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KOMPONEN D 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 

Program Studi S2 Akuntansi yang mulai berdiri berdasarkan Surat Dirjen 

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

Magister Sains Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Saat ini 

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

Rekruitmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung telah dilakukan 

berdasarkan pedoman tertulis dan lengkap yang tersedia di fakultas dan 

dilakukan secara konsisten. Pedoman perekrutan tenaga dosen dan tenaga 

pendukung ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-

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

formasi Pegawai Negeri Sipil. 

Rekruitmen dosen dilakukan berdasarkan kebutuhan, baik jumlah 

maupun kualifikasi bidang ilmu yang dibutuhkan program studi dan 

diselenggarakanpada level Jurusan. Adapun mekanismenya mengikuti 

pedoman Universitas, yakni diawali dengan adanya pemberitahuan dari 

Univervitas tentang akan dilakukannya rekruitmen dosen baru. Kemudian 

Jurusan melalui Fakultas mengajukan jumlah dosen beserta kualifikasi yang 

dibutuhkan. Jumlah dosen ditentukan dengan mempertimbangkan rasio 

dosen dengan mahasiswa serta kebutuhan spesifikasi bidang ilmu. Untuk 

bisa mengajar pada Program Magister Akuntansi (PMA) JAFEB UB 

persyaratan akademisnya adalah sudah lulus strata 3 ilmu akuntansi (untuk 

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

melakukan seleksi administrasi dan tes tulis. Proses berikutnya bagi calon 

dosen yang lolos seleksi administrasi dan tes tulis diwajibkan mengikuti tes 

tahap berikutnya yaitu wawancara dan microteaching. Proses wawancara 

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

dan Dosen senior akan menanyakan melakukan interview kepada calon 

dosen berkaitan dengan materi akuntansi (akuntansi keuangan, akuntansi 

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

pengalaman mengajar (bila ada). Hasil tes wawancara dan evaluasi 



Evaluasi Diri PMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya – Komponen D 
36 

kemampuan mengajar akan dilaporkan kepada pihak Universitas melalui 

Fakultas, dan dijadikan pertimbangan dalam penerimaan dosen baru. 

Selain dosen tetap, proses belajar mengajar pada PMA dibantu 

dengan dosen tidak tetap yang diambil dari praktisi yang telah 

berpengalaman. Sejak tahun 2011, pihak Universitas menggagas untuk 

melakukan rekruitmen dosen dengan status kontrak. Gagasan ini telah 

disampaikan ke Jurusan melalui fakultas, dan telah direspon oleh jurusan 

dengan diajukannya sejumlah dosen kontrak untuk kebutuhan beberapa 

tahun kedepan. Dosen kontrak ini akan dididik dan dipersiapkan untuk 

memenuhi kebutuhan dosen dimasa mendatang     

Selain dosen sebagai komponen utama dalam proses belajar 

mengajar, untuk memperlancar proses tersebut diperlukan bantuan tenaga 

pendidikan untuk menangani masalah administrasi. Proses rekruitmen untuk 

tenaga pendidikan ini dilakukan oleh fakultas dengan melihat latar belakang 

akademis, penguasaan tekhnologi dan kemampuan berkomunikasinya. 

 

2. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. 

Dosen yang telah direkrut sesuai prosedur, diberikan tugas sesuai Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Tugas pengajaran diberikan berdasarkan beban 

mengajar sesuai dengan aturan Fakultas yang dituangkan dalam Manual 

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

pengajaran yakni pembimbingan dan pengujian tesis, dosen juga mempunyai 

kewajiban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jurusan sangat 

mendukung segala aktivitas dosen terkait dengan bidang ini. Setiap tahun 

semua dosen diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan jalan memberikan hibah dana untuk 

melakukan  kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga sangat diperlukan dosen 

dalam rangka penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Dosen. Kegiatan 

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

tersebut telah terdokumentasi dengan baik.  

Tenaga pendidikan sebagi unsur penunjang kelancaran proses belajar 

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

masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan bagi tenaga 

pendidikan telah dilakukan beberapa pelatihan diantaranya pelatihan 

penyusunan SOP, pelatihan sistem keuangan, pelatihan bahasa inggris dan 

perpajakan. 

 

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

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

 

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

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

4.4). Jumlah ini sangat memadai dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 

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

dengan mahasiswa sebesar 1:14 menunjukkan kondisi yang sangat kondusif 

untuk pelaksanaan proses belajar mengajar.  

Dari tabel 4.3.1 bisa dilihat bahwa kualitas dosen sudah sangat tidak 

diragukan lagi. 19 orang dosen tetap semuanya berlatar belakang pendidikan 

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

diantaranya lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Seluruh dosen tetap 

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

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

nara sumber dalam berbagai institusi. Bukti eksistensi dosen juga ditunjukkan 

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

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

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

menjalankan profesi sebagai praktisi, sehingga mampu meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar.  

Sampai saat ini sebanyak 14 orang dosen tetap jurusan akuntansi 

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

diantaranya menempuh studi di luar negeri. Dengan kondisi ini diharapkan 

akan semakin meningkatkan daya saing PMA JAFEB UB di masa 

mendatang. 

Jumlah tenaga pendukung yang terkait secara langsung dengan PMA 

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

administrasi dan 2 pengelola yang bekerja sesuai job deskripsi masing-

masing telah mencukupi kebutuhan untuk pelayanan kepada mahasiswa, 

sehingga sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar. 

 

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

Perkembangan karya akademik dosen PMA JAFEUB yang terdiri dari 

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

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

melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Terbukti dalam 

lima tahun terakhir lebih dari 60 penelitian telah dihasilkan dan sebagian 

besar telah dipresentasikan dalam berbagai seminar dan dipublikasi di jurnal 

ilmiah berskala nasional dan internasional. 

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

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

telah diterbitkan secara nasional bahkan 2 buku telah diterbitkan secara 

internasional. Aktivitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta 

penerbitan buku ini telah terdokumentasi dengan baik. 

  

5. Peraturan kerja dan kode etik. 

Secara konsisten PMA JAFEB UB selalu melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja dosen. Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan 

kegiatan pengajaran dilakukan berdasarkan Manual Prosedur Jurusan no. 

00203 06013 tentang Evaluasi Kinerja Tenaga Pengajar Jurusan Akuntansi 

UB.  Dalam manual prosedur ini ditetapkan komponen penilaian dosen dalam 

memberikan pengajaran serta ketentuan reward bagi dosen yang berprestasi 

serta punishment untuk dosen yang tidak menjalankan aktivitasnya dengan 

baik.  

Tindakan korektif dan pencegahan untuk tindak kecurangan juga 

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

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

tenaga kependidikan juga dilakukan oleh ketua jurusan sesuai dengan aturan 

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

pendekatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberian sangsi.   

Pada level Fakultas terdapat Gugus Jaminan Mutu dan pada level 

Jurusan memiliki Unit Jaminan Mutu yang tugasnya adalah untuk melakukan  

upaya monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi secara internal yang 

disebut dengan Audit Internal Mutu (AIM). 

 

6. Pengembangan staf. 

PMA JAFEB UB mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk 

meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Untuk peningkatan 

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

untuk mengikuti berbagai kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/penataran  

ataupun workshop yang diselenggarakan Perguruan Tinggi ataupun institusi 

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

Doktor dipacu untuk segera melanjutkan studi, sementara dosen yang telah 

bergelar Doktor ditugaskan mengikuti program postdoc  di Luar Negeri.  

Upaya ini dilakukan selain  untuk mendapatkan tambahan pengetahuan juga 

mendorong program internasionalisasi. Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 3 

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

Zealand dan 1 orang di Australia. 

Pengembangan  tenaga kependidikan juga mendapat perhatian. Untuk 

meningkatkan skill dan pengetahuan tenaga kependidikan,  PMA JAFEB UB 

mengikutsertakan mereka mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya kursus 

keuangan dan perpajakan, pelatihan pelayanan prima, bahasa inggris dan 

komputer. 

 

7. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya 

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

menunjukkan kedewasaan dalam bidang penyelenggaraan program 

pendidikan. Keberhasilan yang telah dicapai dengan susah payah sampai 

saat ini tentunya akan terus dipertahankan bahkan harus semakin 

ditingkatkan. Sustainabilitas Program Magister Akuntansi mendapat perhatian 

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

sehingga bisa dipastikan akan membutuhkan tenaga pengajar yang lebih 

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

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

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

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

meningkat dan semakin memperlancar proses belajar mengajar. 

 Berdasarkan rencana strategis fakultas, di waktu yang akan datang, 

Jurusan telah mengagendakan untuk mengirimkan dosen-dosen dalam 

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

itu pihak Universitas juga mendorong dosen untuk melakukan penulisan buku 

dengan memberikan insentif yang sangat memadai. 

Aktivitas pelayanan juga akan selalu dilakukan evaluasi efektifitasnya. 

Selama ini PMA masih berusaha memanfaatkan tenaga penunjang 

/kependidikan  semaksimal mungkin, dan dirasa belum memerlukan tenaga 

tambahan. Tenaga yang ada diberikan tugas sesuai dengan job deskripsi 

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

dan pengembangan pengalaman kerja. Selain itu mereka juga diupayakan 

mengikutsertakan mereka dalam berbagai pelatihan. Akan tetapi apabila 

dirasa  dibutuhkan tambahan tenaga baru, maka akan dilakukan perekruitan  

sesuai dengan peningkatan kebutuhan pelayanan bagi kelancaran proses 

belajar mengajar. 

 

Evaluasi Diri atas  

Komponen Sumber Daya Manusia 

 

KEKUATAN KELEMAHAN 

- Jumlah Dosen dan tenaga 

kependidikan sangat mencukupi 

- Semua Dosen mempunyai 

kualifikasi yang sangat baik  

- Beberapa Dosen merangkap 

menjadi praktisi 

- Jumlah karya ilmiah sangat banyak  

- Masih sedikit karya ilmiah dosen 

yang memiliki jaringan berskala 

internasional 

- Jumlah visiting professor sangat 

sedikit 

- Tenaga kependidikan tidak hanya 

memberikan pelayanan pada 
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- Pengembangan dosen dan tenaga 

pendukung dilakukan secara 

berkesinambungan dan konsisten 

mahasiswa PDIA saja, namun 

melayani seluruh mahasiswa 

program pascasarjana pada tiga 

jurusan.  

 

PELUANG ANCAMAN 

- Kesempatan membuka program 

studi baru 

- Kesempatan untuk menjalin 

kerjasama penelitian dengan 

peneliti dari perguruan tinggi di 

Luar Negeri 

- Peluang kerjasama dengan 

perguruan Tinggi Luar Negeri 

untuk pengiriman dosen yang 

melakukan program postdoc 

- Kesempatan hibah baik dari dalam 

maupun Luar Negeri untuk 

pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan. 

 

- Semakin meningkatnya reputasi 

dosen, memungkinkan adanya 

tawaran untuk menjadi Dosen 

pada Perguruan Tinggi Luar 

Negeri dan berpindah ke 

Perguruan Tinggi lain di Luar 

Negeri.  

 

 

 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Berdasarkan data dan hasil evaluasi diri, bisa dilihat bahwa PMA 

JAFEB UB dari sisi sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat 

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

mengingat persaingan dimasa mendatang semakin berat. Dimasa yang akan 

datang PMA JAFEUB akan segera melakukan upaya menangkap peluang 

yang ada yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai universitas/institusi di 

Luar Negeri. Kelemahan belum optimalnya jaringan karya ilmiah yang 

berskala internasional juga akan bisa diatasi dengan memberikan insentif 

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

institusi di Luar Negeri dan membuka kesempatan pendanaan dari luar 

Universitas. 

 Usaha untuk mengatasi ancaman berpindahnya dosen maupun tenaga 

kependidikan pada profesi yang lain, Jurusan bersama-sama dengan 

Fakultas dan Universitas berusaha untuk memberikan fasilitas dan 

kesejahteraan yang sangat baik kepada dosen maupun tenaga penunjang. 

Upaya penegakan peraturan dengan memberikan reward bagi yang 

berprestasi dan memberikan punishment  bagi yang tidak mematuhi 

peraturan semakin ditingkatkan. Selain itu, adanya rencana pengembangan 

kedepan yang konkrit, bisa membantu meningkatkan perhatian Dosen pada 

pentingnya peningkatan proses belajarmengajar. 

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

mengatasi kelemahan dan ancaman terhadap sumber daya manusia: 

1. Menambah alokasi dana untuk bantuan biaya studi dosen. 

2. Menambah kesempatan kepada dosen dan tenaga penunjang untuk 

memperluas pengetahuan dengan mengikuti berbagai seminar dan 

pelatihan. 

3. Memperluas networking dengan universitas/institusi di Luar Negeri 

4. Meningkatkan pemberian insentif dan penghargaan kepada Dosen yang 

membuat karya ilmiah. 

5. Melakukan evaluasi secara periodik dan konsisten terhadap usaha 

pengembangan serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 


