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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 



Evaluasi Diri PMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya – Komponen B 
15 15 

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. 

 


