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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, 



Evaluasi Diri PSMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya – Komponen C 
33 33 

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. 

 


