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KOMPONEN E. 

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

  

1. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.  

Kurikulum yang dikembangkan oleh Program Magister Akuntansi (PMA) 

dilaksanakan sebagai turunan yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran PMA. Adapun visi PMA adalah Menjadi program studi unggulan di 

bidang akuntansi setingkat magister yang berbasis pada kesatuan akuntansi 

dan etika (accounting and ethics) serta akuntansi dan masyarakat (accounting 

and society) yang dicapai melalui proses pembelajaran (learning) dan 

penelitian (research) yang intensif. Dengan misi menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan penelitian yang berkualitas di bidang akuntansi untuk 

kepentingan stakeholders dengan pendekatan peningkatan kualitas secara 

kontinyu, relevan dan praktis, perilaku etis, wawasan lingkungan, dan 

wawasan internasional. Serta bertujuan untuk menghasilkan sarjana setingkat 

Magister dengan pola pikir holistik, rasional-etis, dan rasional-intuitif dalam 

konteks kekinian dan kedisinian. Tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan 

ilmu pengetahuan akuntansi dengan karakter Multiparadigma yang 

menyatukan dualitas dan dikhotomi yang melekat pada akuntansi modern 

secara teoritis maupun empiris  (dapat dilihat di standar 1.1. borang).  

Oleh karena itu kurikulum dirancang untuk memberikan pencerahan 

intelektual, mental, dan spiritual mahasiswa sehingga dapat merangsang dan 

memunculkan inovasi-inovasi kreatif keilmuan akuntansi holistik, etis, 

berkualitas, kontekstual, berwawasan lingkungan dan internasional yang 

bermanfaat bagi stakeholder-nya. 

Pengembangan kurikulum dilakukan melalui workshop dan rapat internal 

(untuk evaluasi secara berkesinambungan) di antara dosen-dosen PMA. 

Selain itu, PMA juga melibatkan para pengguna/stakeholders dalam 

pengembangan kurikulum melalui pertemuan secara berkala. Hasil dari 

kegiatan ini diimplementasikan secara teknis dalam bentuk mata kuliah-mata 

kuliah dan proses pembelajaran serta penelitian dengan pendekatan multi 

paradigma, baik positivistik, interpretif, kritis dan postmodern 
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(multiparadigma).  Kurikulum ditinjau secara berkala paling lambat 5 tahun 

sekali. 

 

2. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 

PMA memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang akuntansi dengan pendekatan 

holistik, etis, kualitas, kontekstual, wawasan lingkungan dan internasional. Arti 

berwawasan lingkungan di sini memiliki 2 makna yaitu lingkungan alam 

(natural environment) dan lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan politik 

dalam lingkup Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan mata kuliah 

beroerientasi pada kepentingan stakeholders baik pada skala lokal maupun 

nasional. Jumlah tesis yang bertemakan lingkungan alam semakin meningkat 

(misalnya dalam hal Corporate Social Responsibility). Program studi juga 

mendukung riset-riset di bidang budaya dan politik (lihat tabel borang 7.1.1 

(b)).  

Pada tingkat kepentingan skala lokal, terdapat pengembangan teori-

teori, konsep, teknologi dan praktik akuntansi untuk kepentingan masyarakat 

umum, perusahaan lokal yang berinteraksi dengan budaya, agama, daerah 

bahkan pemerintahan daerah. Basis riset multiparadigma sangat 

memungkinkan untuk melakukan riset dalam bidang-bidang yang 

mengangkat kearifan lokal, misalnya akuntansi dalam perspektif budaya 

Jawa, akuntansi dalam perspektif budaya Bali, dan lain lain.  

PMA mengakomodasi kepentingan para pengguna/stakeholders dalam 

bidang kurikulum. Hal ini terbukti dengan diadakannya mata kuliah-mata 

kuliah sesuai keinginan stakeholders. Adapun mata kuliah- mata kuliah 

tersebut diantaranya adalah Pengauditan Lingkungan, Akuntansi Sektor 

Publik dan Good Corporate Governance. Usaha ini merupakan salah satu 

bentuk kepedulian PMA untuk menjamin relevansi mata kuliah yang 

ditawarkan dengan kebutuhan stakeholders. 
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3. Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, 

penataan/ organisasi). 

 

Keluasan struktur dan isi kurikulum. Program Studi ini menggunakan 

pendekatan Multiparadigma yang memungkinkan terjadinya pendekatan 

yang khas dimiliki oleh Universitas Brawijaya yang tidak ditemukan di 

Universitas lainnya di Indonesia. Dengan pendekatan multiparadigma ini, 

maka Program Magister Akuntansi (PMA) akan dapat menjawab  

permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, seperti: (1) dunia praktik 

akuntansi dan bisnis yang semakin kompleks-mekanis, (2) keterbatasan 

akuntansi modern yang reduksionis, parsial, dan bebas dari nilai (value-free), 

dan (3) cara berpikir yang mekanis-parsial. 

 

Kedalaman struktur dan isi kurikulum. PMA memastikan bahwa struktur 

dan isi kurikulum mampu membantu PMA mencapai visi dan misi yang telah 

ditentukan.  Oleh karena itu terdapat mata kuliah-mata kuliah yang 

diharapkan memberikan pengetahuan yang mendalam atas paradigma 

seperti sosio-spiritual akuntansi dan sosio-kritis akuntansi. Pengetahuan atas 

paradigma akan menurunkan metode penelitian. Oleh karena itu PMA juga 

menyediakan mata kuliah Metode Penelitian Positivisme dan Metode peelitian 

non positivisme (lihat tabel 5.1.2.1). 

 

Koherensi struktur dan isi kurikulum. PMA memastikan bahwa ada 

koherensi struktur dan isi kurikulum dengan mengkaitkan antara pengetahuan 

paradigmatik dengan pengetahuan metodologis. Oleh karena itu, pada 

semester satu, pengetahuan paradigmatik tentang akuntansi 

multiparadigmatik (sosio-spiritualitas akuntansi) diberikan beserta dengan 

metodologinya (metode positivisme dan metode non-positivisme). Semester 

berikutnya, dengan bekal paradigmatik yang cukup, mahasiswa dapat 

menelaah akuntansi dari berbagai pendekatan. Pada semester tiga 

mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang diinginkan 

beserta dengan paradigma yang disukai (lihat tabel 5.1.2.1). 
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4. Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu). 

 

Struktur kurikulum yang komprehensif memang dirancang secara utuh 

agar akuntansi sebagai ilmu dapat berinteraksi dengan keilmuan lain (antar 

ilmu). Terutama pengembangan mata kuliah sosio-kritis akuntansi dirancang 

untuk beririsan dengan disiplin ilmu lain di luar akuntansi. Dengan demikian, 

mahasiswa mendapatkan pencerahan dari disiplin ilmu yang luas, seperti 

Sosiologi, Agama, Lingkungan, Budaya, Hukum, Administrasi, dan lainnya. 

Hal ini berdampak pada keluasan riset akuntansi yang dihasilkan melalui tesis 

(lihat lampiran judul tesis pada butir borang 7.1). Pendekatan ini pada 

akhirnya ingin memberikan kontribusi keperilakuan khas akuntan dan 

organisasi bisnis di mana akuntan menjalankan aktivitas serta akuntansi 

berperan secara umum. 

 

5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat 

dan kepentingan internal lembaga. 

 

PMA sangat memahami kebutuhan masyarakat terdekat utamanya 

dalam menjaga dan mempertahankan lokalitas/nilai-nilai kearifan budaya 

termasuk memahami pentingnya spiritualitas. Hal ini terefleksi dalam 

kurikulum lokal yang dirancang sedemikian rupa dan terwujud dalam silabus 

mata kuliah seperti Sosio-Spiritualitas Akuntansi, Sosio-Spiritualitas Akuntansi 

Kritis dan Sosio-Spiritualitas Akuntansi Syariah. Proses pembelajaran 

memastikan bahwa mahasiswa memahami keeratan akuntansi dengan 

kebutuhan masyarakat terdekat. Mahasiswa mendapatkan pemahaman 

bahwa akuntansi tidak lepas dari budaya; mempengaruhi dan dipengaruhi 

budaya. Pada Sosio-Spiritualitas Akuntansi Kritis, mahasiswa diberikan 

penyadaran tentang pentingnya bersikap kritis, misalnya kritik terhadap SAK 

yang ada, perubahan-perubahan di akuntansi sektor publik yang harus pro-

rakyat dan atau bagaimana mendeteksi indikator-indikator pembangunan 

yang dihubungkan dengan anggaran pemerintah daerah/pemerintah pusat, 

dll. Salah satu hasilnya adalah buku Kritik atas Standar Akuntansi Syariah 
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yang sedang disusun oleh sebuah kelas Sosio-Spiritualitas Akuntansi Syariah 

di tahun 2010. 

 Kurikulum yang memahami kebutuhan untuk mempertahankan 

lokalitas ini sangat mempengaruhi penelitian-penelitian yang dihasilkan 

mahasiswa-mahasiswa dalam bentuk tesis. (lihat butir borang 7.1). 

Kepentingan internal lembaga dengan adanya penguatan kurikulum 

multiparadigma berdampak pada kepercayaan pihak luar untuk mengadakan 

kerjasama dalam pengembangan akuntansi sektor publik atau pemerintahan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjasama dan Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Keuangan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, serta Pemerintah Kota Batu, 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Malang. Selain itu 

dengan keunikan kurikulum berbasis multiparadigma tersebut, juga 

memberikan dampak positif bagi internal lembaga dengan kepercayaan 

lembaga profesi Ikatan Akuntan Indonesia baik Pusat, Kompartmen Akuntan 

Pendidik maupun Kompartemen lainnya, untuk mengembangkan lebih lanjut 

model-model dan riset akuntansi multiparadigma agar dapat dilakukan di 

Perguruan Tinggi lainnya. Bahkan dengan adanya kurikulum yang khas 

tersebut banyak perguruan tinggi meminta lembaga untuk memberikan 

pelatihan-pelatihan mengenai akuntansi multiparadigma, misalnya di 

Universitas Hasanuddin, Universitas Sriwijaya, dlll. 

 

6. Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan 

mahasiswa secara individual/kelompok mahasiswa tertentu. 

Hingga saat ini PMA menawarkan berbagai mata kuliah pilihan.  Mata 

kuliah pilihan dirancang untuk mengakomodasi kekinian perkembangan 

akuntansi seperti Akuntansi Internasional, Sosio-Spiritualitas Akuntansi 

Syariah, Good Corporate Governance dan lain lain (lihat tabel 5.1.2.2.). 

Dengan demikian, kebutuhan mahasiswa setidaknya telah terpenuhi dengan 

berbagai variasi pilihan riset yang dapat dikembangkan melalui bekal mata 

kuliah pilihan.  
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7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan 

studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, 

mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable 

skills), terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan. 

 

PMA memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengikuti 

program beasiswa luar negeri. Program ini merupakan program 

pengembangan diri yang sangat baik, karena mahasiswa dapat memiliki 

wawasan keilmuan yang lebih luas dengan belajar di luar negeri. Peluang 

untuk mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferrable 

skills), terorientasikan ke arah karir dan pemerolehan pekerjaan merupakan 

peluang yang dicari oleh mahasiswa sebagai motivasi mengambil PMA. Hal 

ini dapat dilihat pada tracer study alumni. Mahasiswa PMA berasal dari 

berbagai latar belakang karir. Bagi mahasiswa PMA yang berkarir sebagai 

dosen memang membutuhkan pendidikan lanjutan untuk mengembangkan 

karirnya. Sebagian besar mahasiswa PMA yang belum bekerja mendapatkan 

pekerjaan setelah dan bahkan sebelum menyelesaikan studi mereka.  

Beberapa mahasiswa PMA menjelang berakhirnya masa studi atau setelah 

penyelesaian studi telah mendapatkan pekerjaan sebagai dosen. 

 

8. Misi pembelajaran 

a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan. 

Berdasarkan kompetensi yang ingin diraih (lihat butir borang 5.1.1) 

maka model pembelajaran juga memasukkan aspek mental/spiritual. 

Hal ini terpapar jelas dalam silabus mata kuliah yang disediakan oleh 

PMA yaitu dengan dekonstruksi intuitif esdubra dan hypno-spiritual 

teaching technique (lihat lampiran silabus). 

 

b. Efisiensi internal dan eksternal. 

PMA menjaga efisiensi internal dengan memastikan bahwa setiap 

mata kuliah memenuhi jumlah pertemuan yang disyaratkan yaitu 14 

kali tatap muka, ditambah dua kali pertemuan untuk Ujian Tengah 
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Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Jika dosen 

berhalangan untuk hadir, maka ia harus menggantikan pertemuan 

yang hilang sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, dimungkinkan 

bahwa satu mata kuliah dapat diampu oleh dua hingga tiga orang 

dosen. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kontnyuitas 

pertemuan namun juga memberikan wawasan yang lebih luas untuk 

mahasiswa dibandingkan apabila diampu oleh satu orang dosen saja. 

Hal ini diatur dalam Manual Procedure (MP) yang memastikan 

efisiensi internal dan eksternal, diantaranya nomor 00203 06008 

tentang Penentuan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Jurusan Akuntansi 

UB, nomor 00203 06009 tentang Penjadwalan Kuliah Jurusan 

Akuntansi UB, serta nomor 00203 06010 tentang Pengajaran Jurusan 

Akuntansi UB. 

 

9. Mengajar:   

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan PMA yaitu menghasilkan 

sarjana setingkat Magister dengan pola pikir holistik, rasional-etis, dan 

rasional-intuitif dalam konteks kekinian dan kedisinian, maka strategi 

dan metode yang mengembangkan pola pikir seperti ini ditunjang oleh 

metode pengajaran bebasis metode transformasi intuitif esdubra. 

  

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah. 

Agar materi pembelajaran sesuai dengan tujuan mata kuliah, maka 

setiap Mata Kuliah memiliki Silabus dan SAP. Termasuk dalam SAP 

adalah metode pengajaran (lihat lampiran silabus). Tentang hal ini 

diatur dalam MP nomor 00203 06010 04 tentang Dokumen Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP). 

 

c. Efisiensi dan produktivitas. 

Untuk menjaga efisiensi pengajaran dan produktivitas dosen, maka 

pelaksanaan pengajaran merujuk pada MP nomor 00203 06010 05 

tentang presensi dosen dan MP nomor 00203 06010 06 tentang 
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rekap kehadiran dosen. Dosen yang berhalangan hadir tetap 

diwajibkan untuk mengganti ketidakhadirannya untuk memenuhi jumlah 

pertemuan yang disyaratkan. 

 

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar. 

Kegiatan mengajar yang terstruktur dilaksanakan sebanyak 16 kali 

pertemuan (termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester) untuk setiap mata kuliah. Perkuliahan di dalam kelas 

dilaksanakan melalui proses belajar mengajar bertatap muka dan 

pemberian tugas perkuliahan. Setiap 1 sks tatap muka dilaksanakan 

secara terstruktur di dalam kelas selama 50 menit. 

 

e. Penggunaan teknologi informasi. 

Proses belajar mengajar dilingkungan PMA telah mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi. Seluruh kelas telah memiliki fasilitas 

komputer dan LCD serta koneksi internet melalui jaringan wifi. Bahkan 

sound system juga tersedia di kelas untuk memfasilitasi metode 

pengajaran dekonstruksi intuitif esdubra dan hypno-teaching spiritual 

teaching. Untuk kelas yang membutuhkan penggunaan laboratorium, 

telah tersedia fasilitas komputer lengkap yang terkoneksi dengan 

internet, serta saling terjaring antar komputer (lihat tabel borang 6.2.3 

dan 6.3.2).  

 

10. Belajar: 

a. Keterlibatan mahasiswa. 

Mahasiswa terlibat dalam proses belajar mengajar baik dalam 

kurikulum yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.Mahasiswa 

secara aktif harus merencanakan studi melalui prosedur pengisian 

Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh Ketua Program 

Magister. Hal ini menjamin keterlibatan mahasiswa dan memberikan 

penyadaran akan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan studi. 

Prosedur pengisian KRS juga memungkinkan Ketua PMA untuk dapat 

memonitor dan mengevaluasi perkembangan mahasiswa. 
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b. Bimbingan skripsi/tesis/disertasi. 

Pelaksanaan tesis mengacu pada MP (Manual Procedure) dengan 

nomor 00203 06019 untuk penulisan tesis. Penelitian merupakan 

program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat menggunakan 

metode survey dan/ atau percobaan, yang dihasilnya akan digunakan 

untuk penulisan tesis. Penelitian dilaksanakan di daerah yang dipilih 

sesuai dengan tujuan dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum 

melaksanakan penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan 

administrasi di Bagian Pengajaran Program Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Penelitian disupervisi oleh 

Ketua Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur 

dalam SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

tentang supervisi Penelitian oleh Pembing. Hasil supervisi penelitian 

dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi dengan 

menyerahkan hasil evaluasi kepada KPS atau ke bagian pengajaran, 

yang selanjutnya didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang 

dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan penelitian. Mahasiswa 

yang telah selesai melakukan penelitian, secepatnya segera menyusun 

artikel jurnal (untuk seminar hasil penelitian) dan naskah tesis. 

 

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:  

1)  pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya, 

  

Pengembangan pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai 

bidang yang diinginkan mahasiswa ini dimungkinkan dengan 

dirancangnya kurikulum, baik terstruktur maupun tidak terstruktur serta 

kegiatan-kegiatan yang diadakan program studi. Peluang ini diberikan 

PMA melalui mendatangkan kuliah kuliah tamu yang sangat fokus 

pada pengembangan materi tertentu. Misalnya kuliah tamu Good 

Corporate Governance dari praktisi, forensic accounting atau pasar 

modal. 
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2)  keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable), 

Keterampilan riset terhadap berbagai paradigma merupakan akibat 

atas pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai berbagai 

perbedaan paradigma. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi publikasi 

ilmiah mahasiswa program Magister Sains Akuntansi Universitas 

Brawijaya di tingkat Nasional (misalnya pada event tahunan 

Simposium Nasional Akuntansi, Simposium Ekonomi Islam, serta 

berbagai event lainnya). Bahkan, publikasi penelitian mahasiswa juga 

telah mulai merambah ke event internasional (misalnya pada 

Qualitative Research Conference di Malaysia dan The 12th Asian 

Academics Accounting Association di Bali, dll) (lihat butir borang 

3.2.2). Diseminasi riset ini merupakan suatu cara pengalihan 

ketrampilan umum dari mahasiswa ke publik.  Beberapa hasil tesis 

yang bersifat aplikatif juga merupakan bentuk ketrampilan yang dapat 

dialihkan. 

  

3)  pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri, 

Pemahaman dan pemanfaatan kemampuan sendiri dikembangkan 

program studi sesuai dengan misinya untuk melakukan pencerahan 

mental dan spiritual, selain pencerahan intelektual sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada poin pengetahuan dan pemahaman materi 

khusus. Diadakan mata kuliah yang mendukung perkembangan mental 

dan spiritual mahasiswa seperti Sosio-Spiritualitas Akuntansi dan 

Sosio-spiritualitas Kritis Akuntansi. 

  

4)  kemampuan belajar mandiri, 

 Pengembangan mahasiswa dalam hal kemampuan belajar mandiri 

dicapai dengan penyediaan fasilitas-fasilitas dari program studi 

maupun fakultas yang dapat meningkatkan pengembangan diri. 

Prasarana seperti ruang belajar mandiri di gedung F latai 4-5, 

ketersediaan wifi dan ruang baca serta akses jurnal nasional dan 

internasional memungkinkan mahasiswa untuk mampu belajar secara 

mandiri. 
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5)  nilai, motivasi dan sikap. 

Pengembangan nilai, motivasi dan sikap merupakan aspek yang 

sangat diperhatikan oleh program studi. Penyediaan mata kuliah yang 

berbasis multiparadigma, pada hakikatnya ingin memperkenalkan 

berbagai nilai yang mendasari asumsi-asumsi paradigma tersebut. 

Dengan eksposur terhadap berbagai nilai ini diharapkan mahasiswa 

dapat menumbuhkan kebijaksanaan dalam menghargai berbagai 

perbedaan yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap tenggang 

rasa dan toleransi yang tinggi. 

 

 

11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar: 

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa. 

Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa dapat dilihat di buku pedoman akademik yang diberikan 

kepada mahasiswa PMA.  Sedangkan secara rinci, penilaian studi 

mahasiswa telah diatur dalam Manual Procedure (MP) nomor 00203 

06010 03 tentang Borang Penilaian Akhi Semester. 

 

b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan 

mahasiswa. 

Strategi PMA dalam memastikan dan memantau kemajuan dan 

keberhasilan mahasiswa dicapai secara terstruktur (formal) maupun 

tidak terstruktur (non formal). Prosedur pengisian KRS memungkinkan 

Ketua PMA untuk berdiskusi dengan mahasiswa untuk mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan mahasiswa, kendala-kendala yang 

dihadapi mahasiswa, serta memberikan solusi serta motivasi untuk 

mempercepat kemajuan dan keberhasilan mahasiswa. Strategi lain 

yang lebih bersifat non-formal dilakukan melalui debat epistemologi 

(sebagaimana dijelaskan pada poin 5.6 tentang upaya 

peningkatan suasana akademik). 
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Adapun metode penilaian kelulusan mata kuliah diserahkan 

sepenuhnya kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah 

dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik. Adapun sistem 

penilaiannya adalah A, B, C, D dan E,dengan penjelasan sebagaimana 

tampak pada tabel berikut: 

Sistem Penilaian Akademik 

Nilai Angka Huruf Mutu Angka Mutu Golongan Kemampuan 

>80-100 A 4 Sangat Baik 

>75-80 B+ 3.5 Antara sangat Baik dan Baik 

>69-75 B 3 Baik 

>60-69 C+ 2.5 Antara Baik dan Cukup 

>55-60 C 2 Cukup 

>50-55 D+ 1.5 Antara Cukup dan Kurang 

>44-50 D 1 Kurang 

0-44 E 0 Gagal 

Sumber: Buku Pedoman Akademik 

Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen 

merupakan nila gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh 

dosen koordinatornya. Nilai akhir merupakan gabungan nilai: tugas-

tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, 

yang mengikuti kriteria penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

c. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar 

seorang mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan). 

Tesis adalah tahap akhir penentuan kelulusan studi di PMA. Nilai lulus 

untuk ujian tesis minimum 3 (B). Apabila kurang dari nilai tersebut 

mahasiswa harus mengulang ujian tesis dan diberi kesempatan satu 

kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka mahasiswa yang 

bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi 

pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan 

gagal dalam studi di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya. Pernyataan kualitatif penentuan kelulusan 

(yudisium) dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan ujian akhir 

tesis. 
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d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa. 

Pada setiap akhir semester mahasiswa mengisi evaluasi mahasiswa 

terhadap dosen yang mengajar. Adapun pelaksanaannya mengacu 

pada Manual Procedure (MP) nomor 00203 06010 11.  Lembar 

evaluasi ini menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa atas proses 

belajar-mengajar. 

 

12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, 

baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk  menciptakan iklim 

yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional. 

 

Prasarana telah memenuhi kebutuhan sivitas akademika dengan baik. 

Ruang seminar tersedia dengan sangat baik, diantaranya: ruang sidang 

utama FE-UB, ruang sidang PPA dan aula di lantai 7 gedung pascasarjana, 

dengan fasilitas lengkap yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 

mengadakan diskusi akademik. Kapasitas aula mencapai 400 orang. 

Laboratorium khususnya untuk praktikum statistik multivariat tersedia, selain 

itu 5 Lab. Komputer juga dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. 

Komputer-komputer di laboratorium telah dilengkapai dengan software 

analisis data (PLS, SEM, SPSS) serta program program lain yang mungkin 

diperlukan, selain program dasar Microsoft. Ruang kerja mahasiswa bersekat 

telah disediakan secara bebas di Lt. 4-6 Gedung F Pasca Sarjana. Pada 

setiap ruang kerja, mahasiswa diberi fasilitas meja, kursi, listrik serta 

memanfaatkan koneksi internet (wifi) yang tersedia. Fasilitas Pojok BEI juga 

tersedia dan dapat diakses secara gratis bagi seluruh sivitas akademika FE-

UB. Ruang Baca dan Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap dan 

jurnal dalam bentuk hard copy maupun online yang dapat diakses secara 

gratis bagi sivitas akademika. Mushala tersedia di Lt 2. Gedung F. Untuk 

keperluan ibadah shalat, mahasiswa juga dapat menggunakan masjid 

fakultas maupun universitas yang sangat dekat dengan gedung pasca sarjana 

FEUB (lihat tabel borang 6.3.3 dan 6.3.4). Ketersediaan dana hibah 

penelitian disertasi yang diberikan kepada mahasiswa juga tersedia dengan 

baik sehingga mampu meningkatkan iklim yang kondusif antara sivitas 

akademika di PMA - FE UB. 
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13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa 

dan civitas academica lainnya. 

Interaksi akademik dilaksanakan di dalam maupun di  luar proses 

pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya 

mengerjakan tugas tetapi juga menulis makalah, presentasi makalah, ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. Kegiatan belajar mengajar 

merupakan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa. Dalam 

menjaga penjaminan mutu interaksi kegiatan terstruktur maka pelaksanaan 

kegiatan akademik mengikuti Manual Procedure (MP) di bawah pengawasan 

Unit Jaminan Mutu (Nomor 00203 06010). Mahasiswa dan dosen dapat 

mengakses kegiatan belajar mengajar melalui e-learning di situs resmi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Di luar proses pembelajaran, situs ini juga berguna sebagai media 

komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen 

serta mahasiswa dengan pengelola program studi. Mahasiswa juga diajurkan 

untuk mengikuti Debat Epistemologi, penelitian bersama yang disajikan dalam 

beberapa Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan temu alumni.  

 

14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik 

yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam rangka mengembangkan suasana akademik yang kondusif bagi 

pembelajaran, PMA mengadakan rapat dosen setiap awal semester untuk 

mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan silabus mata kuliah serta 

metode pembelajaran. Dalam pertemuan ini, dosen dapat melakukan sharing 

dengan sesama dosen sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam 

mengembangkan kurikulum dan pengajaran. PMA juga terus menerus 

memotivasi civitas akademika untuk terus melakukan penelitian dengan 

mengadakan diskusi rutin seperti mengadakan kuliah tamu dan temu alumni. 

Selain itu keberadaan Jurnal Akuntansi Multiparadigma membantu civitas 

akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian tanpa kendala yang 

berarti. 
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15. Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar, 

simposium, diskusi, eksibisi) di kampus. 

PMA memberikan kesempatan kepada civitas academica untuk turut 

serta dalamberbagai kegiatan akademik (seminar, simposium, diskusi, 

eksibisi) di dalam kampus. Seminar publikasi hasil tesis diumumkan secara 

terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh civitas academica. Begitu pula dengan 

diskusi ilmiah internal, semua diumumkan secara terbuka. 

 

16. Pengembangan kepribadian ilmiah. 

Kepribadian ilmiah seringkali dicirikan sebagai kepribadian yang mampu 

mempertahankan sikap ingin tahu, kritis, serta mampu mengembangkan 

pengetahuan melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun, kepribadian ilmiah mahasiswa PMA tidak sekedar itu. Ia juga 

dicirikan dengan kemampuan untuk dapat menerima hal-hal yang baru 

sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, di luar ilmu pengetahuan yang telah 

mapan. Oleh karena itu, PMA melibatkan mahasiswa untuk aktif melakukan 

diskusi melalui metode pembelajaran yang memiliki kekhasan 

multiparadigma, misalnya melalui olah akal, olah rasa, dan olah 

batin/spiritualitas. Hal ini terwujud dalam silabus mata kuliah-mata kuliah 

PMA. Selain itu keikutsertaan mahasiswa dalam acara-acara seperti Debat 

Epistemologi, kuliah tamu, serta sosialisasi dan anjuran untuk mengikuti 

event-event nasional akan memperkuat kepribadian ilmiah mahasiswa PMA 

bahkan mampu menularkan kepribadian ilmiah yang santun ini ke masyarakat 

luas. Hal ini terbukti melalui keikutsertaan dalam beberapa kali event nasional 

seperti SNA dan SNEI dan bahkan pada lingkup internasional. (Lihat butir 

3.2.2) 

 

17. Hasil pembelajaran: 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Kompetensi utama Program Magister Sains Akuntansi mengacu pada 

Kepmen No. 45/U/2002 yang memuat nilai penting dalam membentuk 

kehidupan yang berkebudayaan dan memiliki keterkaitan sinergis di 
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antara berbagai kompetensi utama lainnya; serta mendukung kompetensi 

yang dirumuskan oleh JAFEB-UB. 

Kompetensi utama Program Magister Akuntansi adalah mencetak sumber 

daya manusia yang memiliki kualifikasi berpikir holistik, rasional-etis, dan 

rasional-intuitif dalam konteks kekinian dan kedisinian. Sedangkan 

kompetensi pendukung Program Magister Sains Akuntansi adalah 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan riset keilmuan 

akuntansi yang berkarakter multiparadigma.  

Harapan ini telah terwujud melalui hasil penelitian mahasiswa PMA dalam 

berbagai paradigma. Tidak hanya itu, keterkaitan sinergis keilmuan dan 

kehidupan berbudaya juga telah terwujud dalam berbagai tesis 

mahasiswa yang mengangkat hubungan antara budaya lokal dengan 

akuntansi (lihat tabel 7.1.1 borang). Hasil penelitian dipubilkasikan 

secara internal melalui tesis atau secara eksternal melalui event-event 

seperti simposium, konsorsium dan seminar baik pada tingkat nasional 

maupun pada tingkat internasional (lihat butir borang 3.2.2). 
 

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. 
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c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian 

studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

Dengan adanya Manual Procedure (MP) nomor 00203 06010, maka 

kemajuan, keberhasilan dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa 

(termasuk IPK dan yudisium) selalu terjaga kemutakhirannya.  Adapun 

data-data tersebut dapat dilihat pada tabel borang 3.2.1 dan 3.2.3. 

 

d. Kepuasan lulusan. 

PMA mengadakan tracer study untuk alumni nya dalam rangka 

memperoleh masukan atas kepuasan lulusan PMA secara keseluruhan 

termasuk kurikulum, sarana, prasarana, administrasi dan masukan lain. 

Prosedur penyebaran tracer study dilakukan secara rutin setiap tahun, 

yaitu saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Sebagai 

prosedur lain, tracer study juga diupload secara on-line dengan alamat 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=OHNIHM_13026bf3. 

Secara umum, lulusan merasa bahwa kekhasan PMA dalam 

pembelajaran (intelektual, mental, spiritual) telah mencerahkan mereka 

dalam aspek-aspek tersebut.Keberadaan media tracer study ini dapat 

memberikan suatu feedback yang sangat baik untuk pengembangan 

program. 

 

18. Pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada komponen ini nomor 17 (b) 

sebagian mahasiswa PMA merupakan dosen baik dari PTN maupun PTS. 

Oleh karena itu, lulusan PMA akan menjadi suatu kontribusi bagi PTN/PTS di 

mana mahasiswa tersebut bekerja berkaitan dengan kesinambungan dan 

peningkatan kualitas PTN/PTS tersebut.  Bagi mahasiswa yang bukan dosen, 

maka kelulusan mereka menjadi bekal untuk pengembangan karir di institusi 

mereka masing-masing dan juga memungkinkan studi lanjut ke jenjang yang 

lebih tinggi bagi yang menginginkannya.  

 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=OHNIHM_13026bf3
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19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak 

paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai 

hasil penelitian.  

PMA yang berbasis multiparadigma mengusung suatu ide baru tentang 

pendidikan akuntansi yang lebih luas yang menggabungkan aspek budaya, 

agama, lokalitas dan spiritualitas. Ini merupakan hal yang tetap ingin dijaga.  

Konsekuensi logis dari multiparadigma adalah proses belajar-mengajar yang 

unik sebagaimana yang tercatum dalam SAP seperti metode dekonstruktif 

intuitif esdubra dan hypno-teaching sprituality technique. 

 

Evaluasi Diri atas Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana 

Akademik 

 

PELUANG KEUNGGULAN 

Otonomi perguruan tinggi 

memberikan keleluasaan melakukan 

design kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

PMA merupakan pelopor untuk 

pengembangan Akuntansi 

Multiparadigma 

Pengembangan Akuntansi – melalui 

akuntansi baru lintas disiplin ilmu 

Tracer study telah dilakukan secara 

rutin dan ditindaklanjuti dengan baik 

 

PMA telah menbentuk model 

pembelajaran yang dapat 

memberikan pencerahan baik 

intelektual, emosional dan spiritualitas 

mahasiswa 

 

Suasana akademis yang kondusif, 

interaksi dosen dan mahasiswa 

cukup dekat 

ANCAMAN KELEMAHAN 

Dunia bisnis yang turbulence 

menyebabkan PMA harus selalu siap 

melakukan perubahan kurikulum 

Periode penyelesaian tesis masih 

belum optimal 
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Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

  Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis SWOT bidang kurikulum 

pembelajaran dan suasana akademik  di atas, PMA berupaya melakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mempertahankan keunikan model pembelajaran yang dimiliki saat ini 

2. Mendorong percepatan kelulusan mahasiswa PMA melalui 

diskusi/debat epistimologi yang dapat membantu mahasiswa 

mengatasi masalah penelitian. 

3. Peninjauan kurikulum juga didasarkan pada kebutuhan perkembangan 

dunia bisnis dan masyarakat. 

4. Mendorong berbagai bentuk akuntansi baru lintas disiplin ilmu, yaitu 

dengan membentuk sarana publikasi berupa Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma (JAMAL)     


