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RISALAH RAPAT 
 
Pendahuluan: Oleh KPS PMA JAFEB UB (Ali Djamhuri, Ph.D, Ak. CA, CPA) 

Acara ini terkait dengan perkembangan pengetahuan yang semakin berkembang dengan adanya 
KKNI dan juga akreditasi Internasional. Untuk itulah perlu adanya evaluasi, terutama visi dan misi, 
untuk mengetahui apakah visi dan misi ini masih relevan atau tidak untuk kondisi masyarakat saat 
ini. Bertolak dari hal tersebut,maka kami mengadakan acara FGD ini. 
 
Dengan adanya acara ini akan sangat bermanfaat bagi prodi. Pada acara ini kami akan berperan 
sebagai penerima informasi dan masukan dari seluruh hadirin. Bagi bapak/ibu alumni yang menjadi 
pengelola bagi insttusi lain, kami ingin mengetahui apakah visi dan misi prodi telah memberikan 
sumbangsih bagi instansi bapak/ibu. 
 
Dari suatu visi dan misi biasanya, ungkapan visi misi itu adalah suatu pemahaman bersama dari 
member dari prodi tersebut. Kemudian yang kedua, visi misi tersebut juga merupakan hal umum 
yang dapat mencakup berbagai aspek dana spirasi dari stakeholder., dan yang ketiga juga cukup 
inspiring dan uplifting. Yang  terakhir, visi dan misi harus bahasanya ringkas, dan easy to be 
understood. Inilah hal yg lazim ada dalam penyusunan visi dan misi. 
 
Beberapa perspektif penyusunan visi dan misi serta tujuan adalah: ideal timeless, practical 
periodical (diungkapkan dalam pernyataan yang praktis yang mudah dicapai, bisa dalam waktnya 
maupun kualitasnya), Middle Range (in between, tidak terlalu ekstrim practical tetapi juga tidak 
terlalu ekstrim mimpi). Dalam Formulating Mission there are some matters to be considered as 
stated in slide.  
Berdasarkan acuan itu tadi apakah visi dan misi MSA masih sesuai atau tidak. Apakah visi dan misi 



ini sudah terimplementasikan pada penyelenggaraan? Inilah yg saya harapkan bisa menjadi 
masukan. Kemudian misi merupakan upaya realisasi dari visi tersebut. Tujuan Prodi  

 
Beberapa Masukan Peserta Rapat Sesi 1: 

a. Pak Fitriaman (alumni):  
1. Visi, Misi sdh cukup baik dari segi pernyataannya  
2. Perlu ada penambahan tentang kaitan dengan era informasi  
3. Perlu ada upaya yang lebih baik uuntuk mensosialisasikan PMA di daerah-daerah terutama di 

Indonesia bagian timur  
b. Lis Ernawati: STIE Widya Darma Turen  

1. Keluhan … para lulusan masih memiliki sedikit hambatan tentang kemampuan berkomunkasi  
2. Hal yang berkait dengan bisnis belum tampak, seperti kewirausahaan, padahal PMA berada di 

lingkungan FEB yang mengandung unsur bisnis  
3. Kurang spesifik (mungkin di spesialisasi  atau mata kuliah), seperti misalnya akuntansi syariah 

dan sebagainya  
c. Bapak Uki (User / Audi Consulting Associate Malang - KAP Made, Thomas, dan Dewi) 

1. Saat ini ketua asosiasi manajamen Indonesia adalah Bapak Audi membawahi 120 pengusaha, 
untuk saat ini kami sedang lagi getol getolnya sinergis aktif dengan universitas, mengingat 
bahwa Bapak Made Sudarma dan I Gede Audita adalah dari Universitas Brawijaya. Antara ain 
hal yang ingin kami ajukan untuk kerjasama dengan magister akuntansi adalah pelaksanaan 
kuliah tamu tentang entrepreneurship dengan pembicara associate partner dari Audi 
Consulting baik di wilayah malang maupun nasional, untuk detail akan dijelaskan oleh bapak 
audi. Kemudian dapat pula untuk hasil penelitian yang berguna untuk kemajuan masyarakat. 

d. Bapak Audita (Audi Consulting Associate Malang - KAP Made, Thomas, dan Dewi) 
1. Sebagai user, kami juga menggunakan alumni dari magister akuntansi, S1, dan joint program. 

Saya juga mengembangkan ke ACA yang tidak hanya terkait dengan KAP tapi juga mengenai 
pemberdayaan masyarakat, terutama terkait dengan lingkungan. Menurut saya, untuk alumni 
Master terkadang yang kurnag adalah aplikatifnya. Sehingga dengan program pemberdayaan 
ini bisa menambah pengalaman mahasiswa tidak hanya teori saja. 

2. Kemudian perlu ada pengalaman kerja lebih banyak dan juga program entrepreneurship 
sehingga tidak hanya akademisi nya saja yang menonjol tetapi juga sisi lainnya.  

 
Jawaban KPS PMA JAFEB UB:  
Setelah mendengarkan masukan dari alumni dan user, maka akan semakin terasa kekurangan prodi kami. 
Sebagai informasi, dua minggu ke depan akan dilaksnakan acara yang sama untuk Dosen, yang nanti akan 
diharapkan akan membuka kesempatan untuk inisiasi program magister akuntansi terapan. Karena 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh user dan alumni, maka kita kekukarangan sentuhan appliednya. 
Sebelumnya program magister ini adalah murni science, kemudian pad atahun 20012 saya dan bu mirna 
menginisiasi sentuhan applied, namun seiring berjalan nya waktu apa yang kami impikan. Sehingga timbul 
kesadaran untuk perlu adanya pemisahan applied dan science.  
 
Beberapa Masukan Peserta Rapat Sesi 2: 
 

a. Dawo (Mahasiswa): what I see from my short experience, we have limited exposure for workshop, 
conference, and seminar to improve our capability. And also for the academic, for compulsory and 
elective subject. For example: strategic management is more relevant for management, than 
accounting.  

b. I Gede Fajar (Mahasiswa): apabila boleh usul, bagaimana apabila di dalam kurikulum, ada 
kewajiban untuk magang, mungkin selama satu semester, sehingga ada pengalaman untuk magang. 
Dan mohon agar tempat magang dipilihkan olehh program. 

c. Yudi (Alumni) : apabila melihat dari kategori yang telah dipaparkan tadi, saya melihat bahwa visi 
yang ada saat ini memenuhi ideal timeless. Namun, yang membuat gelisah adalah terkait dengan 
praktisnya. Sehingga ini kembali ke prodi, apakah tetap pada tataran ideal ataukah praktisnya. 
Apabil akami sebagai pengajar, maka yang lebih cocok adalah tataran idealnya, dan dengan adanya 



keunikan multiparadigma, maka hal tersebut perlu untuk ditonjolkan/dicantumkan. 
d. Mohamad Syafril (Alumni): Penelitian seperti multiparadigma perlu ditonjolkan, dan juga adanya 

perbedaan antara penelitian satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Dan yang terakhir PMA 
hanya menyentuh bisnis kecil dalam penelitian, belum sampai tataran pemberdayaan masyarakat. 

e. Vega (student/alumni) : Belum ada kepaduan sikap mengenai  , antara visi misi dan tujuan kurang 
linier. Visi lebih sempit dari misi dna tujuannya. Sedangkan misi nya kurang setara pemilihan 
katanya, sehingga visi misi dan tujuan bisa selaras. Dari segi praktisnya, karena keinginan PMA 
mencakup keseluruhan, maka teori harus terkait dengan praktis, jangan sampai teori dan 
praktiknya diwang awing. Alangkah lebih baiknya, juga ada praktek pengambilan keputusan di 
lapangan, sehingga teori tersebut dapat relevan di masyarakat.  

f. Khoirul (Alumni) : Saya sempat riset di beberapa universitas tentang visi dan misi untuk MSA, dari 
semuanya itu memang ada salah satu yang bisa diadopsi. Kemudian untuk visi mohon penjelasan 
terkait dengan penelitian dan pengabdian masyrakat secara berkesinambungan. Kemudian, untuk 
magang saya kurang setuju karena akan memperlambat masa studi. Dan yang terakhir, saya harap 
tidak perlu dibeda bedakan antara applied dan science, sebagai contoh saya juga mengajar di 
universitas kecil di jombang dan membuka kantor akuntan publik kecil, sehingga antara akademisi 
dan praktikal dapatselaras, hal itu juga yang diinginkan oleh angkatan saya. Kemudian terkait 
dengan visi, wording kata “sarjana” lebih baik diganti dengan “lulusan” 
 

Jawaban KPS PMA JAFEB UB: 
Ada hal yg bisa dipelajari dari MMRS, ada magang tiga bulan di rumah sakit yang mengangkat mengenai 
permasalahn dan mahasiswa diminta untuk mencari solusi yang mana solusi tersebut disetujui oleh 
direktur rumah sakit, sehingga usulan perbaikan tersebut akan berguna, dan pada akhirnya aka nada ujian 
yang integrated antara science dan practical. 
 
Beberapa Masukan Peserta Rapat Sesi 3: 

a. Khoirul: Saya ada masukan bahwa untuk visi menjadi yang terdepan di Asia. 
b. Areta (Mahasiswa): setuju dengan pak fitriaman yaitu penambahan teknologi informasi. 
c. Husnun Nida (Mahasiswa) 

1. Visi dan Misi sudah selaras  
2. Pembelajaran melalui diskusi merupakan pembelajaran yang sangat sesuai dengan tujuan 

yanag ingin dicapai  (VISI) 
3. Pengabdian kepada masayarakat perlu diberikan lebih banyak kesempatan kepada 

mahasiswa  
4. Sosialisasi  VISI dan MISI tidak cukup hanya di awal tetapi perlu disosialisaikan di tengah dan 

diakhir 
d. Nurkhalisa (Mahasiswa)  

1. Keluhan mahasiswa merasakan adanya belum kekompakkan antar  pihak di jurusan  
2. Kuota dalam konsentrasi yang sering tidak pas karena adda batasan  
3. Konsentrasi syariah  masih kurang adanya matakuliah yang secara langsung  berkaitan 

dengan syariah  
e. Novrida (alumni):  

1. Perlu dicantumkan multiparadigma dalam visi nya.  
2. Kemudian untuk pengabdian, perlu ditambah dalam tujuan antara lain: bisa dijabarkan di 

tujuan bis amenghasilkan pengetahuan, dan penjabaran tentang pengabdan yang 
menyentuh permaslaahn Negara (Indonesia). 

3.  Untuk selanjutnya, saya menyetujui dengan menjadi terdepan di Asia, namun kita tetap 
harus UB yang mempunyai keunikan dan menghormati keunikan lokal, sehingga jangan 
sampai kita melupakan local value kita. 

f. Pak Bambang Hariadi (User dari KAP DBSD):  
Perlu ada pembagian antara user, yaitu user yang akademisi dan praktisi. Dan apabila bicara 
tentang visi dan misi, dalam membangun vision and mission itu harus dibangun bberdasarkan 4c: 
customer, company, competitor (untuk positioning, seperti yang disampaikan bahwa kita 
mempunyai multiparadigma maka itu perlu ditonjolkan juga), dan changes. Untuk beberapa 



alumni, memang ada yang bekerja di kami, namun saya lihat alumni wanit lebih cocok daripada laki 
laki karena lebih telaten dan punya semangat belajar yang tinggi. Kemudian, terkait dengan 
postioning, kita harus segmenting..   

 
Jawaban KPS PMA JAFEB UB:  

1. Kekuatan universitas lain --  misalnya di sektor publik, apakah kekuatan Multiparadigma 
dimungkinkan digabung dengan misalnya bidang tertentu seperti akuntansi bisnis, akuntansi sektor 
publik atau yang lain. 

2. Mengenai performance alumni, memang agak menjadi persoalan kalau kita kaitkan dengan bisnis 
secara umum. Seperti di ilmu kedokteran, ternyata sekarang menjadi sangat spesiifik, namun saya 
juga membaca bahwa di inggris sekarang menjadi umum lagi, karena spesialis bergabung menjadi 
satu. Memang tarik menarik antara umum dan spesifik mungkin akan menjadi terus menerus ada, 
namun kita juga jangan terlalu umun dan jangan terlalu spesifik. 

 
Beberapa Masukan Peserta Rapat Sesi 4: 

a. Muhammad Ansar (Alumni dan user): 
1. Melihat kekuatan universitas lain, maka apakah memungkinkan apabila kekuatan 

multiparadigma dimungkinkan digabung dengan dengan misalnya bidang tertentu seperti 
akuntansi bisnis, akuntansi sektor publik atau yang lain 

2. Perlu target kewilayahan  
b. Rikie (Mahasiswa)  

1. Bagaimana practical aspect of the discipline, misalnya melalui pengabdian masyarakat  
2. Kelebihan multiparadigma sangat memberi dampak positif pada para lulusan  
3. Kelemahan sistem  pelayanan banyak sekali seperti belum terintegrasinya sub-sub sistem yang 

ada, contoh wisuda atau yang lain 
4. Perlu tekanan wilayah capaian VISI  

c. OMRAN (mahasiswa): He  thanks to all participants  
d. Pak Uki (User): perlu mungkin dipertimbangkan untuk membuat lembaga pengembangan yang 

dapat berkontribusi di masyarakat contohnya, diadakan international conference untuk magister 
akuntansi, strategi bisnis, penelitian, ataupun advisory, ataupun kegiatan lainnya yang memberikan 
kontribusi bagi kalangan industry 

 
Jawaban KPS PMA JAFEB UB 
Terima kasih atas masukan yang bagus ini, dan memang kami sekarang juga sedang merintis dengan 4 
pasrtie slainnya di luarnegeri, dan kami akan sangat sennang apabila pak uki berkenan untuk 
membicarakan lebih jauh tentang hal ini, karena kita riil membutuhkannya. 
 
Penutup Jalannya Rapat dari KPS PMA JAFEB UB 
Terima kasih banyak atas seluruh feedback yang diberikan kepada kami. Kami akanmemilah milah kembali 
seluruh masukan yang ada. Kami juga memohon maaf atas semua kekurangan dalam pelaksanaan FGD dan 
penyelenggaraan program studi. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah.  
 
 

SIMPULAN RAPAT 
a. Evaluasi kurikulum sehingga mampu mengakomodasi masukan dari responden dan 

tuntutan dunia kerja. 
b. Penyelenggaraan kuliah tamu, international conference dan workshop untuk updating 

pengetahuan bagi mahasiswa dan mendekatkan muatan pembelajaran dengan kebutuhan 
dunia kerja. 

c. Peningkatan fasilitas secara berkesinambungan berupa sarana dan prasarana bagi 
mahasiswa PMA melalui proses maintanance perangkat perkuliahan secara periodik dan 
pergantian perangkat perkuliahan yang telah usang, penyediaan ruang diskusi dan ruang 
terbuka yang bisa diakses oleh mahasiswa hingga dibuatnya mekanisme e-complaint 



melalui website jurusan yang diperuntukkan bagi mahasiswa jika hendak menyampaikan 
masukan, saran dan kritiknya kepada institusi 

d. Dalam membangun vision and mission itu harus dibangun berdasarkan 4c: customer, company, 
competitor, dan changes. Kemudian, terkait dengan postioning dan segmenting, penekanan pada 
unsur multiparadigma juga perlu untuk dilakukan. 

 


