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1. SEJARAH DAN GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI 

 

Program Magister Akuntansi, selanjutnya disingkat PMA, merupakan program 

studi tingkat paska sarjana (S2) ketiga yang ada di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (sebelumnye Fakultas Ekonomi) Universitas Brawijaya 

setelah Program Magister Manajemen dan Program Magister Ilmu Ekonomi.  

Pada saat didirikan, yaitu pada bulan Agustus 2001, PMA menggunakan 

nama Program Magister Sains Akuntansi. 

 

Program Magister Akuntansi (PMA) merupakan program studi pertama di 

bidang akuntansi di Indonesia yang dari sejak berdiirinya memiliki kekhasan 

yang tidak dimiliki oleh program studi di bidang akuntansi lainnya, yaitu 

komitmennya untuk menerapkan kurikulum pendidikan yang memadukan 

berbagai perspektif atau paradigma yang berkembang dalam dunia keilmuan 

atau yang dikenal dengan multiparadigm approach. Dengan pendekatan ini, 

masalah-masalah akuntansi yang ada dalam proses pembelajaran di PMA 

dicoba didekati dari beberapa paradigma sehingga  mahasiswa diharapkan 

memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai masalah 

akuntansi yang dijumpai dalam proses belajarnya. Pada saat PMA Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya didirikan, model kurikulum berbasis 

multiparadigm approach yang diterapkan oleh PMA ini dikembangkan lebih 

jauh lagi dan diterapkan secara konsisten oleh PMA hingga sekarang ini.. 

 

2. VISI PROGRAM STUDI 

 

Sebagai suatu program studi yang secara struktural berada di bawah Jurusan 

Akuntansi, maka visi PMA terpengaruh dan bahkan merupakan jabaran 

langsung dari visi Universitas Brawijaya, visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

serta visi Jurusan Akuntansi yang telah dimodifikasi sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan bidang kajian utama yang diselenggarakan oleh 

PMA. Secara berurutan, berikut ini disajikan visi Universitas Brawijaya, visi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta visi Jurusan Akuntansi sehingga 

keterkaitan visi PMA dengan ketiganya akan tampak jelas. Halseperti ini perlu 

dilakukan untuk menjamin bahwa upaya pencapaian visi PMA pada dasarnya 

juga upaya mencapai visi Jurusan Akuntansi, visi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, dan bahkan visi  Universitas Brawijaya. 
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Visi Universitas Brawijaya: Menjadi universitas unggul yang berstandar 

internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Menjadi lembaga pendidikan bertaraf 

internasional di bidang ekonomi dan bisnis yang berjiwa wirausaha dan 

berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

 

Visi Jurusan Akuntansi: Menjadi jurusan akuntansi bereputasi internasional yang 

berjiwa wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

 

Visi Program Studi Magister Akuntansi: Menjadi program studi magister 

akuntansi bereputasi internasional yang menyatukan pembelajaran dan 

penelitian dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan serta 

semangat kewirausahaan. 

 

Dengan demikian tampak bahwa berkembang dan menjadi yang terbaik 

(unggul) merupakan cita-cita yang secara umum dimiliki oleh Universitas 

Brawijaya sehingga mengilhami visi, misi dan tujuan berbagai lembaga yang 

secara struktural berada di bawahnya. PMA meyakini bahwa sluruh upaya 

pencapaian visi lembaga, terutama cita-citanya untuk menjadi program studi 

unggulan, sekaligus merupakan proses pembelajaran (learning) sehingga 

baik aktivitas PMA di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan bahkan proses pengelolaan (management) yang memiliki 

kaitan erat dengan kegiatan adminitratif sebagaimana layaknya suatu learning 

process dilaksanakan dengan suatu modus yang tidak saja bersifat dialogis, 

namun juga memberi ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

berkontribusi dengan memberikan saran dan masukan yang dapat dijadikan 

bahan penyempurnaan di masa mendatang. Unggul merupakan cita-cita yang 

langsung diambil dari visi Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

dan juga Jurusan Akuntansi. Sementara itu, learning  diambil dari visi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berupa keinginan untuk melakukan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sumberdaya yang berkelanjutan. 

 

Salah satu nilai lainnya dari visi Universitas Brawijaya, yaitu kehendak  atau 

cita-citanya untuk selalu bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa 

bersama-sama dengan visi Jurusan Akuntansi untuk memberi manfaat yang 

besar bagi para stakeholdernya terekpresikan secara nyata dalam visi PMA 

melalui komitmennya untuk menyatukan akuntansi dengan kepentingan 

masyarakat. Kesatuan akuntansi dengan masyarakat akan mengarahkan 

semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PMA berorientasi kepada penciptaan 

manfaat (benefits atau usefulness) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, 

baik para lulusan, pengguna lulusan, karyawan, pemerintah maupun 

masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, learning  sebagaimana 
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dijelaskan sebelumnya juga bisa dimaknai sebagai suatu ikhtiar (effort) PMA 

yang berkelanjutan serta merefleksikan tanggapan yang responsif dari PMA 

atas berbagai perkembangan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan 

teknologi, ekonomi, sosial, politik, hukum  maupun lingkungan budaya. Hal ini 

selaras dengan pilihan PMA menerapkan kurikulum yang berpendekatan 

multiparadigm yang salah satu karakteristiknya adalah menerima perspektif 

keilmuan yang menghargai kontektualitas, dan bukan semata-mata perspektif 

keilmuan yang hanya menekankan pentingnya generalisasi. Implikasinya 

adalah bahwa siapapun yang terlibat dalam proses pelaksanaan upaya 

pencapaian visi PMA diharapkan memiliki sensitifitas atau kepekaan sejarah 

(historical sensitivity) yang mewujud pada kesadaran kekinian dan kedisinian 

dari semua hal yang dilaksanakannya. Pada akhirnya, hal seperti ini akan 

meningkatkan aspek relevansi dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan atau 

dikembangkan. 

 

Komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Jurusan Akuntansi atas moral 

dan etika juga telah tergambarkan secara nyata pada visi PMA, yakni pada 

basis kesatuan akuntansi dan etika. Basis etika ini merupakan suatu yang 

sangat penting karena pada dasarnya pendidikan adalah proses character 

buildng. Berbagai keahlian atau ketrampilan yang dicoba ditanamkan kepada 

peserta didik akan tidak bernilai sama sekali manakala mereka tidak memiliki 

moral dan etika yang benar dan kokoh.  Semangat ini pulalah yang 

mendorong PMA dan mengembangkan secara terus menerus pendekatan 

multiparadigmi yang memberi ruang kemungkinan untuk menyatukan ilmu 

pengetahuan dengan berbagai nilai luhur baik yang berasal dari agama, 

budaya maupun aspek spiritualitas yang bisa menjadi sumber ajaran etika 

yang ingin ditumbuh kembangkan di lingkungan PMA. 

 

3. MISI PROGRAM STUDI  

 

Misi suatu organisasi pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa 

yang ingin dilakukan oleh organisasi untuk mencapai cita-cita luhur yang 

tertuang dalam pernyataan visinya. Misi Program Studi Magister Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi setingkat magister yang mengutamakan 
profesionalisme dan etika. 

2. Mengembangkan  ilmu akuntansi melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal 
dan universal. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya kreatif dan 
inovatif di bidang akuntansi. 
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Misi PMA tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: 

Dengan selalu bersikap dan berperilaku etis, PMA berusaha 

menyelenggarakan pendidikan akuntansi setingkat magister yang 

mengutamakan profesionalisme, etika dan nilai ketuhanan, mengembangkan 

ilmu akuntansi melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal dan universal, 

serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya 

kreatif dan inovatif di bidang akuntansi. 

 

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan yang mewujud pada 

serangkaian kegiatan perkuliahan atau secara lebih luas pembelajaran 

(learning), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma 

perguruan tinggi) yang dilaksanakan oleh PMA pada hakikatnya realisasi dari 

misi program studi. Dalam penyelenggaraan ketiga dharma tersebut, aspek 

etika ditempatkan sebagai dasar bersikap dan bertindak sehingga diharapkan 

ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diperoleh dan dikembangkan baik 

secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis benar-benar memberi 

manfaat bagi kehidupan kemanusiaan, bukan sebaliknya bersifat destruktif 

sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas seperti menimbulkan 

kerusakan lingkungan hidup atau juga  mendorong disharmony antara 

berbagai elemen yang ada dalam masyarakat.  

 

Wawasan global atau internasional yang kini telah menjadi keniscayaan juga 

menjadi salah satu unsur penting dalam misi PMA. Unsur penting ini dan juga 

unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam misi PMA akan mewarnai 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi termasuk pada corak ragam 

matakuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa, pendekatan yang diambil 

dalam penyelengarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masayarakat  maupun topik penelitian yang diakukan mahasiswa sebagai 

bahan tugas akhir mereka.  

 

4. TUJUAN PROGRAM STUDI 

 

Tujuan suatu organisasi lazimnya menggambarkan kondisi yang ingin 

diwujudkan jika aktivitas operasional organisasi tersebut berfungsi secara 

efektif. Pernyataan tujuan PMA juga menggambarkan kondisi yanag ingin 

diwujudkan oleh PMA jika aktivitas operasional PMA seperti yang terdapat 

pada misi PMA, misalnya menyelengarakan pendidikaan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat berfungsi secara efektif. Tujuan PMA 

meliputi: 

1. Menghasilkan sarjana setingkat magister dengan pola pikir holistik, 

rasional etis, dan rasional-intuitif dalam konteks kekinian dan sesuai 

dengan kearifan lokal. 
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2. Menghasilkan ilmu pengetahuan akuntansi dengan karakter 

multiparadigma yang menyatukan dualitas dan dikhotomi yang melekat 

pada akuntansi modern secara teoritis maupun empiris. 

 

Pola pikir holistik merupakan pola pikir yang bersifat menyeluruh yang 

ditunjukkan dengan kemampuan seseorang untuk mepertimbangkan semua 

aspek yang dianggap relevan dari suatu permasalahan yang dihadapi. 

Ketidak mampuan untuk berpikir holistik lazimnya akan mengantarkan 

seseorang ke arah cara berpikir yang parsial dimana tidak semua aspek 

dalam suatu permasalahan disertakan dalam pengambilan keputusan. 

Penyelesaian suatu permasalahan secara holistik akan lebih menjamin 

dihasilkannya keputusan yang tepat dibanding penyelesaian masalah yang 

didasarkan pada pola pikir yang parsial. Kondisi empirik dunia bisnis dan 

akuntansi saat ini dan ke depan mengisyaratkan makin diperlukannya 

kemampuan berpikir secara holistik ini oleh setiap lulusan perguruan tinggi, 

tak terkecuali para lulusan PMA. 

 

Selain kemampuan berpikir holistik, kualifikasi lain lulusan PMA adalah 

kemampuannya untuk berpikir rasional-etis. Kemampuan berpikir rasional-etis 

adalah kemampuan berpikir dengan menggabungkan antara penggunaan 

aspek kogniitif yang menghasilkan kesesuaian dengan logika matematis 

dengan kepekaan atau sensitifitas terhadap aspek etika. Kemampuan 

memadukan kedua hal tersebut dalam berpikir menyelesaikan masalah, yaitu 

rasionalitas dengan etika, akan memberikan jaminan bahwa masalah bisnis 

pada umumnya dan masalah-masalah akuntansi khususnya akan mendapat 

penyelesian yang tidak saja tepat atau efektif, namun sekaligus juga tidak 

memberikan potensi yang merusak atau merugikan bagi kepentingan 

masyarakat banyak baik dilihat dari sisi hukum (legal), rasa keadilan sosial 

maupun aspek kepantasan.  Dengan demikian rasionalitas dan etika yang 

pada umumnya didikhotomikan dengan tegas di sini dicoba dipadukan 

sehingga kepribadian lulusan PMA bukanlah kepribadian yang terpecah (split 

personalityi) melainkan kepribadian yang utuh. 

 

Sementara itu, kemampuan berpikir rasional-intuitif adalah kemamapuana 

berpikir yang berusaha memadukan logika dengan sumber informasi lain 

yang sebenaarnya ada dan melekat pada tiap manusia, yaitu intuisi. 

Pendidikan yang ada selama ini secara langsung maupun tidak langsung 

cenderung mengedepankan kemampuan berpikir rasional atau mathematical 

logics dengan tidak memberikan ruang yang cukup memadai bagi 

berkembangnya kemampuan berintuisi. Hasilnya adalah pola pikir yang 

cenderung tidak seimbang dan bias terhadap rasionalitas kalkulatif. 

Sementara itu disadari bahwa bahkan banyak hal seperti ketaatan terhadap 

etika, rasa, dan juga aspek spiritual berada di luar rasionalaitas manusia. 

Pada saat secara nyata bahwa hal-hal tersebut terbukti diperlukan 
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kehadirannya dalam memberikan solusi atas permasalahan kehidupaan 

manusia, pendidikan kita yang secara tradisional menekankan pada 

rasionalitas kognitif semata tidak mampu memberikan respon yang tepat. 

PMA berusaha memberikan kepada mahasiswanya pola berpikir yang 

seimbang. Dengan latihan yang teratur dan intensif, kemampuan yang satu ini 

dapat dipertajam dan digabungkan dengan kemampuan berpikir rasional 

sehingga menghasilkan pola berpikir yang disebut rasional-intuitif yang lebih 

berkeseimbangan (balanced).   

 

Tidak sebagaimana lazimnya, istilah konteks kekinian dan kedisinian di sini 

dipakai secara khusus. Oleh sebab itu istilah tersebut bukan menunjuk 

kepada sifat sekuler sebagaimana dalam kajian theologis atau anthropologis 

dimana “kini” dan “di sini” dilawankan dengan gagasan mengenai keberadaan 

akhirat, namun lebih mengacu kepada istilah yang berlaku di ranah filsafat 

ilmu yang dipakai untuk menunjukkan sifat ilmu pengetahuan yang memiliki 

kesadaran sejarah, suatu kesadaran tentang keterikatannya dengan aspek 

ruang (spatial aspect) dan aspek waktu (temporal aspecti). Kesadaran ini 

terasa sangat perlu dimiliki oleh setiap lulusan. PMA, melalui proses 

pembelajarannya, sejak awal menyadari perlunya kesadaran sejarah ini 

disemaikan di kalangan mahasiswa maupun pihak lain yang terlibat dalam 

proses pembelajaran sehingga para lulusan akan memiliki kualifikasi ini. 

 

Pada jenis keluaran yang lain, yaitu ilmu pengetahuan, karakteristik yang 

ingin dimiliki oleh ilmu pengetahuan yang dihasilkan PMA adalah ilmu 

pengetahuan akuntansi yang berkarakter multiparadigm. Ilmu pengetahuan 

akuntansi yang berkarakter seperti ini adalah ilmu pengetahuan akuntansi 

yang diperoleh dari upaya penelitian atau riset ilmiah (dalam arti luas) dalam 

bidang akuntansi yang dilakukan dengan mengikuti prinsip epistemological 

pluralism atau – paling tidak – epistemological individualism. Prinsip 

Epistemological pluralism menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada 

dasarnya dapat diperoleh tidak hanya melalui satu cara pemerolehan yang 

tunggal (epistemological monism) sebagaimana lazimnya melalui hypothetico 

deductive  methodology, namun juga melalui serangkaian methoodology yang 

dipandang lebih sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan (epistemological individualism), misalnya metodologi yang 

sensitif terhadap perbedaan sifat dan karakter antara ilmu pengetahuan alam 

(natural sciencesi) dan ilmu pengetahuan kemasayarakatan (socialsciences), 

bahkan sangat dimungkinkan diterapkannya methodology yang berasal dari 

hasil mengkombinasikan (blending atau hybridizing) dua atau lebih 

methodology yang selama ini sudah ada dan dikenal. Dengan karakter seperti 

ini, ilmu akuntansi diharapkan akan semakin kaya dan dapat lebih mudah 

menjangkau sisi-sisi yang selama ini belum terketahui karena keterbatasan 

kajian ilmiah yang dilakukan cenderung monolitik. Dengan demikian aspek 

noveltyi atau kebaruan dalam riset ilmiah yang lazimnya merupakan suatu 



Rencana Strategis Magister Akuntansi FEB UB  8 
 

persyaratan (requirementi) tidak lagi menjadi sesuatu yang luar biasa sulitnya 

untuk diperoleh dari suatu penelitian. 

 

Selain itu, ilmu pengetahuan akuntansi yang berkarakter multiparadigm, 

karena lebih toleran dari berbagai aspek filosofisnya seperti aspek ontologis, 

epistelogis maupun aksiologisnya, maka derajat keterterapannya akan lebih 

tinggi daripada ilmu pengetahuan akuntansi yang dihasilkan melalui 

generalisasi (nomothetic principlei) yang secara relatif kurang menganggap 

penting aspek ruang dan waktu.  Ilmu pengetahuan akuntansi yang 

berkarakter multiparadigmi juga ilmu pengetahuan akuntansi yang mampu 

menyatukan atau memadukan berbagai karakter dikhotomis dalam akuntansi 

moderen maupun batas-batas disiplin keilmuan yang seringkali diberlakukan 

dengan sangat ketat di kalangan ilmuwan akuntansi. Dengan multiparadigm 

approach dalam pengembangan keilmuan akuntansi maka akuntansi dapat 

diperkaya dengan ilmu syariah untuk menjadi akuntansi syariah, dengan ilmu 

hukum menjadi akuntansi forensik, dengan ilmu lingkungan menjadi akuntansi 

lingkungan atau sustainability accounting. Kesediaan dan kemampuan untuk 

memadukan berbagai hal dalam pengembangan ilmu yang berkarakter 

multiparadigm tersebut secara mendasar juga akan mampu mengubah pola 

pikir seseorang menjadi lebih terbuka (opened mind).   

 

Sikap dan cara berpikir terbuka (opened minded) yang dihasilkan dari 

pendekatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat 

yang multi-paradigm ini berpotensi besar dalam menghasilkan terobosan-

terobosan kreatif melakukan pengkayaan atas ilmu pengetahuan akuntansi 

yang dituntut selalu relevan dengan kompleksitas dinamika masyarakat. 

Keluaran kedua ini diharapkan dapat dihasilkan melalui karya ilmiah 

mahasiswa dan dosen, yaitu berupa laporaan hasil penelitian, artikel, buku, 

hasil publikasi lain, serta karya tulis ilmiah  mahasiswa seperti tesis, paper, 

artikel ilmiah dan sebagainya.  

 

5. SPIRIT DAN NILAI DASAR BERSAMA (SHARED VALUES) 

Sebagai salah satu program studi yang secara struktural berada di bawah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Program Magister 

Akuntansi (PMA) mengadopsi seluruh nilai dasar dan spirit yang menjadi 

falsafah hidup bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Spirit dan nilai dasar 

bersama tersebut meliputi tiga hal, yaitu spirit, nilai dasar filosofis, serta nilai 

dasar operasional yang masing-masingnya terurai lebih lanjut sebagai berikut:  

A. Spirit 

1. Hope (menciptakan harapan) 

2. Inspiring (memberikan inspirasi) 

3. Empowering (memberdayakan) 

4. Enlightening (memberikan pencerahan) 

5. Wisdom (menggapai kebijaksanaan)  
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B. Nilai dasar Filosofis 

1. Kesadaran ketuhanan 

2. Kesadaran kemanusiaan 

3. Kesadaran lingkungan 

 

C. Nilai Dasar Operaional 

1. Jujur 

2. Amanah 

3. Kasih Sayang 

4. Ikhlas 

5. Progresif 

6. Adil 

7. Partisipatif 

8. Tanggap (responsif) 

9. Empati 

10. Andal 

11. Kekeluargaan 

 

6. SASARAN PROGRAM STUDI DAN TAHAPAN PENCAPAIANNYA 

 

Untuk memudahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan program studi, maka 

PMA menetapkan serangkaian sasaran beserta tahapan pencapaiannya. 

Sebagain sasaran program studi, terutama antara tahun 2007-2010 adalah 

sasaran lama yang sebagian besar di antaranya telah tercapai. Penyajiannya 

kembali dalam renstra ini semata-mata untuk menujukkan rangkaian historik 

yang memudahkan kita untuk melihat seluruh sasaran yang ingin dicapai 

secara utuh dan menyeluruh.   

Sesuai dengan periodisasi sasaran Renstra FEB UB dan JAFEB UB, periodisasi 

sasaran PMA JAFEB UB dibagi sebagai berikut:  

1. Periode  2012-2013 ditargetkan untuk memantapkan citra dan reputasi pada 

level nasional,  

2. Periode  2014-2017 ditargetkan memiliki daya saing level Asia Pasifik, dan  

3. Periode 2018-2021 ditargetkan mencapai daya saing level Internasional/ 

dunia.  

 

7. JALUR-JALUR STRATEGIS DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN 

 

Dengan berbekalkan visi, misi, dan tujuan serta seluruh nilai dasar yang 

diadopsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya 

tersebut, PMA memiliki arah pengembangan ke depan yang mewujud pada 

tujuh jalur strategis. Jalur strategis ini mengungkapkan rasionalitas dan 

argumentasi umum yang mendasari beberapa stratgi pencapaian yang dipilih 
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oleh PMA. Oleh karena itu strategi pencapaian yang dipilih oleh PMA 

merupakan option terpilih dan sekaligus turunan dari jalur strategis yang 

bersifat lebih spesifik. 

 

Dari uraian tentang jalur-jalur strategis tersebut, PMA memilih 7 (tujuh) 

strategi pencapaian yang diyakini akan mampu mengantarkan PMA ke arah 

pencapaian visi, misi, tujuan beserta seluruh sasarannya. Ketujuh strategi 

pencapaian tersebut meliputi: 

 

1. Pemantapan Tata Kelola 

2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

3. Pengembangan Sarana Pembelajaran 

4. Pengembangan Teknologi 

5. Penciptaan Lingkungan Kerja dan Belajar yang Kondusif 

6. Peningkatan Citra Program Studi 

7. Internasionalisasi 

 

Setiap strategi pencapaian tersebut dijelaskan lebih lanjut seperti berikut ini: 

a. Pemantapan Tata Kelola 

Pemantapan tata kelola yang baik dilakukan untuk mewujudkan suatu 

lembaga yang kredibel dan bereputasi. PMA JAFEB UB selalu berupaya 

untuk melakukan pemantapan tata kelola dengan cara penjaminan mutu 

akademik secara berkelanjuan. Penjaminan mutu akademik ini dilakukan 

dengan cara selalu berupaya mempertahankan hasil yang baik atas audit 

jaminan mutu yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu, Pusat Jaminan 

Mutu, dan mempertahankan hasil akreditasi A dari BAN-PT. Selain itu, 

pemantapan tata kelola untuk mencapai daya saing di Asia Pasifik juga 

sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti pada tahun 2012, PMA 

JAFEB UB mendapatkan akreditasi internasional ABEST 21 yang berlaku 

hingga tahun 2017. Oleh karena itu, untuk menjaga tata kelola yang sudah 

dicapai ini, pada bulan September 2016 telah dilakukan visitasi 

reakreditasi ABEST 21, dan sertifikat akreditasi ABEST 21 telah 

diterbitkan pada bulan Maret 2017. 

b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia pada PMA JAFEB UB terdiri dari dosen dan tenaga 

kependidikan. 

(1) Pengembangan kualitas dosen dilakukan secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan relevansi dan kebaruan pengetahuan dosen. Upaya ini 

dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada dosen: (1) 

mengikuti ujian sertifikasi profesi untuk meningkatkan keahlian 

profesionalnya, (2) mengikuti seminar dan forum kajian ilmiah di tingkat 

nasional dan internasional, (3) training dan Workshop penulisan karya 

ilmiah, (4) mengikuti hibah penulisan dan publikasi internsaional, dan 
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(5) memperoleh hibah penelitian yang dibiayai DPP FEB UB (secara 

detail dapat dilihat pada borang 3A, Standar 6.2.3). 

(2) Pengembangan kualitas tenaga kependidikan diarahkan untuk menjadi 

tenaga profesional yang lebih berorientasi pada peningkatan 

pelayanan kepada stakeholder, terutama mahasiswa, dosen, alumni, 

dan dan masyarakat. Selain itu, pengembangan kualitas tenaga 

kependidikan juga diarahkan untuk menunjang visi internasionalisasi. 

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pelayanan prima, 

pelatihan bahasa Inggris, dan pelatihan TI. Selain itu, untuk menambah 

wawasan internal kepada tenaga kependidikan juga diikutkan studi 

banding ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri, misalnya pada 

tahun 2013 dilakukan studi banding ke National University of 

Singapore, Internasional Islamic University of Malaysia, dan 

University of Malaya. 

c. Pengembangan Sarana Pembelajaran 

Pengembangan sarana dan prasara pembelajaran juga merupakan bagian 

penting dalam strategi yang dilakukan sebagai pencapaian VMT PMA 

JAFEB UB. Pengembangan prasarana belajar dilakukan dengan cara: (1) 

melengkapi dan menjaga tetap berfungsinya sara pembelajaran di kelas, 

(2) menambah koleksi buku, dan (3) berlangganan jurnal ilmiah baik 

degan cara pembelian fisik maupun online (secara detail dapat dilihat 

pada borang 3A PMA JAFEB UB Standard 6.4). Upaya tersebut tidak 

hanya dilakukan oleh PMA JAFEB UB, tetapi sudah menjadi komitmen 

FEB dan UB untuk secara berkelanjutan meningkakan kualitas sarana 

pembelajaran bagi mahasiswa. Universitas Brawijaya secara 

berkelanjutan membangun perpustakaan terintegrasi dan berlangganan 

jurnal on-line yang dapat diakses seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa 

PMA JAFEB UB. Dukungan penuh juga diberikan oleh FEB UB sebagai 

upaya dalam pengembangan sarana pembelajaran, yaitu dengan 

membangun Self Acsess Centre yang diharapkan dapat menambah 

kenyamanan sarana pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. 

d. Pengembangan Teknologi 

Pengembangan teknologi dilakukan oleh PMA JAFEB UB dengan cara 

membuat website yang dapat digunakan untuk mengakses informasi 

terbaru baik untuk akademik mauapun non akademik. Sebagai upaya 

menuju pemantapan tata kelola yang baik di tingkat Asia Pasifik, upaya 

pengembangan website bilingual masih dalam upaya pencapaian. 

Meskipun demikian, PMA JAFEB UB dapat memanfaatkan Teknolgi 

Informasi yang dibangun UB untuk kepentingan penyelenggaraan 

akademik dan administrasi. Dalam hal ini, Universitas Brawijaya 

berkomitmen secara kuat untuk mengembangkan dan melakukan 

pembaruan teknologi informasi, misalnya dengan cara membangun laman 

http://ub.ac.id yang menjadi induk untuk semua pengembangan teknologi 

di lingkungan UB. 
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e. Penciptaan Lingkungan Kerja dan Belajar yang Kondusif 

Lingkungan kerja dan belajar di PMA JAFEB UB sangat kondusif. Hal ini 

tidak lepas dari komitmen FEB yang secara berkelanjutan membangun 

fasilitas belajar mahasiswa yang nyaman yang terdapat di gedung 

pascasarjana FEB UB. Saat ini, FEB UB telah membangun Self Acsess 

Centre yang diharapkan dapat semakin menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif. Mahasiswa dapat memanfaatkan ruangan tersebut untuk 

belajar mandiri maupun diskusi kelompok di luar kelas, sedangkan 

lingkungan kerja PMA JAFEB UB juga sangat kondusif. Hal ini juga tidak 

lepas dari komitmen FEB untuk menyediakan ruang kerja bagi dosen dan 

tenaga kependidikan yang nyaman dan memadai baik di gedung PMA 

maupun dengan membangunan gedung baru, yaiu Gedung Utama FEB. 

(secara detail dapat dilihat pada borang 3A PMA JAFEB UB Standar 6.3). 

f. Peningkatan Citra PMA JAFEB UB 

Citra PMA JAFEB dilingkungan UB dan secara nasional sangat baik. Hal 

ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari Rektor UB untuk 

kategori jumlah penerimaan mahasiswa terbanyak tahun akademik 2016-

2017. Di tingkat nasional PMA JAFEB telah dipercaya BPKP sebagai 

institusi penyelenggara program STAR-BPKP yang dibiayai Asian 

Development Bank. Selain itu, dengan diperolehnya akreditasi 

internasional ABEST 21 juga merupakan sarana yang digunakan untuk 

melakukan promodi untuk meningkatkan citra PMA JAFEB UB. Hal ini 

dimungkinkan karena ABEST 21 forum diselenggarakan secara periodik di 

negara-negara anggota ABEST 21 forum. Peningkatan citra juga 

dilakukan melalui forum silaturrahmi ilmiah yang dilahirkan oleh PDIA FEB 

UB, yaitu: (1) TEMAN (Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multi Paradigma 

Indonesia Nasional) dan (2) MAMI (Masyarakat Akuntansi Multi Paradigma 

Indonesia) yang diselenggarakan setiap tahun. (secara detail dapat dilihat 

pada borang 3A PMA JAFEB UB Standar 3). 

 

g. Internasionalisasi 

Internasionalisai PMA JAFEB UB sudah berjalan dengan baik. Strategi 

yang saat ini dilakukan antara lain dengan mempertahankan akreditasi 

internasional ABEST 21. Upaya internasionalisasi juga dapat dilihat dari 

semakin bertambahnya mahasiswa asing yang belajar di PMA JAFEB UB 

(secara detail dapat dilihat pada borang 3A PMA JAFEB UB Standar 3). 

Selain itu, internasionalisasi juga dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan 

beberapa dosen, misalnya: guest lecture, joint research, joint supervison, 

dan joint examination dengan beberapa universitas di luar negeri (secara 

detail dapat dilihat pada borang 3A PMA JAFEB UB Standar 4). 
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4. Matriks Kegiatan 

 

Aktivitas yang direncanakan, berdasarkan fokus yang telah ditetapkan dengan melihat strategi dasar pengembangan, adalah sebagai 

berikut: 

 

Aktivitas 5 Tahun Pertama (2012-2016) 

  Outcme 

Target 5 
Tahun 

Pertama 
Kegiatan 

Indikator 
Tahun  2012 

Indikator 
Tahun  2013 

Indikator 
Tahun  2014 

Indikator 
Tahun  2015 

 
Indikator 

Tahun  2016 

1 
Pengutan Perolehan Akreditasi 
Nasional oleh BAN PT 

Status 
Akreditasi A Perolehan dan Penguatan Status 

Akreditasi A versi BAN-PT 

Perolehan 
Status 

Akreditasi A 
BAN PT 

Akreditasi A Akreditasi A 
Persiapan 
Reakreditasi  

Tersusunnya 
Borang untuk 
Proses 
Reakreditasi 

               

2 
Penguatan Status Akreditasi dari 
lembaga Internasional 

Status 
Akreditasi 
ABEST 21 

Meningkatkan kerjasama dan MoU 
dengan dengan lembaga  dan 
universitas  luar negeri;    

Terakreditasi                 
ABEST-21 

Terakreditasi 
ABEST-21 

Terakreditasi 
ABEST-21 

Penguatan 
Perolehan 
Akreditasi 
ABEST-21 

Perolehan 
Status 
Reakreditasi 
ABEST-21 

                

4 Pembukaan Kelas Kerjasama 

Terdapat 1 
Kelas 
Kerjasama 

Meningkatkan kerjasama dan MoU 
dengan dengan institusi dalam 
negeri lainnya    

Pembuatan 
MoU 

Realisasi 
MoU 

Implementasi 
Kelas 
Kerjasama 
Batch 1 

Implementasi 
Kelas 
Kerjasama 
Batch 2 

Implementasi 
Kelas 
Kerjasama 
Batch 3 

               

5 
Pelaksanaan guest lecture oleh 
Dosen Luar Negeri 

5 guest 
lecturer 

Realisasi MoU dengan dengan 
lembaga  dan universitas  luar 
negeri untuk penyelenggaraan 
Guest Lecturer 

1 Kuliah 
Tamu 

1 Kuliah 
Tamu 

 1 Kuliah 
Tamu 

 1 Kuliah 
Tamu 

 
1 Kuliah 
Tamu 

                

6 
Pelaksanaan Joint Research dengan 
Institusi Asing 

3 joint 
research 

Pembuatan dan Realisasi MoU 
dengan Institusi Asing untuk 
Pelaksanaan Joint Research 

Pembuatan 
MoU 

Realisasi 
MoU 

1 joint 
research 

1 joint 
research 

1 joint 
research 

         

7 Perolehan mahasiswa asing  
5 mahasiswa 
Asing 

Meningkatkan promosi program 
studi di universitas luar negeri;     

Pembuatan 
MoU 

Realisasi 
MoU 

 1 Mahasiswa 
 2 
Mahasiswa 

2  
Mahasiswa 

                

8 
Perumusan agenda/payung 
penelitian yang selaras Fakultas dan 

 
Terbentuknya 

Keberadaan koordinator rumpun 
keahlian dosen 

Maping 
Penelitian 

Rencana 
rumusan 

  
Pembentukan 

Sosialisasi 
Payung 

Implementasi 
Payung 
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  Outcme 

Target 5 
Tahun 

Pertama 
Kegiatan 

Indikator 
Tahun  2012 

Indikator 
Tahun  2013 

Indikator 
Tahun  2014 

Indikator 
Tahun  2015 

 
Indikator 

Tahun  2016 

Universitas Payung 
Penelitian 
Dosen 

Keberadaan tim penggalian data 
dan isu riset 

Dosen 
  
  

Payung 
Penelitian 
Dosen 
  
  

Payung 
Penelitian 
Dosen 
  

Penelitian 
Dosen 
  
  

Penelitian 
Dosen 

Pelaksanaan agenda / payung 
penelitian dosen 

                

0 
Publikasi nasional dan Internasional 
dosen dan mahasiswa di jurnal 
bereputasi 

 
 
25 

Publikasi 

Penyelenggaraan workshop 
punblikasi karya ilmiah bagi dosen 
JAFEB UB 

 2 
  
  

  
  
 3 

  
  
 5 

  
  
 5 

 
 
 
 
10 

Pemberian hibah publikasi karya 
ilmiah  bagi dosen JAFEB UB 

Pemberian Insentif bagi dosen 
yang memiliki publikasi ilmiah  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Strategis Magister Akuntansi FEB UB  15 
 

Aktivitas 5 Tahun Kedua (2017-2021) 

  Outcme 

Target 5 
Tahun 
Kedua 

Kegiatan 
Indikator 

Tahun  2017 
Indikator 

Tahun  2018 
Indikator 

Tahun  2019 
Indikator 

Tahun  2020 

 
Indikator 

Tahun  2021 

1 
Pengutan Perolehan Akreditasi 
Nasional oleh BAN PT 

Status 
Akreditasi A Perolehan dan Penguatan Status 

Akreditasi A versi BAN-PT 

Perolehan 
Status 

Akreditasi A 
BAN PT 

Akreditasi A Akreditasi A 
Persiapan 
Reakreditasi  

Tersusunnya 
Borang untuk 
Proses 
Reakreditasi 

               

2 
Penambahan Status Akreditasi dari 
lembaga Internasional 

Status 
Akreditasi 
AACSB 

Keikutsertaan Realisasi Proses 
Benchmarking 

Bencmarking Benchmarking 

Keikutsertaan 
dalam anual 

meeting/ 
workshop 

Keikutsertaan 
dalam anual 

meeting/ 
workshop 

Keikutsertaan 
dalam anual 

meeting/ 
workshop 

                

4 Penambahan Kelas Kerjasama 

Terdapat 2 
Kelas 
Kerjasama 

Meningkatkan kerjasama dan MoU 
dengan dengan institusi dalam 
negeri lainnya    

Pembuatan 
MoU 

Realisasi 
MoU 

Implementasi 
Kelas 
Kerjasama 
Batch 1 

Implementasi 
Kelas 
Kerjasama 
Batch 2 

Implementasi 
Kelas 
Kerjasama 
Batch 3 

               

5 
Pelaksanaan guest lecture oleh 
Dosen Luar Negeri 

10 guest 
lecturer 

Realisasi MoU dengan dengan 
lembaga  dan universitas  luar 
negeri untuk penyelenggaraan 
Guest Lecturer 

2 Kuliah 
Tamu 

2 Kuliah 
Tamu 

2 Kuliah 
Tamu 

 2 Kuliah 
Tamu 

 
2 Kuliah 
Tamu 

                

6 
Pelaksanaan Joint Research 
dengan Institusi Asing 

5 joint 
research 

Pembuatan dan Realisasi MoU 
dengan Institusi Asing untuk 
Pelaksanaan Joint Research 

Realisasi 
MoU 

1 joint 
research 

1 joint 
research 

1 joint 
research 

2 joint 
research 

         

7 Perolehan mahasiswa asing  
10 
mahasiswa 
Asing 

Meningkatkan promosi program 
studi di universitas luar negeri;     

Realisasi 
MoU 

2 Mahasiswa  2 Mahasiswa  3 Mahasiswa 
  
3 Mahasiswa 

                

8 
Publikasi nasional dan Internasional 
dosen dan mahasiswa di jurnal 
bereputasi 

 
 
50 
Publikasi 

Penyelenggaraan workshop 

punblikasi karya ilmiah bagi dosen 
JAFEB UB dan Pemberian Insentif 
Publikasi  10 

  
  

  

  
10 

  

  
10 

  
  
 10 

 
 
 
 
10 
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  Outcme 

Target 5 
Tahun 
Kedua 

Kegiatan 
Indikator 

Tahun  2017 
Indikator 

Tahun  2018 
Indikator 

Tahun  2019 
Indikator 

Tahun  2020 

 
Indikator 

Tahun  2021 

0 
Penyelararasan kurikulum sesuai 
KKNI dan standar akreditasi 
Internasional 

Kurikulum 
Basis KKNI 
dan Standar 
Akreditasi 
Internasional 

Benchmarking kurikulum, 
peninjauan kurikulum, adopsi 
standar KKNI dan akreditasi 

internasional dalam kurikulum 

On Progress 
Kurikulum 

Basis KKNI 
On Progress On Progress 

Kurikulum 
Basis KKNI 
dan Standar 
Akreditasi 

Internasional 
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RENCANA KEGIATAN 5 TAHUN PERTAMA 

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

2012-2016 
No. Kegiatan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Evaluasi Pembelajaran Semesteran      

2 Debat  Epistemologi      

3 The Fourth International Postgraduate 
Consortium 

     

4 The Fifth International Postgraduate 
Consortium 

     

5 Brawijaya International Conference on 
Accounting and Business 

     

6 Asia-Pasific Conference on Accounting and 
Finance 

     

7 Kerjasama Student Exchange Dengan 
Schoolof Management Universiti Sains 
Malaysia 

     

8 Kerjasama Lecturers Exchange Dengan 
Schoolof Management Universiti Sains 
Malaysia 

     

9 Kerjasama Lecturers Exchange Dengan 
Lincoln University, New Zealand 

     

10 Kerjasama Pembukaan konsentrasi 
Akuntansi Penilaian Bisnis Dengan MAPI 

     

11 Kerjasama Dengan Master of Business 
Administration (MBA) Program Prince of 
Songkhla University Thailand – Student 
Exchange 

     

12 Kerjasama Dengan Master of Business 
Administration (MBA) Program Prince of 
Songkhla University Thailand – Double 
Degree 

     

13 Mengirimkan Dosen ke Conference di Dalam 
Negeri 

     

14 Mengirimkan Dosen ke Conference di Luar 
Negeri 

     

15 Mengadakan Pelatihan Metodologi Penelitian       

16 Melakukan Tracer Study      

17 Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Sektor 
Publik 

     

18 Pengaktifan  kembali konsentrasi Akuntansi 
hukum bisnis  

     

19 Loka karya Penyempurnaan Kurikulum      

20 Melakukan Kerjasama dengan BPK dalam 
Penguatan Konsentrasi Akuntansi Sektor 
Publik 

     

21 Mengadakan Pelatihan Penggunaan 
Software EndNote untuk mendukung 
Scholarship Mahasiswa dan Dosen 

     

22 Melakukan Penelitian Dosen-mahasiswa di 
bidang akuntansi yang relevan dg perspektif 
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No. Kegiatan 2012 2013 2014 2015 2016 

multiparadigma 

23 Joint Research dengan CIMA       

24 Joint Supervision dengan Victoria University, 
Australia 

     

25 Joint Supervision dengan Pondicheri 
University, India 
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