapainya visi dan misi PMA. 

 

2. Tranparansi  

    Secara akademik, PMA berada dalam koordinasi Jurusan Akuntansi sehingga dalam proses penyusunan program kerja selalu 

melibatkan dosen-dosen dan pimpinan Jurusan Akuntansi dalam mekanisme Rapat Jurusan. Secara administratif (termasuk 

keuangan), PMA berada di bawah Unit Pengelola Pasca Sarjana FEB (tidak menjadi bagian anggaran Jurusan). Transparansi 

akademik dinyatakan dalam bentuk pemaparan kebijakan akademik dan program kerja kepada dosen, pengelola, dan 

mahasiswa. Selain itu, penilaian akademik mahasiswa juga harus meliputi beberapa jenis penilaian yang harus dimasukkan 

dalam formulir penilaian, dan kemudian diumumkan kepada mahasiswa. 
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    Sesuai dengan mekanisme keuangan fakultas, PS tidak memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sehingga pelaporan 

keuangan (realisasi belanja) merupakan tugas dari Unit Pengelola. Dalam banyak hal, mekanisme pengambilan keputusan 

dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang urgensinya terkait dengan materi yang harus diputuskan. 

 

3. Akuntabilitas 

    Akuntabilitas mengacu pada kemampuan dan kesediaan memberikan keterangan atau penjelasan tentang sesuatu yang 

menjadi tugas atau wewenangnya.  Akuntabilitas pada PMA bersifat akuntabilitas akademik. KPS bertanggungjawab kepada 

Ketua Jurusan dengan membuat laporan secara periodik tentang perkembangan PS, serta berkoordinasi setiap adanya 

penentuan kebijakan akademik. Pemonitoran kinerja akademik PMA dilakukan oleh pimpinan Jurusan dibantu oleh Unit 

Jaminan Mutu (UJM) dan kemudian direview oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pada tahun 2010, juga telah dilakukan Audit 

Internal Mutu (AIM) oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB. Pada tiga tahun ini (2008, 2009, 2010) Jurusan Akuntansi, termasuk 

PMA, memperoleh penghargaan UBAQA (University of Brawijaya Annual Quality Award). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

Jurusan (termasuk PS) telah berhasil menciptakan tata kelola akademik yang baik.  

 

4. Responsibilitas  

    Responsibilitas mengacu pada kepatuhan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang sehat. Ini diwujudkan dengan laporan  

KPS  kepada Pengelola Pascasarjana, Jurusan  dan Pimpinan Fakultas. Demikian halnya PMA secara berkala juga telah 

melaporkan evaluasi kinerja akademiknya kepada Ditjen Dikti melalui pelaporan EPSBED yang dikoordinasikan oleh fakultas. 

Berkaitan dengan alokasi dosen pengampu dan pembimbing, KPS mendasarkan pada pedoman akademik pascasarjana yang 

berlaku. Kemudian KPS juga mengadakan koordinasi dengan calon dosen pengampu dan calon dosen pembimbing. 
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5. Adil 

    Keadilan dalam penyelenggaraan kegiatan tata pamong dicerminkan oleh telah terdiskripsinya dengan jelas tugas dan 

kewajiban masing-masing unsur dalam tata pamong yaitu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, KPS, KaLab, Ka. Pusat Kajian, 

dan Ketua. UJM, dan pelaksana administratif. Dalam penugasan, diupayakan ada proses yang melibatkan unsur dosen, 

karyawan, dan mahasiswa dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan juga kinerja personal. Demikian halnya, reward 

system dilakukan berdasarkan peraturan universitas dan fakultas, serta ditetapkan secara proporsional berdasarkan beban 

dan tanggungjawab pekerjaan. 

 

2.2   Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, 
etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta 
mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi 
secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, 
dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan 
operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan 
menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.  Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman 
tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi.  Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin 
kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 
 
Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan 
organisasi, dan kepemimpinan publik. 
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Pimpinan PS dipilih melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam mengarahkan, 

mempengaruhi semua unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa, dan menjadi panutan bagi semua elemen jurusan.  

1. Kepemimpinan Operasional: 

Selama ini kepemimpinan PMA berjalan efektif. Visi dan Misi dijabarkan dalam program, kegiatan melalui mekanisme rapat 

kerja yang dihadiri oleh dosen, karyawan, dan pimpinan (jurusan, PS, pusat kajian, dan laboratorium). Hasil disikusi dalam 

rapat tersebut antara lain tertuang dalam bentuk sasaran dan strategi pencapaian pada komponen I di atas, serta dalam 

bentuk suatu program kerja.   

KPS juga aktif berkomunikasi dengan pimpinan jurusan dan fakultas agar program dan kegiatan yang disusun dapat selaras 

dan tidak tumpang tindih dengan program Fakultas dan PS lainnya. Pimpinan PMA aktif meminta pendapat, menampung, dan 

mensintesiskan dalam bentuk program kerja. Model seperti ini telah dapat menciptakan adanya goal congruence atas 

pelaksanaan program di tingkat PS dan jurusan. 

KPS sebagai ujung tombak akademik berupaya untuk merealisasikan program kerja melalui kegiatan operasional yang terarah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi dan 

dimonitor untuk menjadi feedback pada program/kegiatan periode berikutnya. 

 

2. Kepemimpinan Organisasi: 

     KPS selalu berupaya untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam PMA untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya 

organisasi yang disepakati bersama. Situasi yang menjadikan terlanggarnya etika dan budaya akademik diantisipasi dan 

dikendalikan melalui cross check informasi/data dari berbagai pihak yang kemungkinan terlibat/berkepentingan untuk 

diselesaikan dalam bentuk suatu keputusan /kebijakan. Pengambilan keputusan bersifat partisipatif dan demokratis, yaitu 
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dengan melibatkan semua pihak (stakeholders) dalam rapat-rapat PS/jurusan. Pimpinan  mengendalikan tata kerja semua 

elemen jurusan melalui mekanisme Struktur Organisasi, Job Description, dan Standard Operating Procedures (SOP).  

Pimpinan selalu mengapresiasi prestasi kerja yang didapatkan oleh para staf pengajar dan staf administrasi melalui model 

intrinsic maupun extrinsic reward sesuai mekanisme reward system yang berlaku. 

     Kiprah KPS PMA juga tampak dalam membaca peluang dan tantangan organisasi masa depan. KPS aktif berkoordinasi 

dengan Kajur, Ka Pusat Kajian, dan para dosen untuk berinovasi baik untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun 

pengabdian masyarakat. KPS juga menjabarkan kebijakan Kajur dengan menyelenggarakan program-program kerja terkait 

dengan kurikulum dan metode pembelajaran multiparadigma, pelaksanaan penelitian tingkat paskasarjana, kerjasama dengan 

penyelenggara PS magister lain. KPS PMA aktif terlibat dan mendorong para dosen, mahasiswa, dan alumni untuk 

mengembangkan karya-karya riset yang bernuansa multiparadigma melalui berbagai kegiatan seminar/kuliah tamu/debat 

epistimologi yang meningkatkan kepekaan riset dari pelaku akademik di PMA/Jurusan Akuntansi. Hasilnya terbukti dengan 

banyaknya riset-riset bernuansa baru yang mewarnai dunia kelimuan akuntansi di Indonesia, yang hal ini dapat dicermati pada 

makalah-makalah yang dipresentasikan di SNA dan beberapa seminar nasional lainnya. 

 

3. Kepemimpinan Publik: 

Kepemimpinan publik PMA terbukti berhasil dengan menciptakan keunggulan kompetitif program studi. PMA menjadi program 

di Indonesia yang menciptakan nuansa metode riset multiparadigma1 baik dalam aspek substansi pengajaran, metode 

pembelajaran, maupun penggunaan metode penelitian. Kualifikasi pimpinan PMA telah diakui secara nasional/maupun 

                                                
1
 Multiparadigma adalah suatu model pendidikan dan riset yang tidak hanya mendasarkan pada sebuah paradigma namun dengan berbagai paradigma. 

Dalam riset dilaksanakan paragigma positivistik, interpretif, kritis dan posmodern. 
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internasional terutama dalam pengembangan keilmuan akuntansi. Hal ini cukup mewarnai jati diri PMA dan menjadi panutan 

bagi para dosen, mahasiswa dan lulusan. Demikian halnya peran dosen PMA dalam ranah publik juga sangat dikenal di 

Indonesia, yang mana ini semakin menguatkan kepemimpinan publik PMA. Kepemimpinan publik tersebut nampak dari 

adanya partisipasi dalam berbagai event atau organisasi berikut: 

1. Asesor The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABEST-21): Gugus Irianto, Ph.D.  

2. Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): Dr. Unti Ludigdo sebagai Anggota Komite Etika, Koordinator IAI KAPD Jatim dan 

Ketua Bidang Akademik IAI KAPd (2010-2012), anggota tim perumus kurikulum PPAk; Prof. Iwan Triyuwono sebagai 

Ketua Bidang IAI KAPd dan Koordinator IAI Komisariat Daerah Malang. 

3. Reviewer dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan mitra bestari pada Jurnal-jurnal nasional: Prof. Iwan Triyuwono, 

Dr.Unti Ludigdo, Prof. Sutrisno, Prof. Eko Ganis, dan Dr. Aji Dedi Mulawarman 

4. Asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN)-PT: Dr. Unti Ludigdo, Prof. Bambang Subroto, Prof. Sutrisno, Prof. Made 

Sudarma, Dr. Bambang Purnomosidhi, Prof. Eko Ganis.  

5. Penguji disertasi tamu pada University of Wolongong, Australia: Prof. Eko Ganis Suharsono; Penguji eksternal di Undip: 

Prof. Bambamg Subroto dan Prof. Sutrisno; Penguji Eksternal di Unair: Prof. Eko Ganis dan Dr. Unti Ludigdo 

6. Konsultan dan nara sumber mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah di berbagai daerah dan forum di Indonesia: Drs. Ali Djamhuri, MCom,Ph.D, Ak  

7. Pembicara ahli dalam berbagai forum ilmiah, profesi dan kenegaraan: Prof. Iwan Triyuwono dalam guest lecturing di 

University of Southern Queensland (USQ), Dr. Unti Ludigdo dan Dr. M Achsin, Ak.,CPA dalam Pandangan umum RUU 

Akuntan Publik oleh DPD RI, dll.  
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2.3    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan 
staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.  

Jelaskan pelaksanaan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya. 
 

1. Planning: 

Perencanaan PMA dilakukan dengan merumuskan program kerja jangka panjang maupun tahunan berdasarkan atas Rencana 

Strategis (renstra) yang diturunkan dari Renstra Jurusan Akuntansi (JAFEB-UB) dan Renstra FEB-UB. Rencana tersebut 

dikompilasi oleh unit pengelola (untuk keperluan penganggaran) dan dikumpulkan ke Jurusan Akuntansi (untuk keperluan 

perencanaan akademik). 

 

2. Budgeting: 

Karena PMA bukan merupakan pengusul anggaran, maka PMA hanya mengusulkan program kerja yang nanti akan 

ditekniskan dalam bentuk anggaran oleh Unit Pengelola Pascasarjana (Fakultas). Usulan anggaran tersebut nantinya akan 

dimasukkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Fakultas yang diusulkan ke Rektorat untuk disahkan. PS akan 

menerima program dan kegiatan yang sudah disahkan berikut juga anggarannya setelah anggaran fakultas disahkan. 

 

3. Organizing: 

Pengorganisasian di PMA dilakukan dengan sesuai dengan Struktur Organisasi FEB dan job description pada masing-masing 

bagian (lihat lampiran borang). Sebagai institusi pendidikan, fungsi operasional organisasi dinyatakan dalam bentuk Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang diemban oleh Staf Akademik. Untuk mendukung kinerja Staf Akademik, diperlukan juga 
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pengelolaan fungsi administrasi yang baik melalui pengelolaan staf administrasi. KPS merupakan jabatan tertinggi di PMA 

yang menjadi representasi PS baik keluar maupun ke dalam, dan bertanggungjawab ke Ketua Jurusan.  

 

4. Staffing: 

Staffing di PMA dilakukan sesuai dengan keputusan dari FEB UB. Staf akademik dan staf administrasi merupakan unsur yang 

harus  dikelola dengan baik agar memiliki profesionalisme dalam melaksanakan kewajibannya. Rekrutmen dilakukan melalui 

proses mutasi dan rekrutmen tenaga baru. KPS PMA selalu diminta oleh Kajur untuk merinci kebutuhan dan spesifikasi tenaga 

pengajar guna perencanaan penjadwalan perkuliahan dan penentuan dosen pembimbing tesis.  

 

5. Directing dan Controling: 

Pengarahkan (directing) dan pengawasan (controlling) merupakan fungsi yang secara operasional dilakukan untuk 

memberikan arahan dan pemantauan terhadap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai 

sasaran, tujuan, misi dan visi. Arahan formal didokumentasikan dalam bentuk Standar Operating Procedure (SOP) dan Job 

Description pada masing-masing bagian yang harus ditaati. Selain itu, pimpinan juga memberi contoh yang baik dan benar 

kepada para anggota organisasi serta memberikan evaluasi terhadap kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran yang 

berlaku (contohnya: EWMP dan Standar Mutu Akademik).   

Fungsi directing dan controlling dilakukan dengan cara memantau kinerja staf akademik dan staf pendukung (administrasi), 

disertai reward and punishment sebagai media memotivasi. Staf akademik dimotivasi dan dipantau dalam tugas-tugas belajar 

mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan staf pendukung (adminitrasi) diberikan motivasi dan 

pemantauan  dalam  hal kualitas pelayanan kepada stakeholders. Di samping itu, juga diatur mengenai beban kerja staf 
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pendukung agar pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya akan berdampak pada kepuasan 

mahasiswa. Upaya ini terus dilaksanakan agar tidak sampai menimbulkan keluhan-keluhan dari mahasiswa sehubungan 

dengan tidak optimalnya pelayanan staf administrasi sesuai dengan yang diinginkan. 

Secara akademik, fungsi pengarahan dan pengendalian dosen untuk melaksanakan tugasnya di PS S1, S2, S3 dan PPAk 

dilaksanakan oleh Ketua Jurusan. Hal ini demikian karena dosen berada di bawah kendali Jurusan, sehingga Ketua Jurusan 

yang harus mengarahkan agar terjadi pembagian beban mengajar dan membimbing yang proporsional di antara ketiga jenjang 

PS tersebut (S1, S2. Dan S3). Tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Jurusan seperti ini meliputi pula tugas untuk 

mengharmoniskan kurikulum antar ketiga jenjang pendidikan tersebut. Ini sangat penting agar terjadi linieritas jenjang 

pendidikan yang baik mulai dari program S1, S2, dan S3. 

Untuk menjaga kelancaran kegiatan akademik di ketiga jenjang pendidikan tersebut, pimpinan PMA memberikan motivasi 

kepada staf akademik dengan cara  memberikan fasilitas agar dapat melakukan proses belajar mengajar yang baik, 

menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas. Bagi staf akademik yang kurang berprestasi 

dalam proses belajar mengajar, PMA memberi teguran secara lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan agar pada 

semester-semester mendatang dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.  
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2.4  Penjaminan Mutu 

Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan 
akreditasi selain BAN-PT. 
 

Kebijakan Penjamian Mutu 

 

Kebijakan penjaminanan mutu di tingkat Program Studi S1, S2 maupun S3 tidak terpisahkan dari kebijakan penjaminan mutu di 

tingkat universitas. Kebijakan ini tercermin dalam Visi, Misi dan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Universitas Brawijaya (UB) 

2011 – 2014. Renstra UB menyebutkan: Inisiasi manajemen mutu yang lebih sistematis di UB dilakukan melalui penerapan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), salah satunya berbasis pada Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Sistem 

penjaminan mutu yang terintegrasi dalam setiap kegiatan unit kerja dalam rangka mewujudkan manajemen internal yang tidak 

hanya akan berdampak pada perbaikan proses layanan internal, namun juga perlu diorientasikan pada kepuasan pelanggan 

(stakeholders). Oleh karena itu sesuai dengan Program Kerja Rektor 2007-2011 sebagai perwujudan RENSTRA UB, Program 

Kerja Rektor dikelompokkan dalam tiga pilar. Pilar II : Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing. Implementasi dari pilar II  

adalah penguatan lembaga penjaminan mutu UB yang ditingkat Universitas disebut Pusat Jaminan Mutu (PJM), ditingkat 

Fakultas/Program/Program Pasca Sarjana disebut Gugus Jaminan Mutu (GJM), ditingkat Jurusan/Program Studi disebut Unit 

Jaminan Mutu (UJM). Bahkan untuk lebih memperkuat dan menjamin mutu Program Pasca Sarjana di masing-masing Fakultas, 

ditambah satu lembaga yang disebut Komite Penjaminan Mutu Program Pasca Sarjana sesuai dengan SK.Rektor No: 

329/SK/2010 dibawah Direktur Program Pasca Sarjana UB. Tugas pokok dan fungsinya adalah: 

1. Membantu Direktur PPS UB merumuskan baku mutu pendidikan Program Magister dan Program Magister di Fakultas;  

2. Membantu Direktur PPS UB memantau pelaksanaan kegiatan Program Magister dan Program Magister di Fakultas;  
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3. Membantu Direktur PPS UB Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Magister dan Program Magister di Fakultas;  

4. Bersama-sama Pusat Jaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal membangun sistem penjaminan mutu dan melakukan 

audit kepada Fakultas yang menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.  

 

Sistem Penjaminan Mutu 

 

Sistem penjaminan mutu di PS S1, PS S2 dan PS S3 dibangun berdasarkan kebijakan penjaminan mutu di tingkat Universitas. 

Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB membangun sistem penjaminan mutu khas model Universitas Brawijaya (Madzab Brawijaya) yang 

pada tahun 2006-2009 disebut Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA). Sistem ini standar mutunya berdasarkan gabungan 

sistem Program Hibah Kompetisi (PHK) dan dari Dikti. Sejalan dengan pengalaman implementasi siklus penjaminan mutu di 

lungkungan UB, maka mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang sistem penjaminan mutu UB disebut Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI). Sistem ini menggabungkan model Sistem Menejemen Mutu ISO 9001:2008, Dikti , PHK dan BAN-PT, dengan 

tujuan agar sistem ini bisa secara fleksibel diimplementasikan dalam berbagai keperluan, sehingga sistem ini efisien dan efektif. 

Dapat digunakan dalam penjaminan mutu internal maupun eksternal (sertifikasi ISO dan akreditasi nasional mapun internasional). 

 

SPMI UB dimulai dari:  

1. organisasi penjaminan mutu di Universitas, Fakultas/Program/Program Pasca Sarjana dan Jurusan/Program Studi,  

2. Sistem dokumen dan  

3. Audit. 
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1. Organisasi Penjaminan Mutu 

Struktur Organisasi
Penjaminan Mutu UB

SENAT AKADEMIK
UNIVERSITASREKTOR

1.  PJM
2.  SPI

Gugus Jaminan
Mutu (GJM)

Unit Jaminan
Mutu (UJM)

SENAT AKADEMIK
FAKULTAS

DEKAN/PROGRAM
(PROGRAM STUDI S2 ,S3)

(Unit Pelaksana Akademik)

KETUA JURUSAN
(PROGRAM STUDI S1, S2, S3)
(Unit Pelaksana Akademik)

Unit Penunjang 
Pelaksana Akademik

Audit

PJM = Pusat Jaminan Mutu
SPI  = Satuan Pengawas Internal

16
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2. Sistem Dokumen Penjaminan Mutu 

Sistem dokumen mutu di masing-masing unit kerja telah ditetapkan oleh PJM UB, baik struktur dokumen, jenis dokumen, 

format, dan koding dokumen. PJM telah menyusun pedoman dokumentasi penjaminan mutu, meski masing-masing PS dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 
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3. Audit 

Sistem penjaminan mutu belum dikatakan berjalan dengan baik jika belum melakukan audit. SPMI UB melakukan audit sistem 

dan audit kepatuhan. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 sistem audit di UB disebut Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). 

Tahun 2010 sampai dengan sekarang disebut Audit Internal Mutu (AIM). Audit yang dilakukan berdasarkan Manual Prosedur 

Audit Internal Mutu yang dibuat oleh PJM UB. 

 

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Program studi 

Penjelasan di atas memberikan gambaran, bahwa pelaksanaan penjaminan mutu PS di UB merupakan satu kesatuan dengan 

implementasi di seluruh UB. Implementasi penjaminan mutu di PS ditunjukkan dengan telah dilakukannya AIMA Batch 1 dan 2 

dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan AIM Batch 1 dan 2 pada tahun 2010, serta AIMA IX ….sampai dengan  

semester genap 2010/2011. Dengan demikian UB telah melakukan audit sebanyak 7 siklus penjaminan mutu internal terhadap 

Fakultas dan Jurusan/Program Studi. Lingkup audit disesuaikan dengan kelemahan umum yang ada di fakultas maupun 

Jurusan/Program Studi. Misalnya, pada AIM Batch 2 dilakukan audit dengan lingkup standar 1, 2 dan 5 dari standar mutu BAN-

PT.  Dampak dari implementasi SPMI adalah diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008 di unit PJM, Perpustakaan, Hubungan 

Masyarakat dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ini sertifikasi ISO 

9001:2008 mulai dilakukan di Universitas Brawijaya yang meliputi seluruh unit kerja di UB dan percepatan akreditasi PS. 

 

Mendasarkan pada penjelasan di atas Penjaminan mutu PMA dikendalikan oleh Jurusan melalui Unit Jaminan Mutu (UJM) yang 

nanti melaporkan kepada Ketua Jurusan dan KPS. Hasil kontrol mutu dari UJM juga akan dilaporkan kepada GJM dan PJM. 

Mulai tahun 2008, PMA sudah diaudit oleh Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya (PJM-UB) tetapi masih sebagai komponen 
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dari Jurusan Akuntansi. Tahun 2010, secara spesifik audit dilakukan kepada PS dengan instrumen yang mengadopsi dari BAN-

PT. Dengan diadopsinya borang dari BAN-PT oleh PJM, diharapkan sebenarnya Sistem BAN-PT telah benar-benar 

terinternalisasikan secara rutin bukan hanya sebagai keperluan akreditasi saja, namun juga sebagai alat pendorong untuk 

tertibnya penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar BAN-PT.  

 

Penjaminan Mutu Eksternal (Lembaga Akreditasi Internasional) 

Penjaminan mutu di FEB-UB, dalam mana PMA termasuk di dalamnya, juga dilaksanakan dengan menggandeng lembaga 

akreditasi internasional, yaitu The Alliance of Business Education and Scholarship For Tomorrow a 21st (ABEST 21) (lihat 

www.abest21.org), dalam mana sejak tahun 2009 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sudah menjadi anggota 

dan saat ini dalam proses untuk mendapatkan sertifikat akreditasi (ditargetkan akhir tahun 2011 sudah mendapatkan sertifikat 

akreditasi). Sementara itu untuk memperkuat daya dukung semua program studi di FEB-UB untuk berkiprah dalam percaturan 

global, FEB-UB juga menggandeng The Association of Advance Collegiate School of Business (AACSB) untuk 

mengakreditasinya (lihat www.aacsb.edu). Proses akreditasi oleh AACSB setidaknya membutuhkan waktu 5 tahun dari tahun 

2008, dalam mana FEB-UB mendaftar pertama kali sebagai anggota.  
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2.5   Umpan Balik 

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, 
alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka?  Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya 
dalam tabel berikut: 
 

Umpan Balik 
dari 

Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen 
Komposisi dosen pembimbing agar sesuai dengan 
kompetensi dosen dan konsep multiparadigma 

Sudah diakomodasi dalam plotting dosen 
pembimbing 

Mahasiswa 

1. Akuntansi Multiparadigma masih perlu diperdalam agar 
memudahkan saat melakukan penelitian 

2. Konsultasi dosen pembimbing tesis dipermudah.  
3. Kompetensi dosen pembimbing relevan dengan topik 

tesis yang diambil agar tidak menghambat proses 
pembimbingan 

4. Proses administrasi pengurusan agar lebih terintegrasi 
antar bagian satu dengan lainnya agar lebih 
mudah/cepat 

1. Diselenggarakan workshop metodologi 
penelitian multiparadigma 

2. Menyelenggarakan Debat Epistimologi 
3. Plotting dosen pembimbing sudah disesuaikan 
4. Integrasi sistem pelayanan administrasi dalam 

satu lantai 

Alumni 

1. Perlunya Good Corporater Governance dimasukkan 
dalam materi perkuliahan karena sangat dibutuhkan 
dalam dunia kerja 

2. Pembahasan tentang metodologi penelitian akuntansi 
multiparadigma lebih diperdalam di dalam kelas 
sehingga mahasiswa tidak kebingungan saat Tesis 

1. Memperbanyak pembahasan jurnal ilmiah 
bertemakan GCG 

2. Menawarkan MK GCG pada tahun 2009 
3. Menyelenggaraan Workshop Metpen 

Multiparadigma 

Pengguna 
lulusan 

1. Sistem rekrutmen dan pertimbangan jumlah mahasiswa 
harus lebih menekankan pada aspek kualitas dan mutu 

2. Komunikasi dan jaringan alumni dengan alumni dan 
almamater lebih ditingkatkan 

1. Sistem seleksi sesuai dengan buku pedoman 
2. Mengadakan Temu Alumni dan Jaringan Alumni 

(termasuk dalam acara Debat Epistimologi) 
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2.6   Keberlanjutan 

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal: 

a. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa: 

Bagi PMA, meningkatkan animo mahasiswa harus diawali dengan 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 PS baik segi pengajar maupun lulusannya yang memberikan kebebasan berekspresi dan 

menggunakan metode riset bukan hanya menggunakan pendekatan positivistik namun juga non-positivistik. Keunikan ini 

ditunjukkan dengan tersedianya semua tenaga pengajar PMA yang memiliki keahlian dalam menggunakan paradigma 

kuantitatif, interpretif, kritis, maupun postmoderenisme. Hasil-hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam seminar-seminar 

nasional/internasional, jurnal nasional/internasional sehingga akan menarik animo calon mahasiswa. Untuk menunjukkan 

keberadaan PMA, juga dibuat 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 standard operating procedures (SOP) dan job 

description FEB UB. Secara periodik, pelaksanaan standar akan diaudit melalui mekanisme Audit Internal Mutu (AIM) yang 

dikoordinir oleh Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya.  

Adapun untuk pengembangan manajemen, pengelola PMA juga melakukan benchmarking ke berbagai perguruan tinggi luar 

negeri yaitu International Islamic University of Malaya, Universiti Sains Malaya, University of Kentucky, Murray State University, 

University of Southern Queensland, University of Wollongong, University of Melbourne, University of Sidney, dan University of 

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

ABEST 21 dan AACSB. Hal ini tentunya diikuti dengan penjagaan mutu manajemen sesuai dengan standar internasional. 

 

c. Upaya peningkatan mutu lulusan: 

Peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan selalu menjaga kualitas input, proses, dan outputnya. Perbaikan input dilakukan 

dengan menetapkan skor TPA dan setara TOEFL yang harus dipenuhi adalah ≥ 500, serta proses wawancara untuk 

memastikan komitmen calon mahasiswa dalam penyelesaian studi. Proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur dan 

mahasiswa  wajib hadir ≥ 80%. Sekarang ini, untuk penyelesaian tugas akhir, mahasiswa wajib menempuh 3 tahapan, yaitu 

ujian proposal tesis, seminar hasil dan ujian tesis.  

Upaya berikutnya yang ditempuh untuk ini adalah pemberian kesempatan mahasiswa untuk menempuh sandwich program di 

PT luar negeri, khususnya melalui pembiayaan pemerintah.  Selain itu adalah mendorong mahasiswa untuk mengirimkan 

artikel pada seminar-seminar nasional dan internasional. 

 

d. Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan: 

Untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan, PMA melakukan hal sebagai berikut: 

1. Mendorong staf-nya untuk aktif dalam kepengurusan Ikatan Akuntan Indonesia (baik Pusat, Kompartemen Akuntan 

Pendidik, atau Kompartemen lainnya) 

2. Menjalin kerjasama dengan BEI, SAP Alliance Program, Pemerintah Daerah, Departemen Keuangan dan terus menjaga 

keberlanjutannya 

3. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain baik dalam negeri/LN untuk melakukan joint research and 

publication, sandwich program, dan peningkatan kualiatas tenaga pengajar. 
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e. Upaya dan prestasi memperoleh dana dari hibah kompetitif:  

Upaya memperoleh dana yang dilakukan PMA saat ini merupakan upaya dan prestasi memperoleh dana yang bersumber 

selain dari mahasiswa. Upaya ini dilakukan dengan membuat kerjasama dan MoU dengan: 

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 

 


