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JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

VISI: 

Pada tahun 2021 Menjadi jurusan akuntansi bereputasi internasional yang berjiwa 

wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

 

MISI: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi 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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I. PENDAHULUAN 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB UB) 

meliputi beberapa unit kerja, antara lain Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PS S1 JAFEB UB), Program Studi S2 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PS S2 JAFEB UB), 

Program Studi S3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

(PS S3 JAFEB UB), dan Program  Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPAk JAFEB UB). Masing-masing 

unit kerja tersebut memiliki pembahasan isu yang berbeda, begitu pula perbedaan 

target, capaian dan tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan yang dihadapi. 

PS S1 JAFEB UB fokus pada pembahasan isu perubahan kurikulum. Dimana PS 

S1 JAFEB UB melakukan perubahan kurikulum yang mengacu pada Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) seperti yang tertuang dalam ketentuan 

pemerintah yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 

Tahun 2014 sekaligus juga mengacu pada salah satu standar internasional, 

International Education Standards (IES). Upaya perubahan kurikulum dilakukan melalui 

perombakan berbagai aspek, seperti perubahan capaian pembelajaran, format 

matakuliah, metode pembelajaran, student assessment, serta munculnya beberapa 

matakuliah wajib seperti Akuntansi Keuangan Syariah, Spreadsheet, Akuntansi 

Manajemen Strategis dan perombakan beberapa matakuliah praktikum.  

PS S2 JAFEB UB tetap konsisten pada pengembangan Akuntansi Multiparadigma 

yang menjadi ciri khusus bagi PS S2 JAFEB UB. Model Akuntansi Multiparadigma 

membentuk model pembelajaran yang dapat memberikan pencerahan secara 

intelektual, emosional dan spiritual mahasiswa. Implementasi ini tentunya juga tidak 

terlepas dari dukungan dosen-dosen PS S2 JAFEB UB yang memiliki kompetensi untuk 

meningkatkan suasana akademik di PS S2 JAFEB UB. Seluruh dosen PS S2 JAFEB UB 

telah bergelar doktor dan hampir semua memiliki gelar profesi. Pelaksanaan model 

Akuntansi Multiparadigma tidak hanya didukung oleh dosen PS S2 JAFEB UB, tetapi 

juga didukung berbagai aktivitas penelitian maupun publikasi karya ilmiah mahasiswa 

di tingkat nasional dan internasional, serta dilaksanakannya event-event ilmiah di 

lingkungan PS S2 JAFEB UB, seperti debat epistimologi maupun training metodologi 

penelitian yang dirasa mampu memicu minat mahasiswa untuk membuat karya ilmiah 

yang menggunakan pendekatan multiparadigma. 
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Sama halnya dengan PS S2 JAFEB UB, PS S3 JAFEB UB juga memiliki kekhasan 

kurikulum, yakni kurikulum multiparadigma (sudut pandang), yaitu: paradigma 

positivisme, paradigma interpretivisme, paradigma kritis, dan paradigma posmodern. 

Sejak menjadi sebuah program yang mandiri, PS S3 JAFEB UB semakin berbenah 

salah satunya pada aspek kurikulum. Kurikulum 2007 berbeda dengan kurikulum 2004, 

tetapi tetap berciri khas multiparadigma dengan penguatan di beberapa matakuliah, 

termasuk aspek spiritualitas. Pada tahun 2012, PS S3 JAFEB UB menerapkan kurikulum 

yang sudah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan lingkungan. Ciri khas tetap 

berpijak pada multiparadigma dengan penguatan di aspek paradigma, alat penelitian, 

dan materi disiplin akuntansi. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, PS S3 JAFEB UB telah 

berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional 

dan berusaha untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang dilakukan. 

Selanjutnya PPAk JAFEB UB sebagai salah satu lembaga pendidikan profesi di 

JAFEB UB juga telah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh 

kegiatan operasional dan berusaha untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi 

yang dilakukan. PPAk JAFEB UB fokus pada beberapa capaian  kinerja dan beberapa 

aktivitas operasional. Selain itu, PPAk JAFEB UB juga menindaklanjuti hasil Audit Mutu 

Internal Akademik, hasil audit eksternal BAN PT, masukan dari pelanggan (yang terdiri 

dari  users, alumni, dosen, maupun mahasiswa), evaluasi atas program kerja, evaluasi 

atas sasaran mutu, serta perubahan-perubahan aturan yang berpengaruh terhadap 

sistem manajemen mutu. 

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dari masing-masing unit kerja di 

JAFEB UB, baik PS S1, S2, S3 dan PPAk JAFEB UB, tinjauan manajemen JAFEB UB 

meliputi beberapa topik, antara lain proses evaluasi dan peninjauan secara berkala 

terkait dengan capaian-capaian kinerja, positioning saat ini, tindak lanjut atas 

kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih menjadi celah bagi kinerja institusi, 

berbagai masukan dari internal maupun eksternal institusi, dan sasaran kinerja yang 

harus dicapai di periode berikutnya. Ini dilakukan guna tetap menjaga 

keberlangsungan organisasi serta proses perbaikan secara berkelanjutan. 
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II. LINGKUP BAHASAN 

Rapat tinjauan manajemen JurusanAkuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya (JAFEB UB) tahun ajaran 2016-2017 ini diselenggarakan guna 

menyikapi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil dan tindak lanjut Audit Internal Mutu Universitas Brawijaya tahun 2016 

yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2016.  

2. Masukan yang diperoleh dari aktivitas tracer study kepada pengguna dan alumni. 

3. Capaian-capaian kinerja dan beberapa aktivitas operasional dari JAFEB UB 

selama tahun ajaran 2016-2017.  

4. Tindakan pencegahan dan koreksi atas aktivitas operasional program studi 

beserta analisis hambatannya. 

5. Tindak lanjut atas tinjauan manajemen sebelumnya 

6. Beberapa perubahan dan target kinerja yang mungkin bisa diimplementasikan 

guna mengoptimalkan kinerja JAFEB UB.  

7. Saran dan masukan untuk perbaikan sistem manajemen mutu program studi. 

Dari beberapa topik diskusi tinjauan manajemen seperti yang dijelaskan di 

paragraf sebelumnya, selanjutnya dapat dirumuskan tentang beberapa output (luaran) 

yang mungkin bisa dihasilkan seperti contohnya peningkatan efektivitas sistem 

manajemen mutu yang diterapkan di lingkungan JAFEB UB, peningkatan kinerja 

layanan terhadap segenap pelanggan JAFEB UB, hingga kemungkinan diperlukannya 

beberapa sarana ataupun sumber daya guna menunjang kinerja JAFEB UB. Beberapa 

output yang hendak dicapai tersebut diperjelas dengan rincian agenda pelaksanaan 

dan target waktu pencapaiannya. 

 

III. PELAKSANAAN 

Tinjauan manajemen periode tahun ajaran 2016-2017 di lingkup Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB UB) dilakukan secara 

serentak, baik untuk program studi S1, program magister, program doktor, maupun 

pendidikan profesi dan laboratorium pada tanggal 10-12 Juli 2017, bertepatan dengan 

penyelenggaraan rapat koordinasi jurusan yang dilakukan Golden Tulip Hotel, Kota 

Batu, Malang. Tinjauan manajemen ini dihadiri oleh semua perangkat jurusan, yaitu 

Plt. Ketua Jurusan yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jurusan, Ketua Program 

S1 Akuntansi, Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Ketua Program Studi Doktor 

Ilmu Akuntansi, Ketua Program Studi PPAk, Staf Jurusan, Ketua Laboratorium Investasi 
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dan Pasar Modal, serta Ketua Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan. Berikut 

disajikan beberapa foto-foto kegiatan tinjauan manajemen yang dilakukan oleh PS S1 

JAFEB UB pada tanggal 24 Agustus 2017: 
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IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Jurusan Akuntansi FEB UB Tahun 2016 berikut ini 

disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II). 

1. Hasil Audit Internal 

Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB telah mendelegasikan pelaksanaan audit 

internal mutu kepada pihak fakultas dalam hal ini Gugus Jaminan Mutu (GJM) FEB UB 

untuk melaksanakan Audit Internal Mutu (AIM). AIM adalah pemeriksaan sistematik 

dan independen untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di 

Universitas Brawijaya (UB). Pada tahun 2015, auditor internal dari Pusat Penjaminan 

Mutu (PJM) Universitas Brawijaya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya telah melaksanakan AIM siklus 14 di jurusan Akuntansi, yang 

terdiri dari Program Studi S1 Akuntansi, S2 Akuntansi, S3 Akuntansi, dan PPAk. AIM 

Siklus 14 tahun 2015 berfokus pada pemeriksaan terhadap implementasi standar mutu 

UB yang meliputi bidang pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat Adapun ruang lingkup dari proses audit yang dilakukan meliputi: 

 Standar kompetensi lulusan 

 Standar isi pembelajaran 

 Standar proses pendidikan 

 Standar penilaian pendidikan 

 Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

 Standar pengelolaan pendidikan 

 Standar kualifikasi peneliti untuk penelitian 

 Standar kompetensi peneliti untuk penelitian 

 Standar pengelolaan penelitian 

 Standar proses penelitian 

 Standar luaran penelitian 

 Standar capaian penelitian 

 Standar kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

 Standar proses pengabdian kepada masyarakat 

 Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat 

 Standar capaian pengabdian kepada masyarakat 

 Standar pengelolaan website  

1.1 Hasil Audit Internal PS S1 Akuntansi 
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Pada tahun 2016 Prodi S1 JAFEB UB menjalani proses AIM siklus 15 yang dilakukan 

oleh auditor internal dari Pusat Penjaminan Mutu (PJM) Universitas Brawijaya di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kedua Auditor AIM 

tersebut adalah atas nama Dr. Kusuma Ratnawati, SE, MM dan Putu Mahardika A S, 

Ph.D. Adapun ruang lingkup dari proses audit yang dilakukan meliputi:  

 

 

Dari hasil audit yang dilakukan, secara keseluruhan capaian program studi S1 

Akuntansi telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun beberapa temuan 

auditor atas audit internal mutu siklus 15 terdiri dari:  

1. Belum terdapat software di level fakultas terkait proses pemindaian anti plagiasi 

pada laporan hasil pengabdian kepada masyarakat  

2. Tingkat publikasi hasil laporan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan di jurnal ilmiah masih rendah.  

Beberapa temuan atas audit internal mutu seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 

pada dasarnya upaya perbaikannya ada di ranah fakultas, namun sebagai bagian integral 

dari fakultas, beberapa upaya langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh PS S1 JAFEB 

UB adalah sebagai berikut: 

1. Telah diusulkan surat pengusulan pengadaaan software anti plagiasi tertanggal 

12 November 2015 (093/JAFEB.UB/XI/2015) perihal Permohonan Pengadaan 

Plagiasi kepada pihak Fakultas (Dekan).  

2. Telah menyampaikan/ mengirimkan surat himbauan publikasi hasil laporan 

PKM tertanggal 14 November 2015 (No. 087/JAFEB.UB/XI/2015) kepada 

seluruh dosen JAFEB UB.  

1.2 Hasil Audit Internal PS S2 Akuntansi 

Dari hasil audit yang dilakukan, secara keseluruhan capaian Program Studi Magister 

Akuntansi telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun beberapa temuan 

auditor atas audit internal mutu siklus 15 terfokus pada standar pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri dari: 

1. Peraturan PPAP untuk semua laporan penelitian di PMA diberlakukan mulai 

tahun depan yaitu wajib melampirkan hasil pemindaian anti plagiasi dengan 

standar menunjukkan orisinilitas >85%. Pembuatan Tesis, wajib melampirkan 

hasil pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas >85%. 

2. Perlu dibuat pemindaian anti plagiasi dengan standar orisinalitas >85% laporan 

penelitian di PMA (DPP).  
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3. Perlu dibuat mekanisme terstruktur terkait pemindaian anti plagiasi untuk 

semua hasil penelitian yang ada, 

4. Dosen JAFEB UB didorong untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PKM di 

jurnal ilmiah mempublikasikan hasil PKM di jurnal internasional. Publikasi hasil 

penelitian dan PKM belum mencapai target, hanya 5 makalah (kurang dari 

10%) yang teridentifikasi terpublikasi, 

5. Draft laporan PKM biasanya dilakukan melalui seminar atau kegiatan PKM. 

Untuk laporan PKM tahun depan akan dicantumkan ketentuan menyertakan 

hasil pemindaian anti plagiasi, 

6. Perlu segera melakukan pengadaan pemindaian anti plagiasi untuk publikasi 

PKM. 

7. Belum banyak publikasi PKM karena memang PKM bidang keilmuan akuntansi 

lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan stakeholders akuntansi, 

8. Belum ada data proses pemindaian anti plagiasi untuk publikasi PKM, 

9. Belum ada data PKM yang dipublikasikan di artikel pada jurnal internasional, 

10. Website prodi sebaiknya menggunakan bahasa Inggris, selain bahasa 

Indonesia.  

Upaya perbaikan beberapa temuan audit internal mutu ada di ranah fakultas, namun 

sebagai bagian integral dari fakultas, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan 

oleh Program Studi S1 JAFEB UB adalah sebagai berikut: 

1. Prodi mengusulkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

Fakultas untuk segera melakukan pengadaan pemindaian anti plagiasi. 

2. Prodi mengusulkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

Fakultas untuk segera menyusun mekanisme terstruktur terkait pemindaian anti 

plagiasi untuk hasil penelitian (DPP). 

3. Prodi menyusun sekaligus mengirim surat publikasi hasil penelitian dan PKM 

kepada seluruh dosen JAFEB UB di jurnal ilmiah. 

4. Prodi mengusulkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

Fakultas untuk segera melakukan pengadaan pemindaian anti plagiasi. 

5. Prodi menyusun sekaligus mengirim surat publikasi hasil PKM kepada seluruh 

dosen JAFEB UB di jurnal ilmiah. 

6. Prodi menyusun sekaligus mengirim surat publikasi hasil PKM kepada seluruh 

dosen JAFEB UB di jurnal internasional. 

7. Prodi mengirimkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

Fakultas agar universitas menyesuaian website PMA JAFEB UB menggunakan 

bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. 
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8. Proses pembuatan konsep bilingual pada website dengan menunjuk staf teknis 

khusus pengelola website dari mahasiswa kelas internasional yang memiliki 

jobdesk melakukan translasi bahasa dalam website. 

 

1.3 Hasil Audit Internal PS S3 Akuntansi 

Audit Internal Mutu (AIM) merupakan pemeriksaan sistematik dan independen 

untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di Universitas Brawijaya 

(UB). Pada tahun 2015, Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB telah mendelegasikan 

pelaksanaan audit internal mutu kepada pihak fakultas dalam hal ini Gugus Jaminan 

Mutu (GJM) FEB UB. AIM Siklus 15 tahun 2016 yang dilakukan berfokus pada 

pemeriksaan terhadap implementasi standar mutu UB yang meliputi bidang 

pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. PDIA JAFEB UB 

dalam hal ini merupakan auditee dalam AIM tersebut menjalani proses audit internal 

yang memang sudah rutin dilaksanakan.  

Proses audit internal dilaksanakan melalui dua tahap, seperti yang dikemukakan 

di atas, yakni desk evaluation dan visitasi. Dalam prosedur desk evaluation, PDIA 

JAFEB UB telah melakukan pengumpulan borang evaluasi kinerja dan setelah itu 

dilaksanakan visitasi AIM Siklus 15 pada tanggal 7 Desember 2016 di Gedung 

Pascasarjana Lantai 3 FEB UB. Auditor yang ditugaskan untuk mengaudit PDIA 

JAFEB UB adalah Prof. Dr. Surachman, SE., MSIE dan Dian Ari Nugroho, SE., MM.  

Lingkup AIM Siklus 15 meliputi tindak lanjut atas hasil audit siklus 14 dan audit 

standar mutu UB yang meliputi kinerja pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, 

penelitian, dan kerjasama. Pada tahap pertama, auditor intenal melakukan evaluasi 

atas temuan AIM Siklus 14. Beberapa status temuan tersebut sudah di closed, namun 

lainnya masih berstatus open dan terbawa hingga AIM siklus 15. Audit internal mutu 

siklus 14 terfokus pada standar pengabdian kepada masyarakat Berikut ini temuan 

auditor pada siklus yang berstatus closed:   

1. Untuk penelitian yang dibiayai melalui mekanisme DPP/UB, PS-S3 memiliki 

kebijakan bahwa Ketua Peneliti adalah minimal bergelar Doktor dengan 

berpangkat asisten ahli atau master tetapi berpangkat lektor, 

2. Untuk saat ini Ketua Peneliti sebagai Peneliti Utama disyaratkan minimal 

bergelar doktor berpangkat asisten ahli atau master bergelar lektor. Rata-rata 

ketua peneliti telah melakukan penelitian lebih dari 8 penelitian. 

3. Rata-rata dana penelitian dosen adalah Rp. 3 juta per dosen per tahun. 

4. Rata-rata dana PKM untuk dosen adalah Rp. 2.000.000 per dosen per tahun 
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5. Ada dalam menu website namun masih belum lengkap dan masih disiapkan. 

Beberapa temuan atas audit internal mutu seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 

pada dasarnya upaya perbaikannya ada di ranah fakultas, namun sebagai bagian 

integral dari fakultas, beberapa upaya langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh 

PRODI S3 JAFEB UB adalah sebagai berikut: 

1. Prodi mengusulkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

seluruh dosen S3 JAFEB UB terkait penelitian yang dibiayai melalui mekanisme 

DPP/UB yaitu adanya kebijakan bahwa Ketua Peneliti adalah minimal bergelar 

Doktor dengan berpangkat asisten ahli atau master tetapi berpangkat lektor. 

2. Prodi mengusulkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

seluruh dosen S3 JAFEB UB terkait kebijakan penelitian yaitu Ketua Peneliti 

sebagai Peneliti Utama disyaratkan minimal bergelar doktor berpangkat asisten 

ahli atau master bergelar lektor. Rata-rata ketua peneliti telah melakukan 

penelitian lebih dari 8 penelitian. 

3. Pada tahun 2016, UB telah menerapkan remunerasi. Kebijakan rata-rata dana 

penelitian dosen meningkat bergantung pada Golongan dan Jabatan dosen 

yang bersangkutan. Dosen yang memiliki Golongan III/b minimal memperoleh 

dana penelitian Rp5 juta per tahun. 

4. Jurusan menyurati Fakultas terkait pengusulan kenaikan dana PKM 

5. Prodi menyurati Jurusan yang kemudian akan diteruskan ke Universitas untuk 

meminta akses upload materi website. 

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa masih ada beberapa temuan yang 

hasilnya masih open dan masih terbawa hingga AIM Siklus 15. Temuan-temuan yang 

dimaksud adalah: 

1. PS-S3 berkoordinasi dengan Jurusan Akuntansi telah mengirimkan surat 

kepada semua dosen agar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dapat 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding.  Namun dari 74 laporan 

penelitian yang didanai DPP dari tahun 2010-2014 yang telah teridentifikasi 

telah dipublikasikan di jurnal atau prosiding atau buku hanya 5 makalah (kurang 

dari 10%) yang teridentifikasi terpublikasi.  

2. Belum ada data proses pemindaian anti plagiasi untuk publikasi PKM. 

3. Belum ada data PKM yang dipublikasikan di artikel pada jurnal internasional 

Berdasarkan temuan di atas, PDIA beserta jurusan Akuntansi telah mengambil 

tindakan: 

1. Jurusan menyurati seluruh dosen JAFEB UB agar mereka mempublikasikan 

hasil penelitian dan PkM di jurnal ilmiah/prosiding 
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2. Prodi mengusulkan surat kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

Fakultas untuk segera melakukan pengadaan pemindaian anti plagiasi untuk 

publikasi PKM. 

3. Jurusan menyurati seluruh dosen JAFEB UB agar mereka mempublikasikan 

hasil PKM di jurnal internasional. 

Selanjutnya, auditor melakukan audit atas lingkup standar mutu UB (audit siklus 

15). Temuan auditor pada AIM siklus 15 ini masih sama dengan temuan-temuan pada 

AIM Siklus 14 sehingga sejalan dengan status pada AIM siklus 14, beberapa sudah 

bestatus akhir closed. Namun masih terdapat tiga temuan yang berstatus open, sama 

dengan siklus lama yang menjadi temuan pada siklus 15 ini. Temuan-temuan beserta 

akar penyebab dan tindak lanjutnya disajikan pada tabel 1 di bawah ini:  

 

Tabel 1 : Daftar Temuan dan Upaya Tindak lanjut AIM Siklus 15 

No Temuan Audit Akar Penyebab Tindak Lanjut 

1 PS-S3 berkoordinasi 

dengan Jurusan 

Akuntansi telah 

mengirimkan surat 

kepada semua dosen 

agar hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

dapat dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah atau 

prosiding.  Namun dari 

74 laporan penelitian 

yang didanai DPP dari 

tahun 2010-2014 yang 

telah teridentifikasi telah 

dipublikasikan di jurnal 

atau prosiding atau buku 

hanya 5 makalah 

(kurang dari 10%) yang 

teridentifikasi 

terpublikasi.  

 

Banyaknya hasil 

penelitian dan PkM 

yang belum 

dipublikasikan di jurnal 

ilmiah/prosiding 

 

Prodi menyusun sekaligus 

mengirim surat publikasi 

hasil penelitian dan PkM 

kepada seluruh dosen 

JAFEB UB di jurnal 

ilmiah/prosiding 

 

2 Belum ada data proses Belum terdapat Prodi mengusulkan surat 
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pemindaian anti plagiasi 

untuk publikasi PKM. 

 

pemindaian anti 

plagiasi untuk laporan 

PKM di PMA (DPP) 

dan kewenangan 

tersebut berada di 

Fakultas 

 

kepada jurusan yang 

nantinya akan ditujukan 

kepada Fakultas untuk 

segera melakukan 

pengadaan pemindaian 

anti plagiasi 

 

3 Belum ada data PKM 

yang dipublikasikan di 

artikel pada jurnal 

internasional 

 

Banyaknya hasil PKM 

yang belum 

dipublikasikan di jurnal 

internasional 

 

Prodi menyusun sekaligus 

mengirim surat publikasi 

hasil PKM kepada seluruh 

dosen JAFEB UB di jurnal 

internasional 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka tindak lanjut atas temuan tersebut adalah 

menyusun surat rekomendasi kepada jurusan untuk mendorong fakultas melakukan 

pemindaian anti plagiasi pada draft laporan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dosen, serta melakukan sosialisasi kepada dosen untuk mewajibkan publikasi hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam jurnal internasional.  

1.4 Hasil Audit Internal PPAk 

Pada tahun 2016, Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB telah mendelegasikan 

pelaksanaan audit internal mutu kepada pihak fakultas dalam hal ini Gugus Jaminan 

Mutu (GJM) FEB UB. Lingkup AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016 ini difokuskan pada 

tindakan perbaikan (improvement) yang telah dilakukan berdasarkan hasil audit 

internal tahun 2015.  

PPAk JAFEB UB yang merupakan auditee dalam AIM tersebut menjalani 

proses audit internal tersebut. Proses audit internal tersebut dimulai dari sosialisasi 

AIM UKPA Siklus 15 yang dilakukan oleh GJM pada bulan November 2016. Sosialisasi 

ini bertujuan agar auditee mengetahui prosedur audit yang akan dijalankan yaitu desk 

evaluation dan visitasi oleh auditor. Dalam prosedur desk evaluation, PPAk JAFEB UB 

telah melakukan pengumpulan borang temuan AIM Siklus 14 dan Tinjauan 

manajemen. Setelah itu, dilaksanakan visitasi AIM Siklus 15 pada tanggal 29 

November  di Gedung Dekanat, Ruang Sidang Utama FEB UB. Auditor yang 

ditugaskan untuk mengaudit PPAk JAFEB UB adalah Prof. Dr. Sudiro., MS, dan 
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Misbahuddin Azuhri., SE., MM. Lingkup AIM Siklus 15 adalah tindak lanjut atas hasil 

audit siklus 14dan pemaparan laporan Tinjauan Manajemen tahun 2015. 

Pada tahap pertama, auditor intenal melakukan evaluasi atas temuan AIM 

Siklus 14 dan status temuan tersebut sudah di closed. Hasil evaluasi tersebut adalah 

sebagai bagian yang terintegrasi, PPAk JAFEB UB memberikan usulan terhadap pihak 

jurusan yang nantinya akan dilanutkan kepada pihak Fakultas untuk melakukan 

perbaikan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.Upaya yang dilakukan 

PPAk JAFEB UB adalah dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada Jurusan 

untuk melakukan tindak lanjut atas upaya perbaikan kualitas peneltian dan pengabdian 

kepada masyrakat.Berikut adalah detail upaya tindak lanjut terkait temuan audit 

tersebut adalah : 

Tabel 1 : Daftar Temuan dan Upaya Tindak lanjut AIM Siklus 14 

No Temuan Audit Akar Penyebab Tindak Lanjut 

1 Draf laporan penelitian 
tersedia, namun belum 
dilakukan pemindaian 
anti plagiasi. 

tidak adanya software 
pemindaian anti 
plagiasi yang ada di 
level fakultas 

Mengirim surat 

rekomendasi kepada 

jurusan untuk mendorong 

fakultas melakukan 

pemindaian anti plagiasi 

pada draft penelitian 

dosen 

2 Perlu dibuat mekanisme 

terstruktur terkait 

pemindaian anti plagiasi 

untuk semua hasil 

penelitian yang ada 

Belum adanya 

mekanisme terstruktur 

terkait pemindaian anti 

plagiasi dan 

merupakan 

kewenangan FEB UB 

Mengirim surat 

rekomendasi kepada 

jurusan untuk membuat 

mekanisme terstruktur 

terkait pemindaian anti 

plagiasi pada draft 

penelitian dosen 

3 Dari 74 laporan 

penelitian yang didanai 

DPP dari tahun 2010-

2014 yang telah 

teridentifikasi telah 

dipublikasikan di jurnal 

atau prosiding atau buku 

hanya 5 makalah 

(kurang dari 10%) yang 

teridentifikasi 

terpublikasi. 

kurangnya sosialisasi 

kepada dosen untuk 

melakukan publikasi 

hasil penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat dalam 

jurnal ilmiah atau 

prosiding 

Mengirim surat 

rekomendasi kepada 

jurusan untuk melakukan 

sosialisasi kepada dosen 

untuk mewajibkan 

publikasi hasil penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat dalam jurnal 

ilmiah atau prosiding. 

5 Draf laporan PkM 

tersedia, namun belum 

dilakukan pemindaian 

tidak adanya software 

pemindaian anti 

plagiasi yang ada di 

Mengirim surat 

rekomendasi kepada 

jurusan untuk mendorong  
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anti plagiasi. level fakultas fakultas melakukan 

pemindaian anti plagiasi 

pada draft laporan 

pengabdian masyarakat 

dosen 

6 Belum banyak publikasi 

PKM karena memang 

PKM bidang keilmuan 

akuntansi lebih kepada 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

stakeholders akuntansi. 

hasil pengabdian 

masyarakat dosen FEB 

UB mayoritas di bidang 

keilmuan akuntansi 

yang lebih berfokus 

pada pemberdayaan 

masyarakat. 

Mengirim surat 

rekomendasi jurusan 

melakukan sosialisasi 

kepada dosen untuk 

mewajibkan publikasi hasil 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

7 Publikasi belum ada dan 

data proses pemindaian 

anti plagiasi untuk 

publikasi PKM belum 

tersedia 

Belum adanya software 

pemindaian anti 

plagiasi di level fakultas 

dan kewenangan ada 

pada FEB UB 

Mengirim surat 

rekomendasi kepada 

fakultas untuk 

mengadakan software 

pemindaian anti plagiasi 

8 Belum ada data PKM 

yang dipublikasikan di 

artikel pada jurnal 

internasional. 

hasil pengabdian 

masyarakat dosen FEB 

UB mayoritas di bidang 

keilmuan akuntansi 

yang lebih berfokus 

pada pemberdayaan 

masyarakat. 

Mengirim surat 

rekomendasi kepada 

jurusan untuk melakukan 

sosialisasi kepada dosen 

untuk mewajibkan 

publikasi hasil penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat dalam jurnal 

internasional. 

 

Selanjutnya, auditor melakukan audit atas lingkup tinjauan manjemen. 

Berdasarkan audit tersebut tidak terdapat temuan audit dalam lingkup tinjauan 

manajemen. Auditor hanya menyarankan agar segera melakukan tindak lanjut atas 

beberapa hal yang dirasakan penting bagi PPAk JAFEB UB dalam hal peningkatan 

mutu akademik. Rekomendasi tersebut adalah perlu ada penyempurnaan Restra PPAk 

JAFEB UB, mengusulkan pelatihan administratif bagi tenaga kependidikan yang 

berhubungan dengan sistem akademik terkomputerisasi di PPAk JAFEB UB, 

penyesuaian skema anggaran untuk alumni berprestasi, dan menyusun dokumen 

borang tentang waiver ujian sertifikasi profesi. 

 

2. Hasil Audit Eksternal 

2.1 Hasil Audit Eksternal PS S1 Akuntansi 



Laporan Tinjauan Manajemen Jurusan Akuntansi Tahun 2017 

 

14 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Aktivitas audit eksternal yang berlangsung di PS S1 JAFEB UB pada tahun ajaran 2016-

2017 adalah terkait dengan proses akreditasi akademik oleh Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA), yaitu salah satu asosiasi profesi internasional di bidang 

akuntansi yang berpusat di Glasgow, United Kingdom. Salah satu titik tekan utama dari 

proses akreditasi yang dilakukan oleh ACCA adalah terkait dengan penyelarasan 

kurikulum yang ada dan berlaku di PS S1 JAFEB UB dengan kurikulum di bidang 

akuntansi yang telah ditetapkan oleh ACCA. Penyelarasan kurikulum yang dimaksud 

terutama difokuskan pada keselarasan konten materi ajar untuk setiap matakuliah 

wajib yang diberikan di PS S1 JAFEB UB.  

Hingga tinjauan manajemen ini dibuat, proses asessment dokumen oleh pihak ACCA 

masih berlangsung, terutama untuk kurikulum yang ada pada rumpun matakuliah 

perpajakan. Sebagai tindak lanjut dari progress proses akreditasi yang sampai saat ini 

sedang berlangsung adalah dilakukannya penyesuaian peta kompetensi, capaian 

pembelajaran masing-masing rumpun, capaian pembelajaran masing-masing 

matakuliah wajib jurusan, serta subkompetensi dan materi ajar di setiap pertemuan 

untuk setiap matakuliah wajib jurusan dengan modul-modul yang dikembangkan dan 

distandarisasi oleh ACCA.  

2.2 Hasil Audit Eksternal PS S2 Akuntansi 

Program Studi Magister Akuntansi (PMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya telah menjalani audit eksternal oleh lembaga di luar UB yaitu dari 

The Alliance On Bussiness Education and Sholarship for Tomorrow, A 21st Century 

Organization (ABEST 21) dan BAN-PT. PMA juga mendapatkan reakreditasi program 

studi oleh ABEST 21, dengan demikian PMA kembali mendapatkan akreditasi secara 

internasional oleh ABEST 21. Beberapa aspek yang masih menjadi titik lemah dari 

program studi adalah sebagai berikut: 

1. Masih terbatasnya mahasiswa PMA yang mempublikasikan karya ilmiahnya di 

level internasional. 

2. Masih terbatasnya karya ilmiah dari mahasiswa PMA yang berciri khas 

multiparadigma. 

Atas beberapa aspek yang menjadi titik kelemahan PMA JAFEB UB, beberapa alternatif 

upaya perbaikan yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. PMA JAFEB UB telah membentuk model pembelajaran yang dapat memberikan 

pencerahan secara intelektual, emosional dan spiritual mahasiswa. 

2. PMA JAFEB UB merupakan pelopor untuk mengembangkan Akuntansi 

Multiparadigma dan bahkan multiparadigma telah menjadi ciri khusus bagi PMA 

JAFEB UB. 
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3. Dosen-dosen PMA memiliki kompetensi baik untuk akademik dan semua dosen 

bergelar doktor dan hampir semua memiliki gelar profesi. 

4. Melakukan upaya dengan mendiskusikan kepada pihak keuangan fakultas dan 

Wakil Dekan II tentang kemungkinan  adanya skema pemberian bantuan dana 

kepada mahasiswa yang hendak mempublikasikan karya ilmiah baik dalam 

international conference maupun di international journal. 

5. Mulai menghidupkan kembali event-event ilmiah di lingkungan program studi 

seperti debat epistimologi maupun training metodologi penelitian yang dirasa 

mampu memicu minat mahasiswa untuk membuat karya ilmiah yang  

menggunakan pendekatan multiparadigma. 

6. Sarana dan prasarana yang dimiliki PMA JAFEB UB sangat baik dan lengkap. 

 

2.3 Hasil Audit Eksternal PS S3 JAFEB UB 

Sepanjang tahun 2016, PDIA JAFEB UB sedang mempersiapkan dan menyusun 

Borang Akreditasi versi BAN-PT. Hingga awal tahun 2017, penyusunan Borang 

Akreditasi tersebut masih dilanjutkan karena keharusan memasukkan susunan Borang 

ke dalam Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Perkembangan terakhir 

dari proses akreditasi ini adalah dengan akan dilakukannya visitasi asesor di bulan 

November 2017. 

 

2.4 Hasil Audit Eksternal PPAk 

Dalam meningkatkan mutu kualitas akademik, PPAk JAFEB UB juga telah 

diaudit oleh BAN PT pada tahun 2015. Berdasarkan hasil audit, Akreditasi Program 

studi yang diperoleh PPAk JAFEB UB adalah A, dengan nomor 0283/SK/BAN-

PT/Akred/PPAk/IV/2016 yang berlaku sampai tanggal 15 April 2021. Selanjutnya, 

dalam rangka meningkatkan mutu kualitas akademik, PPAK JAFEB UB juga 

mengupayakan untuk mendapatkan waiver terkait ujian sertifikasi profesi Akuntan 

Publik yang dikeluarkan oleh lembaga Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika 

PPAk JAFEB UB mendapatkan waiver ini, maka lulusan PPAk JAFEB UB berdasarkan 

Peraturan Pengurus IAPI nomor 1 tahun 2016 berhak mendapatkan tambahan gelar 

profesi yaitu Certified Professional Auditor of Indonesia (CPAI). Dalam proses 

pengajuan waiver tersebut, PPAk JAFEB UB harus menyesuaikan silabus dan capaian 

pembelajaran mata kuliah PPAk JAEB UB dengan Learning Outcmes yang terdapat 

dalam IAPI. Saat ini, dokumen-dokumen tersebut sudah dalam tahap penyelesaian 

dan dikirim ke IAPI.  
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3. Umpan Balik Pelanggan 

3.1 Umpan balik pelanggan PS S1 Akuntansi 

Beberapa pelanggan dari Prodi  S1 JAFEB UB yang dinyatakan dalam manual 

mutu FEB UB adalah mahasiswa Prodi   S1 sebagai pelanggan utama, orang tua/ 

institusi yang mengirimkan peserta didik, serta pengguna lulusan. Untuk mendapat 

masukan dari pelanggannya, PRODI   S1 JAFEB UB melalukan tracer study kepada 

mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Dari hasil tracer study yang dilakukan, 

beberapa masukan dan tindak lanjut atasnya adalah sebagai berikut: 

Masukan Mahasiswa:  

 Dosen tertentu kurang menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk aktivitas 

konsultasi akademik, terutama ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas-tugas dalam perkuliahannya.  

 Beberapa Dosen tertentu yang menjadi pembimbing skripsi susah ditemui oleh 

mahasiswanya untuk melangsungkan proses pembimbingan skripsi. Dosen yang 

bersangkutan susah untuk dihubungi dan ditemui sehingga akses mahasiswa 

untuk melakukan proses pembimbingan skripsi menjadi sangat terbatas. Hal 

tersebut kemudian dinilai merugikan mahasiswa pembimbingan skripsi karena 

berdampak pada terhambatnya proses pembimbingan dan molornya masa 

penyelesaian skripsi.  

 Tidak terstandarnya format penulisan laporan KKNP yang ada pada persepsi 

masing-masing Dosen Pembimbing KKNP. Hal tersebut kemudian berdampak 

pada mahasiswa yang tidak jarang merasa bingung saat memulai proses 

penulisan laporan KKNPnya. Kebingungan yang dimaksud adalah terkait dengan 

format penulisan laporan yang seperti apa yang harusnya diacu oleh 

mahasiswa dalam menulis laporan KKNPnya.  

Masukan Pengguna Lulusan yang diperoleh dari tracer study tahun 2016:  

 Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris (baik oral maupun tulis) dari Lulusan 

PS S1 JAFEB UB.  

 Penguasaan lulusan PS S1 JAFEB UB terhadap perangkat spreadsheet excel 

untuk menunjang penugasan di tempat kerja.  

 Peningkatan pemahaman lulusan PS S1 JAFEB UB terkait permasalahan praktik 

di bidang akuntansi.  
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Dari beberapa masukan yang diberikan oleh pelanggan, baik dari mahasiswa maupun 

dari pengguna lulusan tersebut di atas, beberapa tindakan perbaikan yang telah 

dilakukan oleh pihak pengelola program studi adalah sebagai berikut:  

1. Pengoptimalan fungsi tutorial yang diampu oleh tutor yang ditunjuk dan dipilih 

oleh pengelola PS S1 JAFEB UB untuk menjembatani kebutuhan mahasiswa 

dalam hal konsultasi penyelesaian tugas-tugas perkuliahannya. Salah satu 

langkah untuk optimalisasi fungsi tutor tersebut adalah dengan 

memperpanjang durasi tutorial untuk setiap kelas yang awalnya satu kali sesi 

tutor dilangsungkan selama 75 menit, saat ini diperpanjang menjadi 120 menit. 

Waktu tutorial juga tidak hanya difokuskan di setiap hari Sabtu, melainkan juga 

dilakukan pada hari Senin s/d Rabu pada jam ke-5 di setiap minggunya. Selain 

itu, untuk meminimalisir keluhan mahasiswa yang merasa susah berkonsultasi 

dengan dosen dalam hal proses belajar mengajar di keas, PS S1 JAFEB UB 

merubah metode pembelajaran untuk beberapa matakuliah tertentu, contohnya 

dalam matakuliah akuntansi biaya dan pengantar akuntansi. Metode 

pembelajaran baru yang diterapkan adalah mengacu pada metode 

pembelajaran SCL, yang mana dalam metode pembelajaran ini mahasiswa 

dimungkinkan memiliki waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dan 

berdiskusi dengan Dosen maupu Tutor untuk penyelesaian tugas-tugas selama 

jam perkuliahan berlangsung.  

2. Pemanggilan beberapa Dosen pembimbing skripsi yang memiliki masalah dalam 

proses pembimbingannya oleh Kajur dan KPS S1 JAFEB UB. Melalui proses 

pemanggilan tersebut kemudian diidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi 

selama proses pembimbingan diantara dosen dan mahasiswa pembimbingan. 

Alternatif selanjutnya yang diambil oleh jurusan adalah mahasiswa diberi 

kejelasan, jika selama satu semester kedepan tidak terjadi progress 

pembimbingan yang signifikan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka 

mahasiswa berhak untuk mengajukan penggantian dosen pembimbing skripsi 

melalui pengisian form yang disediakan oleh JAFEB UB.  

3. Pelaksanaan sosialisasi buku pedoman pembimbingan dan penulisan laporan 

KKNP kepada seluruh dosen JAFEB UB untuk menyamakan persepsi standar 

pelaksanaan dan penyusunan laporan KKNP oleh mahasiswa pada Rapat Kerja 

JAFEB UB di Yogyakarta pada tanggal 9-11 Februari 2017.  

4. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas mahasiswa dalam kemampuan 

berbahasa Inggris, maka JAFEB UB mengambil kebijakan bahwa sertifikat 
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TOEFL yang diperoleh mahasiswa sebagai syarat untuk pendaftaran wisuda 

hanya sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh pusat pengembangan bahasa yang 

berada di bawah FEB UB (LDC) atau Pusat Pengembangan Bahasa Universitas 

Brawijaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas nilai 

TOEFL yang diperoleh oleh Mahasiswa PS S1 JAFEB UB. Selain itu, untuk 

memenuhi skor minimal TOEFL, yaitu sebesar 475, mahasiswa diberi 

kesempatan untuk mengulang test sebanyak 5 kali. Jika setelah 5 kali test skor 

yang diperoleh mahasiswa tetap tidak memenuhi standar minimal, maka 

pengelola PS akan mengambil serangkaian kebijakan alternatif yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa terkait.  

5. Untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa PS S1 JAFEB UB terhadap 

ketrampilan mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam MS Excel, maka 

dimunculkan satu matakuliah baru yang bersifat wajib jurusan, yaitu 

matakulkiah spreadsheet excel. Matakuliah ini juga sekaligus menjadi wujud 

nyata dari perubahan kurikulum PS S1 JAFEB UB.  

6. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pengelola PS S1 Akuntansi untuk 

mendongkrak kemampuan praktik mahasiswa di bidang akuntansi adalah 

melalui jalan mengembalikan lagi status SKS bagi dua matakuliah praktikum, 

yaitu praktikum akuntansi keuangan dan praktikum asurans dalam kerangka 

kurikulum baru PS S1 JAFEB UB. Dengan memberikan bobot sebesar 3 SKS 

untuk setiap matakuliah praktikum tersebut diharapkan bisa lebih memacu 

kemampun dan penguasaan praktik mahasiswa di bidang akuntansi.  

b. Adapun beberapa daftar keluhan dari mahasiswa yang masuk dalam e-

complaint jurusan adalah sebagai berikut: 

No. 

Jenis/Aspek/ 
Bidang/ 

Layanan yang 

dikeluhkan 

Uraian Keluhan 
Tindaklanjut (atau 

rencana) 

Status 

Akhir 

1. Pengajaran  Penyediaan waktu 
konsultasi bagi mahasiswa 
untuk mendiskusikan 
kesulitan-kesulitan 
mahasiswa dalam proses 
pemahaman terhadap 
materi kuliah dan 
pengerjaan tugas 
perkuliahan. 

Penguatan dan 
penambahan waktu 
tutorial bagi mahasiswa 
dan memperluas 
cakupan matakuliah 
wajib jurusan yang 
mendapat fasilitas 
tutorial (ex: Manajemen 
Keuangan dan Sistem 
Informasi Akuntansi) 

Closed 

2. Pembimbingan 
Skripsi 

Susahnya mahasiswa 
menemui dan membuat 

Telah dilakukan proses 
pemanggilan kepada 

Closed 
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perjanjian dengan salah 
satu dosen untuk 
melakukan proses 
pembimbingan skripsi 

dosen yang 
bersangkutan oleh Ketua 
Jurusan dan diambilnya 
kebijakan penggantian 
dosen pembimbing 
skripsi untuk kasus-
kasus tertentu sesuai 
pertimbangan pengelola 
PS 

3. Pembimbingan 
KKNP 

Ketidakseragaman proses 
pembimbingan KKNP dan 
penulisan laporan KKNP 
oleh dosen pembimbing 
KKNP 

Sosialisasi pedoman 
pembimbingan KKNP 
pada rapat koordinasi 
jurusan, pembuatan 
surat tugas untuk tim 
revisi buku pedoman 
pembimbingan dan 
penulisan laporan KKNP 

Closed 

 

3.2 Umpan balik pelanggan PMA 

Umpan balik pelanggan terdiri dari 2 (dua) jenis masukan yaitu evaluasi 

kepuasan dan keluhan.  Umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi kepuasan mahasiswa.  

a. Kepuasan terhadap proses belajar mengajar. Pada setiap akhir semester 

mahasiswa diminta untuk mengisi evaluasi mahasiswa terhadap dosen yang 

mengajar. Lembar evaluasi ini menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa atas 

proses belajar-mengajar. Monitoring terhadap tingkat kepuasaan mahasiswa 

terhadap dosen di evaluasi oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) yang dilaporkan 

pada Raport Dosen di setiap akhir semester, dan diumumkan dalam kegiatan 

Raker Jurusan.  

b. Prasarana seperti adanya ruang seminar yang meliputi ruang siding utama FEB 

UB, ruang sidang guru besar FEB UB dan aula di lantai 7 Gedung F 

Pascasarjana. Kapasitas ruangan aula memuat sampai dengan 400 orang. 

Selain itu, juga tersedia laboratorium untuk praktikum statistik multivariat, dan 

laboratorium komputer yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. 

Komputer di laboratorium telah dilengkapi dengan software analisis data (PLS, 

SEM dan SPSS) serta program lain. 

c. Tersedianya ruang kerja untuk mahasiswa bersekat di Lt. 4-5 Gedung F Pasca 

Sarjana. Pada setiap ruang kerja, mahasiswa diberi fasilitas meja, kursi, listrik 

serta memanfaatkan koneksi internet (wifi) yang tersedia. 

d. Tersedianya fasilitas Pojok BEI dan dapat diakses secara gratis bagi seluruh 

sivitas akademika FEB-UB.  
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e. Tersedia 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.  

f. Tersedia ruang ibadah shalat, mahasiswa juga dapat menggunakan masjid 

fakultas maupun universitas yang sangat dekat dengan gedung pasca sarjana 

FEB-UB  

g. Tersedia dana hibah penelitian dan seminar penelitian yang diberikan kepada 

mahasiswa juga tersedia dengan baik sehingga mampu meningkatkan iklim 

yang kondusif antara sivitas akademika di PMA JAFEB UB. 

 

2. Keluhan Mahasiswa. Pada dasarnya pelanggan telah puas dengan proses 

belajar mengajar dan materi yang disampaikan oleh dosen. Namun, terdapat 

beberapa keluhan mahasiswa terhadap proses belajar mengajar. Keluhan 

mahasiswa tersebut meliputi pengajaran, yaitu ketika dosen mengganti jadwal 

perkuliahan secara mendadak, dosen pembimbingan tesis yang sulit ditemui 

dan dosen mengganti jadwal pelaksanaan tesis secara mendadak serta dosen 

tidak bisa datang menguji. 

a. Pengajaran. Keluhan mahasiswa dalam hal ini adalah ketika dosen mengganti 

jadwal perkuliahan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Penyelesaian masalah tersebut, dilakukan dengan akan diterbitkan surat 

himbauan kepada semua dosen pengampu matakuliah di PMS untuk 

menertibkan jadwal mengajar dan memberitahukan kepada koordinator kelas 

maksimal sehari sebelum perkuliahan berlangsung. 

b. Pembimbingan Tesis. Keluhan mahasiswa terhadap masalah pembimbingan 

tesis adalah jika dosen tidak mau berkomunikasi secara langsung terhadap 

mahasiswa bimbingannya mengenai tesis mahasiswa tersebut. Penyelesaian 

masalah ini dilakukan dengan tindakan Ketua Program Studi PMA memanggil 

dosen yang bersangkutan. Ketua Program Studi PMA menyampaikan keluhan 

mahasiswa bimbingan tersebut dan menghimbau kepada dosen yang 

bersangkutan agar berkenan berdiskusi langsung dengan mahasiswa. 

c. Pelaksanaan Ujian Tesis. Sering sulit menyesuaikan jadwal antara dosen 

penguji dan pembatalan secara mendadak dari dosen penguji sehingga majelis 

penguji tidak lengkap. Penyelesaian masalah tersebut dengan menjajaki 

alternatif ditentukannya hari jadwal ujian tesis satu minggu tertentu untuk 

pelaksanaan ujian tesis, sehingga dosen bisa mengosongkan waktunya untuk 

kegiatan lain. Kebijakan lain yang diambil adalah bahwa ujian tesis tetap bisa 

berlangsung meskipun majelis penguji tidak lengkap. 
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Beberapa pelanggan dari PMA JAFEB UB yang dinyatakan dalam manual mutu 

FEB UB adalah mahasiswa PMA sebagai pelanggan utama, orang tua/ institusi yang 

mengirimkan peserta didik, serta pengguna lulusan (users). PMA JAFEB UB melalukan 

tracer study kepada mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Dari hasil tracer study 

yang dilakukan, beberapa hasil penting yang didapatkan adalah masukan dari 

responden dalam aspek perbaikan kurikulum, pelayanan administrasi, fasilitas hingga 

mekanisme pembimbingan tesis. Seluruh masukan ini selanjutnya disampaikan kepada 

KPS PMA, yang kemudian diteruskan dengan melakukan tindak lanjut terhadap 

masukan tersebut. Beberapa masukan yang telah mendapat tindaklanjut antara lain: 

a. Evaluasi kurikulum sehingga mampu mengakomodasi masukan dari responden dan 

tuntutan dunia kerja. Evaluasi kurikulum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 

perbaikan dalam konten materi perkuliahan yang diajarkan. Salah satu contoh 

nyata dari aktivitas perbaikan ini adalah dilakukannya FGD dengan mengundang 

users/ pengguna lulusan, alumni, maupun mahasiswa untuk mendapatkan masukan 

terkait dengan proses evaluasi kurikulum yang ada. Selain itu, proses evaluasi dan 

perbaikan kurikulum yang telah terjadi juga dapat ditunjukkan dengan dibuka dan 

dioperasikannya beberapa konsentrasi studi seperti perpajakan dan sektor publik 

guna memfasilitasi minat dan kebutuhan mahasiswa serta telah diinisiasinya 

pembentukan magister terapan.  

b. Penyelenggaraan kuliah tamu dan workshop untuk updating pengetahuan bagi 

mahasiswa dan mendekatkan muatan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. 

Masukan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pengelola PMA dan Jurusan dengan jalan 

melaksanakan serangkaian program kuliah tamu praktisi dan accounting update 

series yang ditujukan kepada mahasiswa PMA pada khususnya dan mahaiswa 

JAFEB UB pada umumnya. 

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. Pengintegrasian setiap komponen pelayanan administrasi bagi mahasiswa PMA 

dengan jalan melakukan renovasi dan layouting ulang ruang administrasi sehingga 

semakin mempermudah mahasiswa dalam melengkapi kewajiban administrasinya.  
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e. Perbaikan terhadap mekanisme penetapan dosen pembimbing tesis, proses 

pembimbingan tesis, penunjukan dosen penguji tesis, hingga pada pelaksanaan 

rangkaian ujian dan seminar tesis. Sebagai salah satu contoh nyata yang diambil 

adalah dalam proses penunjukan dosen pembimbing dan penguji tesis yang mana 

kompetensi dari dosen pembimbing dan penguji sangat disesuaikan dengan tesis 

yang diambil oleh mahasiswa, baik itu dalam hal topik maupun metodologi tesis 

yang diambil oleh mahasiswa. Langkah ini diharapkan mampu mengakomodasi 

kepentingan mahasiswa yang menempuh tesis sehingga dapat menghasilkan tesis 

yang berkualitas. Selain itu, langkah nyata lainnya yang telah diambil institusi dalam 

rangka meningkatkan kelayakan proposal tesis yang disusun hingga kualitas dari 

proses pembimbingan dan penyusunan tesis adalah dengan menambahkan tahapan 

ujian komisi pembimbing sebelum dilakukannya fase ujian proposal. 

f. Dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap proses penyelesaian tesis 

mahasiswa oleh KPS PMA. Hal ini dilakukan dengan jalan memanggil mahasiswa 

yang telah masuk dalam kategori “terlambat” dalam penyelesaian tesisnya agar 

dapat diketahui letak kesulitan yang dihadapi serta mampu dicari solusi yang tepat 

bagi masing-masing mahasiswa tersebut. 

 

Adapun beberapa daftar keluhan dari mahasiswa yang masuk dalam e-complaint 

jurusan adalah sebagai berikut: 

No. 

Jenis/Aspek/ 

Bidang/ 
Layanan yang 

dikeluhkan 

Uraian Keluhan 

Tindaklanjut 

(atau 

rencana) 

Status 
Akhir 

Tidak jarang dosen mengganti jadwal perkuliahan secara mendadak 

 

1. 

Pengajaran  Tidak jarang dosen mengganti 
jadwal perkuliahan secara 
mendadak 

Akan 
diterbitkan 
surat himbauan 
kepada semua 
dosen 
pengampu 
matakuliah di 
PMA untuk 
menertibkan 
waktu mengajar 
dan 
membitahukan 
kepada 
koordinator 
kelas maksimal 
sehari sebelum 
perkuliahan 
berlangsung. 

Open 

2. Pembimbingan Salah satu dosen tidak mau Ketua Program Closed 
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Thesis diajak berkomunikasi secara 
langsung oleh mahasiswa 
bimbingannya untuk 
mendiskusikan perkembangan 
penulisan thesis mahasiswa 

Studi PMA 
memanggil 
dosen yang 
bersangkutan 
untuk 
menyampaikan 
keluhan 
mahasiswa 
bimbingannya 
dan 
menghimbau 
kepada dosen 
bersangkutan 
supaya 
berkenan untuk 
berdiskusi 
langsung 
dengan 
mahasiswa. 

3. Pelaksanaan Ujian 
Thesis 

Susahnya menyocokkan jadwal 
antar dosen penguji dan 
pembatalan secara mendadak 
dari dosen penguji sehingga 
majelis penguji tidak lengkap. 

Menjajaki 
alternatif 
ditentukannya 
hari khusus 
dalam satu 
minggu tertentu 
untuk 
pelaksanaan 
ujian thesis 
yang mana di 
hari tersebut 
dosen bisa 
mengosongkan 
waktunya untuk 
kegiatan lain. 
Selain itu, telah 
diambil 
kebijakan 
bahwa ujian 
tetap bisa 
berlangsung 
walaupun 
majelis penguji 
tidak lengkap.  

Open 

 

Kepuasan lulusan. 

Hasil tracer study atas tingkat kepuasan lulusan terhadap berbagai aspek PMA JAFEB 

UB menujukkan tingkat kepuasan yang sangat baik untuk fasilitas dan aspek 

keuangan. Berkaitan dengan kurikulum yang ditawarkan mayoritas alumni menyatakan 

bahwa kurikulum yang ditawarkan relevan dengan pekerjaan. PMA JAFEB UB mampu 

memberikan nilai tambah bagi lulusan sekaligus mampu menyeimbangkan antara 

aspek intelektualitas, emosional dan spiritual dalam metode pembelajaran. Adapun 

beberapa masukan yang diberikan oleh alumni kepada institusi adalah memperbanyak 
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penyelenggaraan kuliah tamu profesi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

akademik.   

 

Kepuasan Pemanfaat Lulusan Dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan. 

Upaya mendapatkan informasi dan evaluasi hasil pembelajaran didapatkan dari studi 

pelacakan terhadap pengguna alumni. Studi dilaksanakan melalui penyebaran 

kuesioner kepada pengguna di mana tersebut bekerja.  

 

Persepsi Pengguna Lulusan 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Integritas (etika dan moral) 28.6% 71.4%     

2 
Keahlian berdasarkan bidang 
ilmu (profesionalisme) 42.9% 57.1%   

  

3 
Keluasan wawasan antar 
disiplin ilmu 14.3% 85.7%   

  

4 Kepemimpinan 14.3% 85.7%     

5 Kerjasama dalam tim 28.6% 71.4%     

6 Bahasa asing 14.3% 85.7%     

7 Komunikasi 14.3% 85.7%     

8 
Penggunaan teknologi 
informasi 28.6% 71.4%   

  

9 Pengembangan diri 14.3% 85.7%     

Total (a)=200,2% (b)=699,8% (c)=0% (d)=0% 

 

Berdasarkan hasil studi pelacakan yang dilakukan PMA JAFEB UB menunjukkan 

bahwa kualitas lulusannya secara umum dinilai sangat baik. Keunggulan lulusan 

nampak pada integritas dan keahlian professional berdasarkan bidang ilmu. Ini 

menunjukkan bahwa kurikulum dan proses belajar mengajar telah mampu 

menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Meskipun 

demikian, poin yang terlemah berada pada kemampuan bahasa asing yang berarti 

PMA JAFEB UB masih harus mengupgrade  kemampuan bahasa asing mahasiswa 

sehingga memenuhi kualifikasi dari para user-nya. 

 

Tingkat kepuasan dan masukan dari pengguna 

No Uraian Tanggapan Pihak Pengguna 
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Sangat 
Baik 

Baik Cukup 
Kuran

g 

Sangat 
Kuran

g 

1 Kepuasan 67.7% 33.3%       

2 
Kriteria Lulusan yang 
Diinginkan 

Memiliki kemampuan/keunggulan dari berbagai 
prespektif keilmuan dan memiliki  softskill serta 
kemampuan leadership yang baik. 

3 Saran dari Instansi 
Rekrutmen yang menekankan pada aspek 
kualitas/mutu, jaringan alumni yang diperkuat 

Tingkat kepuasan pengguna terhadap alumni PMA JAFEB UB sangat baik. Namun 

demikian, perlu adanya penguatan jaringan alumni dan pertimbangan kualitas yang 

jauh lebih diutamakan. 

 

3.3 Umpan balik pelanggan PDIA 

Umpan balik pelanggan penting bagi PDIA FEB UB sebagai bentuk upaya menjaga 

kualitas dan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. PDIA 

JAFEB UB telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari 

dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Upaya yang telah dilakukan oleh PDIA 

FEB UB dalam menjamin mutu pendidikan adalah dengan tracer study. Jumlah user 

yang berhasil dihubungi dan berpartisipasi untuk studi penelusuran ini adalah 

sebanyak 10 orang yang mewakili instansi pengguna lulusan (users) PDIA FEB UB. 

Tracer study dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner melalui email kepada 

alumni dan pengguna lulusan PDIA JAFEB UB, termasuk alumni yang terlibat dalam 

kegiatan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI). Berikut ini adalah 

hasil perolehan data umpan balik pelanggan:  

 

 

 

 

 

Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 
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Dosen 
1. Plotingpembimbingan mahasiswa 

sesuai dengan  minat paradigma dan 
keahlian dari dosen bersangkutan 

2. Pertimbangan untuk memberikan 
kebebasan bagimahasiswa dalam 
memilih matakuliah sesuai 
denganparadigma, sehingga 
mahasiswa tidak harus 
menempuhseluruh matakuliah yang 
berbeda paradigm 

1. Sudah diakomodasi dalam 
plotting dosen 
pembimbingsesuai dengan 
minat paradigma dan 
keahlian dosen 

2. Sudah diakomodasi dalam 
pembaruan kurikulum 
dengan pilihan mata kuliah 
sesuai dengan minat 
mahasiswa 

 

Mahasiswa 1. Penentuan jadwal tahapan ujian 
disertasi mahasiswa  

2. Transparansi penilaian oleh 
dosen atas nilai akhir dari 
matakuliah yang diampunya. 

1. KPS PDIA JAFEB UB 
membantu mengatur 
jadwal ujian mahasiswa 
dengan menambah staf 
khusus menangani jadwal 
ujian 

2. Mewajibkan setiap dosen 
untuk mencantumkan 
setiap detail dari 
komponen penilaian yang 
diberikan kepada 
mahasiswa atas hasil 
kinerja mahasiswa selama 
satu semester perkuliahan 
dan memperketat waktu 
penyerahan nilai akhir 
mahasiswa 

 

Alumni 1. Pembentukan forum silaturahmi 
alumni  
 

 

1. Pembentukan Masyarakat 
Akuntansi Multiparadigma 
Indonesia (MAMI) yang 
bertujuan sebagai forum 
silaturahmi alumni serta 
forum ilmiah yang 
diadakan dalam acara 
Temu Masyarakat 
Akuntansi Multiparadigma 
Indonesia Nasional 
(TEMAN) yang  
diselenggarakan setiap 
tahun 
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Pengguna lulusan 1. Peningkatan soft skill alumni 
2. Adanya forum-forum kegiatan 

yang bisa mempererat hubungan 
antara pihak pengguna dan PDIA 
JAFEB UB. 
 

1. Upaya peningkatan soft 
skill di bidang komunikasi 
dan kepemimpinan 
diakomodasi dalam acara 
Debat Epistemologi yang 
diikuti oleh mahasiswa 

2. PDIA JAFEB UB 
mengundang pengguna 
melalui asosiasi-asosiasi 
profesi dalam kegiatan 
seminar nasional (5icons, 
APCAF) sehingga antara 
kebutuhan pengguna 
dengan apa yang 
ditawarkan oleh PDIA 
JAFEB UB 

 

Berdasarkan tabel di atas umpan balik yang diperoleh dari hasil tracer study 

terkait dengan bidang proses bidang akademik, pembentukan forum silaturahmi, 

peningkatan soft skill mahasiswa dan pembentukan forum-forum untuk mempererat 

hubungan PDIA JAFEB UB dengan pengguna lulusan. Informasi dari tracer study 

digunakan sebagai dasar bagi PDIA JAFEB UB untuk melakukan evaluasi untuk 

perbaikan secara berkelanjutan guna memperkuat iklim akademik dan menghasilkan 

lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spriritual.  

Selain melalui mekanisme tracer study, PDIA FEB UB juga memberikan 

layanan e-complaint kepada mahasiswa jika ada keluhan lainnya terkait pengelolaan 

akademik maupun non akademik. Namun, hingga saat ini masih sedikit jumlah 

mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga PDIA FEB UB juga 

menyediakan layanan keluhan pelanggan secara manual dalam bantuk kotak saran 

yang ditempatkan di bagian akademik PDIA FEB UB, maupun keluhan yang 

disampaikan secara langsung dalam memberikan layanan akademik maupun non 

akademik yang ditampung dan disampaikan dalam rapat evaluasi rutin dengan kepala 

program studi PDIA FEB UB. Berikut adalah tabel jenis-jenis keluhan yang berasal dari 

mahasiswa serta tindak lanjut yang direncanakan: 

 

No. 

Jenis/Aspek/ 
Bidang/ 

Layanan yang 

dikeluhkan 

Uraian Keluhan 

Tindaklanjut 

(atau 
rencana) 

Status 

Akhir 

1. Pengajaran  Tidak jarang dosen mengganti 
jadwal perkuliahan secara 
mendadak 

Diterbitkan 
surat himbauan 
kepada semua 
dosen 
pengampu 
matakuliah di 

Close 
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PDIA untuk 
menertibkan 
waktu mengajar 
dan 
membitahukan 
kepada 
koordinator 
kelas maksimal 
sehari sebelum 
perkuliahan 
berlangsung. 
Sinkronisasi 
jadwal 
mengajar 
dosen PDIA 
FEB UB pada 
program S1, S2 
dan S3 agar 
tidak terjadi 
tumpang tindih 
jadwal 
mengajar 

2. Proses 
Pembimbingan 
disertasi 

Terdapat beberapa dosen yang 
tidak dapat menyediakan waktu 
konsultasi secara langsung 
dengan mahasiswa 
bimbingannya untuk 
mendiskusikan perkembangan 
penulisan disertasi mahasiswa 

Ketua Program 
Studi PDIA 
memanggil 
dosen yang 
bersangkutan 
untuk 
menyampaikan 
keluhan 
mahasiswa 
bimbingannya 
dan 
menghimbau 
kepada dosen 
bersangkutan 
agar berkenan 
untuk 
menyediakan 
waktu 
berdiskusi 
langsung 
dengan 
mahasiswa. 

Closed 

3. Pelaksanaan Ujian 
Disertasi 

Mahasiswa kesulitan 
menyocokkan jadwal antar 
dosen penguji dan seringnya 
terjadi pembatalan secara 
mendadak dari dosen penguji 
sehingga majelis penguji tidak 
lengkap. 

Telah terdapat 
kebijakan 
bahwa ujian 
tetap bisa 
berlangsung 
walaupun 
majelis penguji 
tidak lengkap.  

Close 

4.  Keuangan Pelayanan bidang keuangan 

yang cukup memakan waktu 
ketika mahasiswa mengajukan 

permohonan penundaan biaya 
pendidikan yang dikarenakan 

Diskusi antara 

ketua program 
studi dengan 

pimpinan 
fakultas dan 

Open 
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harus mendapat persetujuan 
dari pihak fakultas 

tenaga 
kependidikan 

bidang 
keuangan 

Dibuatnya 
ketentuan 

terkait dengan 

batasan waktu 
penyelesaian 

administrasi 
berkas 

penundaan 

biaya 
pendidikan 

mahasiswa 

 

3.4 Umpan balik pelanggan PPAk 

Secara umum, umpan balik pelanggan diperoleh dari tiga jenis masukan, 

yaitu evaluasi kepuasaan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasaan 

Masyarakat (IKM) dan keluhan yang disampaikan mahasiswa baik secara langsung 

maupun melalaui e-complaint. PPAk JAFEB UB melakukan Evaluasi kepuasan 

pelanggan berupa Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) setiap akhir 

tahun.Responden yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa PPAk 

JAFEB UB, dosen, dan alumni dari PPAk JAFEB UB. Berikut tabel rekapitulasi 

responden dalam kegiatan ini: 

 
Tabel 2: Rekapitulasi Responden 

 

No Tipe Responden 
Target 

Responden 
Responden 
Terkumpul Respon Rate 

1 Mahasiswa  80 42 53% 

2  Lulusan  30 21 70% 

3 Dosen  15 5 33% 

 Total 125 68 52% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan ini memiliki target 

responden yaitu sebesar 125 orang,sedangkan jumlah responden yang terkumpul 

adalah 68 orang (52% dari target responden). Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

dikatakan respon rate sudah baik sehingga analisis data dapat dilanjutkan. Responden 

terdiri dari mahasiswa, lulusan, dan dosen PPAk JAFEB UB. Selanjutnya, berikut hasil 

survei IKM total PPAk JAFEB UB FEB UB: 
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Tabel 3 : Hasil IKM Total PPAK JAFEB UBFEB UB 

No Indikator Nilai Indeks 

    

1 Kemudahan prosedur pelayanan 3.11 B 

2 Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan 2.82 B 

3 Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani 2.87 B 

4 Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan 2.72 B 

5 Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan 2.77 B 

6 Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 3.21 A 

7 Kecepatan pelayanan 2.44 C 

8 Keramahan dan kesopanan pelayanan 2.97 B 

9 Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan 2.41 C 

10 Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan 2.65 B 

11 Keamanan pelayanan 2.88 B 

 Rata-Rata 2.65 B 

  2,80  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indeks kepuasaan pelanggan 

terhadap pelayanan yang terdapat di PPAk JAFEB UB rata-rata menyatakan BAIK. Hal 

ini tercermin pada rata-rata nilai indeks IKM sebesar 2,80 (>2,51). Selanjutnya jika 

dilihat dari masing-masing indikator (diketahui bahwa kelebihan pelayanan di PPAk 

JAFEB UB terletak pada indikator kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

(3,21), dan kemudahan prosedur layanan (3,11). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

PPAk JAFEB UB sudah melakukan layanan yang baik dan mempermudah para 

pengguna. Sedangkan yang nilainya masih rendah yaitu pada kecepatan pelayanan 

dalam melayani dan ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Hal ini 

terjadi dikarenakan semua layanan akademik di PPAk JAFEB UB masih manual atau 

tidak terintegrasi dengan sistem akademik Universitas, sehingga dibutuhkan waktu 

yang agak lama terkait dengan pengelolaan data akademik yang diminta oleh 

pengguna. 

Selain itu, PPAk JAFEB UB juga memberikan layanan e-complaint kepada 

mahasiswa jika ada keluhan lainnya terkait pengelolaan akademik maupun non 

akademik di PPAk JAFEB UB. Namun, jarang mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas 

tersebut, sehingga PPAk JAFEB UB juga menyediakan layanan keluhan pelanggan 

secara manual dalam bentuk kotak saran yang ditempatkan di Sekretariat PPAk 

JAFEB UB.  Berikut adalah tabel jenis-jenis keluhan yang berasal dari mahasiswa 

serta tindak lanjut yang direncanakan: 
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Tabel 4: Jenis-jenis Keluhan berdasarkan Kotak Saran 

No. 
Jenis/Aspek/ 

Bidang/ Layanan 
yang dikeluhkan 

Uraian Keluhan 
Tindaklanjut (atau 

rencana) 
Status 
Akhir 

1. Akademik Jadwal Kuliah yang 
berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan dosen 
sebelumnya.  

Melakukan koordinasi 
dengan ketua kelas 
terkait jadwal kelas 
sehari sebelum kuliah 
dilakukan, melakukan 
ploting pengajaran 
dengan model 
pengajar yang terdiri 
dari dosen senior dan 
dosen junior 

Closed 

2. Akademik Kurangnya kuliah 
tamu di bidang 
akuntan profesional 

Penyelenggaraan 
kuliah tamu secara 
rutin(Professional 
Accounting Update 
Series) 

Closed 

3. Akademik Mahasiswa tidak 
dapat mengakses 
fasilitas di UB 
dikarenakan belum 
memiliki KTM resmi 
dari Universitas 

Melakukan intgerasi 
seluruh sistem 
akademik PPAk 
JAFEB UB ke 
Universitas sehingga 
mahasiswa baru telah 
memiliki KTM resmi 
Universitas 

Closed 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh PPAk JAFEB UB dalam menjamin mutu 

pendidikan adalah dengan tracer study. Tracer study dilakukan kepada lulusan dan 

alumni. Jumlah user yang berhasil dihubungi dan berpartisipasi untuk studi 

penelusuran ini adalah sebanyak 4 orang yang mewakili instansi pengguna lulusan 

(users) PPAk JAFEB UByang berasal dari Kantor Akuntan Publik, perusahaan, intansi 

publik. Berikut jenis tabel keluhan dan umpan balik yang direncanakan dalam tracer 

study tersebut.  

Tabel 5: Jenis-jenis Keluhan berdasarkan Mekanisme Tracer Study  

No. 

Jenis/Aspek/ 
Bidang/ 
Layanan 

yang 
dikeluhkan 

Uraian 
Keluhan 

Tindaklanjut (atau rencana) 
Status 
Akhir 

1. Akademik 
(lulusan) 

1. Kurangnya 
komitmen 
mahasiswa 
PPAk 
JAFEB UB 

1. Penambahan syarat Form 
Kesanggupan Mahasiswa dalam 
mengikuti kuliah Joint Program 
yang di tanda tangani calon 
mahasiswa sebagai bukti komitmen 

Closed 
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dalam 
perkuliahan, 
terutama 
mahasiswa 
Joint 
Program  

2. Mekanisme 
konversi nilai 
mahasiswa 
yang terlalu 
lama  

3. Penjalinan 
dan 
Perluasan 
Networking 
dengan 
Organisasi 
Profesi 

mahasiswa Joint Program 
2. Konversi Nilai langsung diserahkan 

ke pihak Pascasarjana setelah 
mahasiswa di yudisium di PPAk 
dan merevisi alur joint program  

3. Penjalin dan networking dengan 

organisasi profesi telah dilakukan 

oleh Jurusan Akuntansi baik dalam 

hal kuliah tamu oleh organisasi 

professional seperti IAI dan IAPI, 

dan Mengadakan kuliah praktisi 

secara berkala (Professional 

Accounting Series) 

 

2. Akademik 
(user) 

1. Peningkatan 
praktek kerja 
mahasiswa 

2. Peningkatan 
kemampuan 
berbahasa 
asing 

 

1. Dalam meningkatkan kemampuan 
praktek kerja mahasiswa, PPAK 
JAFEB UBmempunyai mata kuliah 
yang dapat menambah kemampuan 
praktik mahasiswa yaitu mata kuliah 
Praktik Kerja Profesi. Dalam 
perkembangannya mahasiswa yang 
memilih mengikuti mata kuliah ini 
diwajibkan magang di KAP atau 
KPP 

2. PPAk JAFEB UB telah mewajibkan 
mahasiswa untuk mendapatkan 
nilai TOEFL sebesar 475 sebelum 
mahasiswa lulus dari PPAk JAFEB 
UB dan jika tidak memilii skor 
minimal tidak diperkenankan 
mengambil Surat Keterangan Lulus. 
Selain itu juga terdapat mata kuliah 
Bahasa Inggris Bisnis yang 
pengajarnya adalah native  

Closed 
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4. Kinerja dan Evaluasi Proses 

 Kinerja proses yang dimaksud dalam hal ini adalah berhubungan beberapa 

program kerja program studi, yaitu pemantapan tata kelola, pengembangan 

kualitas sumber daya manusia, updating keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja, 

serta kegiatan kemahasiswaan. 

4.1 Kinerja dan Evaluasi Proses PS S1 Akuntansi  

Adapun terkait kesesuaian produk, dalam tinjauan manajemen ini dibahas 

tentang lama studi dan perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) dari lulusan PS 

S1 JAFEB UB. 

          

 A.   Pemantapan Tata Kelola      

1.   Perolehan Akreditasi A oleh BAN-PT  100 %   

 2.   Memenuhi seluruh standar Audit Internal Mutu   95 %   

3.   Perolehan Status Akreditasi Internasional oleh ACCA   Dalam Proses  

 B.   Penguatan Aspek Pengajaran      

1.   Perubahan kurikulum PS sesuai dengan KKNI dan IES  100 %   

 2.   

Perubahan RPS Matakuliah Wajib Jurusan sesuai dengan 
KKNI   85 %   

3.   Pengimplementasian Metode Pembelajaran Berbasis SCL   Fase Uji Coba  

 4.   Penyusunan Rubrik Student Assesment berbasis KKNI   100%   

5.   

Penyelenggaraan  Workshop  Metode  Pembelajaran  SCL  
dan  100%   

    

Penyusunan Rubrik Student Assesment bagi Dosen PS S1 
JAFEB      

    UB      

 6.   Training Akademik bagi Tutor PS S1 JAFEB UB   100%   

 C.   Penguatan Aspek Pembimbingan dan Pengujian      

 1.   Sosialisasi Buku Pedoman Penulisan Laporan Skripsi   100 %   

2.   

Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Laporan 
KKNP   Dalam Proses  

 3.   

Perombakan  struktur  proposal  skripsi  menjadi  outline  
proposal   100%   

    

skripsi dan proses digitalisasi submisi melalui website PS S1 
JAFEB      

    UB     9 

4   

Penyusunan Rancangan Uji Kompetensi bagi Calon Lulusan 
PS S1   Dalam Proses  

    JAFEB UB      

 D.   Penguatan Aspek Kemahasiswaan      

1.   

Perolehan  Predikat  Juara  bagi  Delegasi  Mahasiswa  ke  
Ajang Olimpiade tingkat Nasional dan Regional  100 %   

 2.   

Open  Recruitment  on  Campus  dari  Deloitte  &  EY  (Big  
Four Accounting Firm)   100 %  
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 3. Pelaksanaan Gebyar Akuntansi dan Pekan Kewirausahaan 100 %  

 4.   Pelaksanaan Brawijaya Accounting Fair di tahun 2016   100%  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar program kerja PS S1 JAFEB UB 

telah terealisasi dengan baik, namun juga ada beberapa program kerja yang masih 

belum optimal tercapai. Beberapa program kerja dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Audit Internal Mutu siklus 15. Hasil audit internal mutu siklus 15 menunjukkan 

bahwa masih terdapat kelemahan pada standar pengabdian masyarakat, terutama 

terkait dengan masalah antiplagiasi hasil pengabdian masyarakat dosen dan proses 

publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat dosen. Masalah antiplagiasi hasil 

pengabdian masyarakat ditindaklanjuti dengan proses koordinasi antar program 

studi dan fakultas yang mana dalam hal ini program studi mengusulkan pengajuan 

pengadaan software yang bisa mendeteksi derajad antiplagiasi hasil pengabdian 

masyarakat. Adapun terkait dengan masalah masih rendahnya publikasi ilmiah hasil 

pengabdian masyarakat dosen dikarenakan belum adanya sosialisasi 

danpembekalan kepada dosen terkait pemilihan topik pengabdian masyarakat yang 

tepat untuk dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta proses konversi hasil 

pengabdian kepada masyarakat menjadi bentuk artikel/ paper yang siap untuk 

dipublikasikan. Oleh karena hal itu, selanjutnya program studi berencana untuk 

mengadakan acara sosialisasi dan pembekalan seperti yang dimaksud sebelumnya. 

Selain itu, dalam rangka upaya memenuhi standar AIM yang ditentukan oleh UB, 

terutama terkait dengan konten website, hingga saat ini pengelola PS S1 JAFEB UB 

sedang dalam proses pengembangan menu dan konten website mendasarkan pada 

standar yang telah ditetapkan oleh universitas.  

2. Terkait dengan upaya perolehan status akreditasi dari ACCA (organisasi profesi 

internasional di bidang akuntansi), proses akreditasi dilakukan secara bertahap 

untuk masing-masing rumpun matakuliah di PS S1 JAFEB UB. Sebagai langkah awal 

pelaksanaan proses akreditasi, submisi dokumen akreditasi untuk rumpun 

matakuliah perpajakan telah dilakukan oleh pengelola PS, dan hingga saat ini, 

Pengelola PS sedang menunggu hasil dan umpan balik dari pihak ACCA.  

3. Untuk penyelarasan RPS matakuliah wajib jurusan, terdapat beberapa matakuliah 

yang belum tuntas penyusunan RPSnya hingga akhir tahun ajaran 2016-2017. 

Beberapa matakuliah yang dimaksud adalah matakuliah teori akuntansi, akuntansi 

manajemen strategis, serta beberapa matakuliah pilihan di rumpun sistem  
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1. informasi. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala yang salah satu 

diantaranya adalah terkait terbatasnya referensi yang update untuk matakuliah-

matakuliah tersebut serta proses penyamaan persepsi dalam perumusan peta 

kompetensi matakuliah dari dosen-dosen yang terlibat. Sedangkan terkait dengan 

pengimplementasian metode pembelajaran berbasis SCL, ditargetkan setiap 

semester terdapat penambahan dua matakuliah wajib jurusan yang 

mengimplementasikan metode tersebut. Hingga saat ini, proses uji coba 

implementasi metode SCL telah diujicobakan terhadap matakuliah akuntansi biaya 

dan hasil perubahan terkait dengan hasil kinerja mahasiswa adalah sangat 

signifikan, dimana rata-rata perolehan nilai akhir mahasiswa di kelas signifikan 

mengalami peningkatan.  

4. Adapun untuk proses revisi buku pendoman pelaksanaan dan penyusunan laporan 

KKNP, saat ini telah diterbitkan surat tugas tim penyusun yang kemudian 

diharapkan tim penyusun tersebut memulai kerjanya di semester ganjil 2017-2018 

dengan harapan buku pedoman yang baru bisa disosialisasikan dan 

diimplementasian pada akhir semester ganjil 2017-2018 di saat acara sosialisasi 

terhadap mahasiswa dilakukan.  

Adapun terkait dengan pencapaian sasaran mutu yang telah distatementkan dalam 

dokumen manual mutu Jurusan Akuntansi, dapat dilihat pencapaian-pencapaiannya 

dalam tabel berikut: 

 No. 
Sasaran Mutu atau 
Indikator Baseline Target Capaian % 

  Kinerja  Th.2016 Th.2016 Capaian 

 1. IPK Rata-Rata 3,00 3,25 3,37 100% 

 2. Masa Studi Rata-Rata 4,5 tahun 4 tahun 4,20 thn 95% 

 3. jumlah mahasiswa lulus tepat 40% 50% 58% 100% 
  waktu     

 4. Perolehan Status Akreditasi 0 Submisi Proses 100% 
  Internasional dari ACCA  Dokumen assesment  
    Akreditasi Dokumen  

     oleh ACCA  

 5. Program Studi Terakreditasi A A A A 100% 

 6. 
Kepatuhan terhadap Audit 
Internal 60% 90% 95% 100% 

  Mutu     
       

 

Dari tabel sasaran mutu di atas terlihat bahwa masa studi rata-rata program studi S1 

Akuntansi masih menjadi permasalahan bagi institusi karena masih belum sesuai 

dengan target yang ditetapkan. Lama studi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Prodi S1 FEB UB) menjadi 

permasalahan tersendiri yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan dengan 

baik. Dikatakan menjadi permasalahan karena hingga saat ini rata-rata lama studi 

mahasiswa Prodi S1 belum memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan, yaitu 

selama 4 tahun. Hingga akhir tahun akademik 2016/2017, rata-rata lama studi 

mahasiswa Prodi S1 masih berada di atas 4 tahun. Permasalahan utama terkait masa 

studi rata-rata ini terletak pada proses penyelesaian skripsi mahasiswa yang masih di 

atas waktu normal (di atas 6 bulan). Beberapa tindakan relevan untuk menanggulangi 

masalah lama masa studi mahasiswa telah dilakukan oleh Pengelola PS S1 JAFEB UB, 

seperti contohnya melakukan evaluasi pembimbingan setiap semester sekali dan 

melakukan evaluasi khusus untuk mahasiswa yang memasuki fase kritis dari masa 

studinya.  

Adapun kebijakan lain yang juga diimplementasikan untuk mengatasi 

permasalahan ini adalah dengan jalan melakukan pergantian dosen pembimbing skripsi 

untuk beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk melakukan proses 

pembimbingan dengan dosen pembimbing lama hingga pada upaya menjamin kualitas 

pengajuan rancangan skripsi melalui outline yang harus diisi mahasiswa secara online 

di website program studi. Melalui outline ini mahasiswa diminta untuk benar-benar 

memastikan judul skripsi yang dipilih serta menjelaskan masalah penelitian yang 

melandasi dipilihnya judul penelitian tersebut disertai dengan referensi-referensi 

pendukungnya. Dengan adanya outline ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan dosen 

pembimbing skripsi yang tepat sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dengan 

adanya dosen pembimbing yang tepat diharapkan mampu memacu percepatan proses 

penyelesaian skripsi mahasiswa bersangkutan. 

4.2 Kinerja dan Evaluasi Proses PS S2 Akuntansi  

Kinerja proses yang dimaksud dalam hal ini adalah berhubungan beberapa 

program kerja dan sasaran mutu atau indikator kinerja. Capaian program studi, yaitu 

pemantapan tata kelola, pengembangan kualitas sumber daya manusia, updating 

keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja, serta kegiatan kemahasiswaan. Adapun terkait 

kesesuaian produk, dalam tinjauan manajemen ini dibahas tentang lama studi dan 

perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) dari lulusan. 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Pemantapan Tata Kelola  

1. Perolehan Akreditasi A oleh BAN-PT Dalam proses 

2. Memenuhi seluruh standar Audit Internal Mutu 80 % 

3. Proses reakreditasi ABEST 21 100% 
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B. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (Dosen)  

2. Pengiriman Dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di 

konferensi nasional 

100 % 

3. Pengiriman Dosen Mengikuti Seminar dan PPL 100 % 

4. Memfasilitasi dosen untuk mengajukan pemanfaatan dana 
konferensi internasional dari Universitas 

100 % 

C. Updating Keilmuan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja  

1. Pelaksanaan Kuliah Tamu 100 % 

2. Penyelenggaraan Asia-Pacific Conference on Accounting and 

Finance (APCAF) 

100 % 

D. Kemahasiswaan  

1. Memberikan bantuan dana bagi mahasiswa yang hendak 
mempublikasikan karya ilmiahnya di level nasional dan 

internasional 

100 % 

2. Menghidupkan kembali program debat estimologi bagi mahasiswa Dalam proses 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian program kerja jurusan telah terealisasi 

dengan baik, namun juga ada beberapa program kerja yang masih belum optimal 

tercapai. Beberapa program kerja dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Audit Internal Mutu siklus 15. Hasil audit internal mutu siklus 15 menunjukkan 

bahwa masih terdapat kelemahan pada standar pengabdian masyarakat, 

terutama terkait dengan masalah antiplagiasi hasil pengabdian masyarakat 

dosen dan proses publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat dosen. Masalah 

antiplagiasi hasil pengabdian masyarakat ditindaklanjuti dengan proses 

koordinasi antar program studi dan fakultas yang mana dalam hal ini program 

studi mengusulkan pengajuan pengadaan software yang bisa mendeteksi 

derajad antiplagiasi hasil pengabdian masyarakat. Adapun terkait dengan 

masalah masih rendahnya publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat dosen 

dikarenakan belum adanya sosialisasi danpembekalan kepada dosen terkait 

pemilihan topik pengabdian masyarakat yang tepat untuk dapat dipublikasikan 

dalam  jurnal ilmiah serta proses konversi hasil pengabdian kepada masyarakat 

menjadi bentuk artikel/ paper yang siap untuk dipublikasikan. Oleh karena hal 

itu, selanjutnya program studi berencana untuk mengadakan acara sosialisasi 

dan pembekalan seperti yang dimaksud sebelumnya. 

2. Terkait perolehan akreditasi A oleh BAN-PT, saat ini program studi sedang akan 

menghadapi visitasi tim akreditasi BAN PT yang akan diselenggarakan pada 24 

dan 25 November 2017 di FEB UB.  

3. Adapun untuk program Debat Epistimologi bagi mahasiswa, sempat mengalami 

kevakuman selama kurang lebih 2 tahun, hal tersebut dikarenakan 

terkonsentrasikannya tim pelaksana debat epistimologi di kegiatan 

kemahasiswaan yang lain seperti  konferensi internasional di bidang akuntansi 
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(4 ICON, 5 ICON, APCAF) dan Accounting Research Training Series (ARTS). 

Namun, setelah dilakukan evaluasi secara internal kemudian didapatkan 

masukan dari pihak mahasiswa dan beberapa dosen bahwa mahasiswa masih 

tetap memerlukan forum ilmiah seperti depat epistimologi (selain juga even-

even besar seperti yang disebutkan sebelumnya) yang dilakukan secara 

periodik untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menulis dan 

mempresentasikan karya penelitian yang memiliki cirikhas multiparadigma. 

Adapun terkait dengan pencapaian sasaran mutu yang telah distatementkan dalam 

dokumen manual mutu Jurusan Akuntansi, dapat dilihat pencapaian-pencapaiannya 

dalam tabel berikut: 

No. Sasaran Mutu atau Indikator 

Kinerja 

Baseline Target 

Th.2016 

Capaian 

Th.2016 

% 

Capaian 

1. IPK Rata-Rata  3,49 3,5 3,63 100% 

2. Masa Studi Rata-Rata 3,2 tahun 2,25 

tahun 

2,8 thn 75% 

3. jumlah mahasiswa lulus tepat 
waktu 

40% 60% 50% 84% 

4. peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah dosen dalam jurnal 

internasional 

11 meningkat 14 100% 

5. Program Studi Terakreditasi A A A A 100% 

6. Kepatuhan terhadap Audit Internal 

Mutu 

60% 80% 80% 100% 

 

Masa studi rata-rata Program Studi Magister Akuntansi dan jumlah mahasiswa 

lulus tepat waktu masih menjadi permasalahan bagi institusi karena masih belum 

sesuai dengan target yang ditetapkan. Lama studi mahasiswa Program Studi Magister 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PMA FEB UB) dan jumlah 

mahasiswa lulus tepat waktu menjadi permasalahan tersendiri dan saling terkait antar 

satu dengan lainnya yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. 

Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu masih belum sesuai target karena diakibatkan 

oleh lamanya masa studi mahasiswa.  

Permasalahan belum bisa lulus tepat waktu karena hingga saat ini rata-rata lama studi 

mahasiswa PMA dan jumlah mahsiswa lulus tepat waktu belum memenuhi sasaran 

mutu yang telah ditetapkan, yaitu selama 2,25 tahun. Sampai dengan akhir tahun 

akademik 2016/2017, rata-rata lama studi mahasiswa PMA adalah di atas 2,25 tahun. 

Permasalahan utama terkait dengan proses penyelesaian tesis di atas 6 (enam) bulan 

ditambah lagi dengan adanya PER Rektor no. 66 Tahun 2016 yang mewajibkan 

mahasiswa untuk memiliki paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau 
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diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah; atau memiliki paling sedikit satu artikel 

yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional 

terindeks Scopus dan dinyatakan layak oleh tim penilai. Penyelesaian masalah ini 

adalah dengan mengevaluasi pembimbingan setiap semester sekali dan evaluasi untuk 

mahasiswa yang berada dalam fase kritis masa studinya. Evaluasi tersebut dengan 

cara mahasiswa diwajibkan mengisi form kemajuan tesis. Mahasiswa yang mengalami 

masalah proses pembimbingan diperkenankan untuk mengajukan penggantian dosen. 

Selanjutnya, evaluasi untuk mahasiswa kritis dengan dilakukan program karantina 

penyusunan tesis, mahasiswa diwajibkan mengikuti program karantina di hari-hari 

tertentu dalam satu minggi (setiap hari 8 jam) selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian 

proses penyelesaian tesis bisa dilakukan. Selain itu mahasiswa juga diminta untuk 

segera mengirimkan penelitiannya minimal 8 bulan sebelum ujian UT ke jurnal 

internasional mengingat masa tunggu review yang panjang dan submit dalam seminar 

internasional sebagai alternatif. 

Sampai dengan bulan Juli 2017, rata-rata IPK lulusan PMA JAFEB UB dalam lima 

tahun terakhir adalah 3,55 dengan IPK minimal 2,50 dan IPK tertinggi 4,00. Rerata ini 

menunjukkan kemajuan dan  kemampuan lulusan sangat baik dalam menyerap 

pengetahuan. Rata-rata lama studi lulusan PMA dalam lima tahun terakhir adalah 2,56 

tahun atau setara dengan 2 tahun 7 bulan. 

4.3 Kinerja dan Evaluasi Proses PS S3 Akuntansi  

Kinerja proses yang dimaksud dalam hal ini adalah berhubungan dengan aktivitas 

proses belajar mengajar (PBM). Adapun terkait kesesuaian produk, dalam tinjauan 

manajemen ini dibahas tentang capaian program kerja dan sasaran mutu. Capaian 

program kerja dan sasaran mutu yang dilakukan berdasarkan pada rencana strategis 

PDIA JAFEB UB dan Manual Mutu Jurusan Akuntansi FEB UB. Di dalam rencana 

strategis PDIA JAFEB UB, arah pengembangan PDIA JAFEB UB ke depan 

digambarkan sebagai berikut: 

Tahun 2014-2017, Pemantapan daya saing di tingkat ASEAN dan Asia Pasifik 

a. Peningkatan kesertaan dosen/mahasiswa sebagai penyaji pada event seminar 

regional/internasional 

b. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan universitas lain di kawasan regional 

c. Peningkatan jumlah mahasiswa asing 

d. Dikenalnya school of thougth PDIA JAFEB UB oleh akademisi lainnya di kawasan 

regional 
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Tahun 2017-2021 Pencapaian sebagai lembaga bereputasi internasional 

a. Peningkatan kesertaan dosen dan mahasiswa dalam seminar internasional di berbagai 

kawasan 

b. Peningkatan jumlah mahasiswa asing dari berbagai kawasan dunia 

c. Sebagai salah satu institusi pendidikan yang menjadi rujukan dalam pengembangan 

pemikiran akuntansi di dunia 

d. Teraihnya akreditasi internasional 

 

Berikut adalah program kerja yang dilakukan oleh PDIA JAFEB UB selama tahun 

2016. 

 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Penguatan Tata Kelola  

1. Memperkuat pencapaian akreditasi A versi BAN-PT 80% 

2. Memenuhi seluruh standar Audit Internal Mutu 80 % 

3. Meningkatkan pencapaian akreditasi internasional program 

studi S3  Akuntansi 

50% 

4. Meningkatkan promosi program studi di universitas luar 
negeri atau negara lain dalam rangka meningkatkan jumlah 

mahasiswa luar negeri dan penguatan jaringan akademik di 
tingkat internasional 

100% 
(saat ini 

terdapat 3 
mahasiswa 

asing di PDIA) 

5. Kerjasama kemitraan dilakukan PDIA JAFEB UB melalui 

Jurusan Akuntansi dengan cara menjalin kerjasama 

dengan instansi lembaga pemerintah maupun non 

pemerintah.  

100% 

6. Meningkatkan promosi program studi di universitas luar 

negeri yang menjadi partner kerjasama dengan JAFEB UB 

atau negara lain dalam rangka meningkatkan jumlah 

mahasiswa luar negeri 

70% 

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen)  

1. Pengiriman  Profesor dan Doktor untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya di konferensi nasional dan internasional sejalan 
dengan bidang keahliannya 

100 % 

2. Pengiriman Profesor dan Doktor Mengikuti Seminar dan 

Workshop yang sejalan dengan bidang keahliannya 

100 % 

3. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti dan menjadi anggota 
asosiasi profesi internasional  

80 % 

4. Pengalokasian dana untuk program visiting professor dan 

keikutsertaan dalam lokakarya/ diskusi ilmiah.  

100% 

5. Pemberian program Homestay bagi dosen yang berasal dari 0% 
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lulusan dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa Inggris dosen dan memperkenalkan academic culture 

yang ada di luar negeri 

 Pembentukan pementaan rumpun keahlian dan alokasi 

anggaran kepada dosen yang akan mengikuti workshop, 

seminar-seminar serta forum kajian penelitian baik di level 

nasional maupun internasional sesuai dengan bidang 

keilmuan. Selain itu, beberapa aktivitas in house training dan 

kuliah tamu pakar untuk meningkatkan kemampuan publikasi 

internasional dosen PDIA JAFEB UB juga secara periodik 

dikukan.  

100% 

 PDIA JAFEB UB juga mengadakan Accounting Research 

Training Series dan Debat Epistemologi Akuntansi 

Multiparadigma secara periodik sebagai sarana 

pengembangan kualitas dosen dalam upaya updating 

pengetahuan tentang metodologi penelitian. 

10% 

C. Updating Keilmuan   

1. Pelaksanaan Kuliah Tamu 100 % 

2. Penyelenggaraan Asia-Pacific Conference on Accounting and 

Finance (APCAF) 

100 % 

3. Peninjauan kurikulum secara berkala dengan salah satunya 
menggunakan instrumen tracer study PDIA JAFEB UB 

70% 

4. Mengaktifkan kembali IInternational Journal of Accounting 

and Business Society (IJABS) 

50% 

5. Update kurikulum sesuai KKNI dengan menyusun Learning 
Outcome nasional sebagai fase awal  

10% 

D. Kemahasiswaan  

1. Memberikan bantuan dana bagi mahasiswa yang hendak 

mempublikasikan karya ilmiahnya di level nasional dan 
internasional 

100 % 

2. Menghidupkan kembali program debat estimologi bagi 

mahasiswa 

10% 

3. Menghidupkan aktivitas kemahasiswaan  dengan membentuk 
himpunan mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi dan 

menyediakan ruangan khusus diskusi dalam forum aktivitas 
kegiatan kemahasiswaan di gedung Pasca Sarjana FEB UB  

10% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian program kerja jurusan telah 

terealisasi dengan baik, namun terdapat beberapa program kerja yang masih belum 

optimal tercapai. Berdasarkan tabel tersebut terdapat kegiatan yang tingkat 

ketercapainnya masih 0% yaitu pemberian program Homestay bagi dosen yang berasal dari 

lulusan dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen dan 
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memperkenalkan academic culture yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan sebagian 

dosen JAFEB UB yang sedang tugas belajar di universitas dalam negeri masih pada 

tahapan penyusunan tugas akhir, sehingga program kerja tersebut masih belum dapat 

terealiasi pada tahun 2016. Selain itu program kerja terkait dengan program Accounting 

Research Training Series dan Debat Epistemologi Akuntansi Multiparadigma secara periodik 

masih pada tahap pengaktivan kembali. Program kerja terkait dengan update kurikulum sesuai 

KKNI dengan menyusun Learning Outcome nasional memiliki nilai ketercapaian yang masih 

rendah dikarenakan masih proses penyusunannya masih pada fase awal. Program kerja 

menghidupkan aktivitas kemahasiswaan  dengan membentuk himpunan mahasiswa Program 

Doktor Ilmu Akuntansi memiliki nilai ketercapaian yang rendah dikarenakan tidak adanya 

skema anggaran untuk kegiatan tersebut  di keuangan fakultas. Selama ini pagu 

anggaran kegiatan kemahasiswaan dialokasikan untuk mendanai aktivitas kegiatan 

kemahasiswaan program S1 sehingga pendanaan untuk kegiatan kemahasiswaan 

mahasiswa S3 masih didiskusikan oleh pimpinan Fakultas dan bagian keuangan 

Fakultas.  

Upaya pengembangan pelayanan prima di PDIA JAFEB UB juga terus dilakukan 

dengan cara menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan agar 

pelayanan prima yang optimal kepada seluruh pengguna termasuk mahasiswa asing 

dapat terealisasi. Selain mnggunakan indikator capaian program kerja, PDIA JAFEB 

UB juga terus memperbaiki kualitas mutu dengan berpedoman pada standar mutu 

yang di tetapkan dalam Manual Mutu Jurusan Akuntansi FEB UB. Selanjutnya, capaian 

sasaran mutu atau indikator kinerja yang ditargetkan oleh PDIA JAFEB UB  selama 

tahun 2016 dapat dirangkum dalam tabel berikut ini: 

No. Sasaran Mutu atau Indikator 
Kinerja 

Baseline Target 
Th.2016 

Capaian 
Th.2016 

% 
Capaian 

1. IPK Rata-Rata  3,63 3,75 3,65 97% 

2. Masa Studi Rata-Rata 4,5 tahun 3 tahun 4,44 thn 68% 

3. jumlah mahasiswa lulus tepat 

waktu 

25% 55% 35% 64% 

4. peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah dosen dalam jurnal 

internasional 

13 15 17 100% 

5. Workshop penyusunan dan 

publikasi karya ilmiah internasional 

3 1 1 100% 

6. Persentase keanggotan dosen 

tetap dalam asosiasi profesi 

internasional 

10% 30% 30% 100% 

7. Program Studi Terakreditasi A A A A 100% 

8. Kepatuhan terhadap Audit Internal 

Mutu 

75% 85% 85% 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat ketercapaian 

berdasarkan sasaran mutu sebagian besar sudah mencapai 100%. Hal ini 

diindikasikan bahwa tingkat capaian manual mutu PDIA JAFEB UB juga sudah sangat 

baik.  

4.4 Kinerja dan Evaluasi Proses PPAk 

Kinerja proses yang dimaksud dalam hal ini adalah berhubungan dengan aktivitas 

proses belajar mengajar (PBM). Adapun terkait kesesuaian produk, dalam tinjauan 

manajemen ini dibahas tentangcapaian program kerja dan sasaran mutu. Capaian 

program kerja dan sasaran mutu yang dilakukan berdasarkan pada rencana strategis 

PPAk JAFEB UB dan Manual Mutu Jurusan Akuntansi FEB UB. Di dalam rencana 

strategis PPAk JAFEB UB, arah pengembangan PPAk JAFEB UB ke depan 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Tahun 2014-2017: Mencapai reputasi baik dan berdaya saing tinggi di tingkat Asia 

Pasifik serta menuju daya saing internasional/ dunia.  

2. Tahun 2017-2021: Bereputasi unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat 

internasional/ dunia. 

Berikut adalah program kerja yang dilakukan oleh PPAk JAFEB UB selama tahun 

2015. 

Tabel 6: Capaian Program Kerja 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Peningkatan Layananan PBM  

1. Pengembangan pelayanan Prima 100% 

2. Langganan majalah ilmiah, dan pembelian buku penunjang 
kepustakaan PPAk JAFEB UB 

100% 

3. Pengintegrasian system akademik PPAk JAFEB UB dan 
Joint program dengan Universitas 

100% 

B. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar  

1. Pengiriman dosen dalam mengikuti sertifikasi 100% 

2. Pengiriman dosen mengikuti seminar, dan PPL 100% 

C. Peningkatan Lulusan Berdaya Saing Internasional  

1. Pengiriman Alumni Berprestasi untuk Sertifikasi Profesi 50% 

2. Pengembangan Program Lacak Alumni (Tracer Study) 100% 

D Pelaksanaan Penjaminan Mutu  

1 Audit Internal Mutu Siklus 15 UKPA 100% 

2 Pengurusan waiver untuk ujian ACPAI, dan CPAI bagi 
mahasiswa 

75% 

E. Peningkatan Kualitas Mahasiswa  

1. Memperketat seleksi masuk mahasiswa 100% 

2. Mengadakan kuliah praktisi secara berkala (Professional 
Accounting Series) 

100% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tingkat 

ketercapainnya masih 50% atau belum sepenuhnya terlaksana yaitu pengiriman 

alumni berprestasi untuk mengikuti sertifikasi profesi. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

skema anggaran untuk alumni di keuangan fakultas. Upaya yang dilakukan PPAk 

JAFEB UB adalah aktif berkomunikasi dengan pihak keuangan Fakultas terkait skema 

anggaran yang dapat digunakan.Selanjutnya , terkait pengurusan waiver untuk ujian 

ACPAI, dan CPAI sampai saat ini belum terlaksana 100% dikarenakan masih 

melakukan persiapan terkait dokumen pendukung lainnya. Jika pengurusan waiver ini 

diterima, PPAk JAFEB UB dapat juga mengirimkan alumni berprestasi untuk mengikuti 

ujian sertifikasi dengan biaya yang terjangkau bagi mahasiswa. Selanjutnya, 

terkaitupaya pengintegrasian system akademik PPAk JAFEB UB dengan Universitas 

sudah sepenuhnya dilakukan, sehingga semua mahasiswa PPAk JAFEB UB sudah 

mendapat KTM UB dan dapat memanfaatkan fasilitas UB. Terakhir, hal penting yang 

dilakukan oleh PPAk JAFEB UB adalah merevisi skema alur perkuliahan joint program 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama pimpinan Universitas. Berikut 

skema perkuliahan mahasiswa Joint Program yang terbaru: 

Bagan 1 : Skema Perkuliahan Mahasiswa Joint Program 
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Selain mnggunakan indikator capaian program kerja, PPAk JAFEB UB juga terus 

memperbaiki kualitas mutu dengan berpedoman pada standar mutu yang di tetapkan 

dalam Manual Mutu Jurusan Akuntansi FEB UB. Selanjutnya, capaian sasaran mutu 

atau indikator kinerja yang ditargetkan oleh PPAK JAFEB UB selama tahun 2015 dapat 

dirangkum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 7: Capaian Sasaran Mutu 

No. Sasaran Mutu atau Indikator 
Kinerja 

Baseline Target 
Th.2016 

Capaian 
Th.2016 

% 
Capaian 

1. Kualitas Lulusan     

a. IPK  >= 3,00 3,25 3,45 100% 

b. TOEFL  >= 475 475 475 100% 

2. Kualitas Pendidikan     

a. Lama masa studi rata-rata 
kurang dari 2,25 tahun 

< 2,25 tahun < 1,5 1 100% 

b. Jumlah mahasiswa lulus tepat 
waktu lebih dari 60% 

>= 60 % dari 
total 

mahasiswa 
angakatan 
tersebut 

>60 % 90% 100% 

3. Kualitas Sumber Daya 
Manusia 

    

a. Peningkatan jumlah sertifikasi 
profesi 

2 3 7 100% 

b. Peningkatan jumlah dosen 
mengikuti seminar/workshop 
nasional 

10 10 26 100% 

c. Peningkatan jumlah dosen 
mengikuti seminar/ workshop 
internasional 

8 6 6 100% 

4. Kualitas Tata Kelola 
Kelembagaan 

    

a. Memperoleh nilai akreditasi A 
Ban PT 

A A A 100% 

b. Kepatuhan dalam audit internal 
mutu minimum sebesar 80% 

>=80% >=80% 80% 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat ketercapaian 

berdasarkan sasaran mutu rata-rata sudah mencapai 100%. Hal ini diindikasikan 

bahwa tingkat capaian manual mutu jurusan Akuntansi juga sudah sangat baik. PPAk 

JAFEB UB merekomendasikan kepada Jurusan Akuntansi untuk mengupgrade manual 

mutu pada tahun 2017, agar kualitas mutu juga semakin baik. 
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5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

Dari Hasil pemaparan-pemaparan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian 

dapat disimpulkan beberapa aspek yang masih menjadi titik lemah program studi 

seperti yang bisa dilihat dalam tabel berikut: 

5.1 Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan PS S1 akuntansi 

Dari Hasil pemaparan-pemaparan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian dapat 

disimpulkan beberapa aspek yang masih menjadi titik lemah program studi seperti yang bisa 

dilihat dalam tabel berikut: 

No. Masukan 
Tindakan 
Perbaikan 

Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Temuan Audit    

1. Standar antiplagiasi 

Pengabdian Masyarakat 

Pengajuan kepada 

fakultas 

Closed Sosialisasi 

pengaplikasian 
software antiplagiasi 

2. Publikasi Ilmiah hasil 

Pengabdian Masyarakat 

Penyelenggaraan 

sosialisasi dan 

pengiriman surat 
himbauan 

Closed Sosialisasi kebijakan 

telah dilakukan dalam 

acara rapat kerja 
jurusan pada tanggal 

10-12 Juli 2017. 
Pemaparan dilakukan 

oleh Plt. Ketua 
Jurusan JAFEB UB 

B. Keluhan Pelanggan 
(Mahasiswa) 

   

1. Keterbatasan waktu dosen 
untuk melayani konsultasi 

akademik proses 

perkuliahan bagi 
mahasiswa 

Perombakan 
Mekanisme Tutorial 

dan perubahan 

metode pembelajaran 

Closed Diambilnya kebijakan 
penambahan jam 

tutorial bagi 

mahasiswa dan 
penambahan jumlah 

matakuliah wajib 
jurusan yang 

disediakan fasilitas 
tutorialnya 

2. Kesulitan Mahasiswa untuk 
melakukan proses 
pembimbingan skripsi 
dengan dosen 
pembimbingnya 

Pemanggilan dosen 

yang bersangkutan 

oleh Ketua Jurusan 
dan dilakukannya 

pelimpahan 
pembimbingan 

kepada dosen lainnya 

Closed pembuatan kebijakan 

pemantauan secara 

berkala setiap 
semester atas progres 

penyelesaian skripsi 

3. Ketidakseragaman persepsi 
dosen dalam membimbing 
mahasiswa yang sedang 
melakukan KKNP dan 
penyusunan laporannya 

Menugaskan kepada 
beberapa dosen untuk 

membuat dan 

merevisi buku 
pedoman 

Open Dilakukannya 
sosialisasi bagi dosen 

JAFEB UB terkait 

dengan proses 
pembimbingan KKNP 
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pembimbingan KKNP 
dan Penulisan 

Laporan KKNP 

dan penulisan laporan 
KKNP oleh mahasiswa 

C. Evaluasi Program Kerja    

1. Pemenuhan Standar Audit 

Internal Mutu 

Perbaikan menu dan 
konten website PS S1 

JAFEB UB 

Closed Penunjukan salah satu 
staf administrasi 

jurusan dibantu oleh 

mahasiswa magang 
untuk melakukan 

proses maintanance 
dan update data 

website PS 

2. Akreditasi Internasional 
oleh ACCA 

Proses submisi 

dokumen akreditasi 
untuk rumpun 

matakuliah 
perpajakan 

Open Menyiapkan dokumen 

akreditasi untuk 
rumpun matakuliah 

lainnnya sehingga 
kontinuitas submisi 

dokumen bisa terjaga. 

D. Evaluasi Sasaran Mutu    

1. Masa Studi Rata-Rata Evaluasi 
perkembangan 

penyelesaian skripsi 
oleh mahasiswa 

setiap semester 

Pemberian materi 
pembekalan skripsi 

sesuai kebutuhan 
mahasiswa 

Open Perubahan format 
pengajuan proposal 

judul dan dosen 
pembimbing skripsi 

Pembuatan Kartu 

Kendali Pembimbingan 
bagi Dosen yang 

dimonitor secara 
berkala oleh Pengelola 

PS 

 

5.2 Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan PS S2 JAFEB UB 

Dari Hasil pemaparan-pemaparan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

mengenai keluhan, evaluasi, kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan 

evaluasi sasaran mutu, dapat disimpulkan beberapa aspek yang masih menjadi titik 

lemah program studi seperti yang bisa dilihat dalam tabel berikut: 

No. Masukan 
Tindakan 
Perbaikan 

Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Temuan Audit    

1. Standar antiplagiasi untuk Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat 

Pengajuan 
kepada fakultas 

Closed Sosialisasi 
pengaplikasian 

software 
antiplagiasi 

2. Publikasi Ilmiah hasil Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

Penyelenggaraan 

sosialisasi dan 
pengiriman surat 

Open Ditargetkan 

sosialisasi 
terselenggara di 
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himbauan tahun ajaran 
2016-2017 

B. Keluhan Pelanggan (Mahasiswa)    

1. Perubahan secara mendadak jadwal 

perkuliahan oleh dosen 

Diskusi antara 

Ketua Program 
Studi dengan 

dosen-dosen 
bersangkutan 

untuk 
menyampaikan 

dan menyepakati 

solusi atas 
keluhan yang 

muncul. 

Open Direncanakan 

dibuat dan 
diedarkannya 

surat himbauan 
kepada masing-

masing dosen 
untuk maksimal 

melakukan 

pembatalan 
jadwal 

perkuliahan 
sehari sebelum 

perkuliahan 

berlangsung 

2. Proses pembimbingan dan pengujian 
thesis oleh dosen kepada mahasiswa 

Diskusi antara 

Ketua Program 

Studi dengan 
dosen-dosen 

bersangkutan 
untuk 

menyampaikan 

dan menyepakati 
solusi atas 

keluhan yang 
muncul. 

Open Direncanakan 

akan dibuatnya 

instrumen 
evaluasi proses 

pembimbingan 
thesis oleh 

Mahasiswa untuk 

secara periodik 
mengontrol 

kinerja dosen 
dalam 

membimbing 

thesis. 

C. Evaluasi Sasaran Mutu    

1. Masa Studi Rata-Rata Evaluasi 

perkembangan 
penyelesaian 

thesis oleh 

mahasiswa setiap 
semester 

Open Perubahan waktu 

pengajuan 
proposal judul 

dan dosen 

pembimbing 
thesis (pada awal 

semester 3) 
sehingga 

mahasiswa bisa 

memiliki waktu 
lebih panjang 

dalam proses 
penyelesaian 

thesisnya. 

 

5.3 Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan PS S3 JAFEB UB 

Daftar tindakan koreksi dan pencegahan PDIA JAFEB UB diperoleh dari keluhan, 

evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja, dan evaluasi sasaran mutu.  

Daftar tindakan koreksi dilakukan untuk mengatasi adanya keluhan dan sampai sejuh 
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mana koreksi tersebut dilakukan, sedangkan tindakan pencegahan adalah upaya yang 

dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar keluhan pelanggan tersebut tidak 

terjadi lagi di kemudian hari. Berikut ini adalah daftar tabel mengenai tindakan 

perbaikan dan tindakan pencegahan terkait evaluasi atas keluhan, kepuasan, audit, 

program kerja, dan sasaran mutu: 

Tabel 8: Tindakan Perbaikan 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Keluhan    

1. Proses pembimbingan dan 
pengujian disertasi oleh 

dosen kepada mahasiswa 

Diskusi antara Ketua 
Program Studi dengan 

dosen-dosen 

bersangkutan untuk 
menyampaikan dan 

menyepakati solusi atas 
keluhan yang muncul. 

Open Direncanakan akan 
dibuatnya instrumen 

evaluasi proses 

pembimbingan 
disertasi oleh 

Mahasiswa untuk 
secara periodik 

mengontrol kinerja 
dosen dalam 

membimbing 

disertasi. 

2. Perubahan secara 

mendadak jadwal 

perkuliahan oleh dosen 

Diskusi antara Ketua 
Program Studi dengan 

dosen-dosen 
bersangkutan untuk 

menyampaikan dan 
menyepakati solusi atas 

keluhan yang muncul. 

Close Surat himbauan 
kepada masing-

masing dosen untuk 
maksimal 

melakukan 
pembatalan jadwal 

perkuliahan sehari 

sebelum perkuliahan 
berlangsung 

B. Evaluasi Kepuasaan 
Pelanggan 

   

1. Pelayanan bidang 

keuangan yang cukup 
memakan waktu ketika 

mahasiswa mengajukan 

permohonan penundaan 
biaya pendidikan yang 

dikarenakan harus 
mendapat persetujuan dari 

pihak fakultas 

Diskusi antara ketua 

program studi dengan 
pimpinan fakultas dan 

tenaga kependidikan 

bidang keuangan 
 

Open Dibuatnya ketentuan 

terkait dengan 
batasan waktu 

penyelesaian 

administrasi berkas 
penundaan biaya 

pendidikan 
mahasiswa 

C. Temuan Audit     

1. Nominal dana penelitian 
yang diterima oleh masing-

masing dosen  

Pada tahun 2016, UB 
telah menerapkan 

remunerasi sehingga 
rata-rata dana penelitian 

dosen meningkat 

Closed Koordinasi antara 
pimpinan di level 

Fakultas, Jurusan 
dan bagian 

keuangan Fakultas 
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bergantung pada 
Golongan dan Jabatan 

dosen yang 
bersangkutan.  

Sosialisasi 
penerimaan dana 

penelitian juga 
dilakukan kepada 

dosen bekerjasama 
dengan BP3M 

ditingkat Fakultas 

sebagai wadah 
asistensi dan pusat 

informasi terkait 
dengan kegiatan 

penelitian 

2. Standar antiplagiasi untuk 

Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

Pengajuan kepada 

fakultas 

Closed Sosialisasi 

pengaplikasian 
software antiplagiasi 

oleh Fakultas dan 
Universitas 

3. Publikasi Ilmiah hasil 

Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 

Penyelenggaraan 

sosialisasi dan penetapan 
batasan waktu oleh ketua 

BP3M Fakultas terkait 

dengan penyerahan 
laporan akhir penelitian 

termasuk keterangan 
publikasi penelitian pada 

jurnal ilmiah 

Open Telah diterbitkan 

Surat Edaran Dekan 
terkait dengan 

kewajiban dosen 

yang telah 
menerima dana 

penelitian, sebagai 
bagian terintegrasi 

dengan laporan 
akhir penelitian 

maka dosen 

tersebut wajib 
mempublikasikan 

penelitiannya di 
jurnal ilmiah 

D. Evaluasi Program 
Kerja 

   

1. Accounting Research 
Training Series dan Debat 
Epistemologi Akuntansi 
Multiparadigma yang 
masih vakum 

Mengusulkan dalam 
rapat jurusan dan 
mengembangkan 
strategi untuk 
menghidupkan kembali 
aktivitas Accounting 

Research Training Series 

dan Debat Epistemologi 

Akuntansi 

Multiparadigma 

open Menyusun tim dan 
langkah awal 
pengaktivan 
kembali Accounting 

Research Training 

Series dan Debat 

Epistemologi 

Akuntansi 

Multiparadigma 

2. Update kurikulum sesuai 
KKNI dengan menyusun 
Learning Outcome nasional 
sebagai fase awal 

Membentuk tim 
updating kurikulum 

sesuai KKNI dengan 

menyusun Learning 
Outcome nasional  

open Rapat rutin terkait 
dengan progress 
penyusunan 
updating 
kurikulum 

3. Menghidupkan aktivitas 
kemahasiswaan  dengan 
membentuk himpunan 

Mengadakan rapat 
dengan pimpinan 
Fakultas dan bagian 

open Mengadakan rapat 
koordinasi dengan 
mahasiswa yang 



Laporan Tinjauan Manajemen Jurusan Akuntansi Tahun 2017 

 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 51 
 

mahasiswa Program Doktor 
Ilmu Akuntansi dan 
menyediakan ruangan 
khusus diskusi dalam 
forum aktivitas kegiatan 
kemahasiswaan di gedung 
Pasca Sarjana FEB UB 

keuangan Fakultas 
untuk mendiskusikan 
skema pendanaan 
kegiatan 
kemahasiswaan 
mahasiswa PDIA 
JAFEB UB 

aktif dalam forum 
kemahasiswaan 
PDIA JAFEB UB 

 

5.4 Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan PPAk JAFEB UB 

Daftar tindakan koreksi dan pencegahan dapat diperoleh dari keluhan, evaluasi 

kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja, dan evaluasi sasaran mutu. Daftar 

tindakan koreksi dilakukan untuk mengatasi adanya keluhan dan sampai sejuh mana 

koreksi tersebut dilakukan, sedangkan tindakan pencegahan adalah upaya yang dapat 

dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar keluhan pelanggan tersebut tidak terjadi 

lagi di kemudian hari. Berikut ini adalah daftar tabel mengenai tindakan perbaikan dan 

tindakan pencegahan terkait evaluasi atas keluhan, kepuasan, audit,program kerja, 

dan sasaran mutu: 

Tabel 8:Tindakan Perbaikan 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Keluhan    

1. Jadwal Kuliah yang 
berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan dosen 
sebelumnya.  

Melakukan koordinasi 
dengan ketua kelas 
terkait jadwal kelas 
sehari sebelum kuliah 
dilakukan, melakukan 
ploting pengajaran 
dengan model 
pengajar yang terdiri 
dari dosen senior dan 
dosen junior 

Closed Mengirimkan surat 
himbauan ke 
dosen pengampu 
sebelum UTS, dan 
UAS, memberikan 
jadwal perkuliahan 
per minggu di 
dalam presensi 
dosen, serta 
mengingatkan 
dosen melalui sms 
terkait jadwal 
mengajar dosen 

2. Kurangnya kuliah tamu 
di bidang akuntansi 
profesional 

Penyelenggaraan 
kuliah tamu secara 
rutin(Professional 
Accounting Update 
Series) 

Closed Bekerjasama 
dengan IAI, IAPI, 
serta praktisi dari 
KAP, instansi 
publik, maupun 
privat 

3 Mahasiswa tidak dapat 
mengakses fasilitas di 

Melakukan integrasi 
seluruh sistem 

Closed Selalu 
mengupdate 



Laporan Tinjauan Manajemen Jurusan Akuntansi Tahun 2017 

 

52 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

UB dikarenakan belum 
memiliki KTM resmi dari 
Universitas 

akademik PPAk 
JAFEB UB ke 
Universitas sehingga 
mahasiswa baru telah 
memiliki KTM resmi 
Universitas 

informasi terkait 
perubahan yang 
terjadi dalam 
software akademik 
yang dterdapat di 
lingkup universitas 

4 Kurangnya komitmen 
mahasiswa PPAk 
JAFEB UB dalam 
perkuliahan, terutama 
mahasiswa Joint 
Program  

 

Penambahan syarat 
Form Kesanggupan 
Mahasiswa dalam 
mengikuti kuliah Joint 
Program yang di tanda 
tangani calon 
mahasiswa sebagai 
bukti komitmen 
mahasiswa Joint 
Program 

Closed Selalu memotivasi 
mahasiswa pada 
saat Ordik 

5 Mekanisme konversi 
nilai mahasiswa yang 
terlalu lama  

Konversi Nilai 
langsung diserahkan 
ke pihak Pascasarjana 
setelah mahasiswa di 
yudisium di PPAk dan 
merevisi alur joint 
program  

Closed Melakukan revisi 
atas alur Joint 
Program dan 
menyusun SOP 
konversi nilai  

B. Evaluasi Kepuasaan 
Pelanggan 

   

1. Kecepatan pelayanan 
dalam melayani 
kebutuhan pengguna 
dan Ketepatan 
pelaksanaan terhadap 
jadwal waktu pelayanan 
masih dirasa kurang 
baik 

Menambah staf 
pendukung adminstrasi 
PPAk JAFEB UB 
(berasal dari siswa 
magang) 

closed Menambah  time 
frame standart k 
dalam SOP dan 
dikomunikasikan 
pada rapat internal 
PPAk JAFEB UB 
dan melakukan 
integrasi terkait 
sistem akademik 
PPAk JAFEB UB 
berbasis komputer 

C. Evaluasi Program 
Kerja 

   

1. Belum ada pengiriman 
alumni berprestasi untuk 
mengikuti ujian 
sertifikasi profesi 

Mengusulkan ke 
fakultas terkait skema 
anggaran untuk alumni  
di keuangan fakultas 

open Mengusulkan ke 
fakultas terkait 
skema anggaran 
untuk alumni  di 
keuangan fakultas 
dan menyusun 
borang waiver 
IAPI agar 
mendapatkan 
fasilitas ujian 
profesi yang 
terjangkau bagi 
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mahasiswa 

2. Dokumen borang untuk 
waiver ujian ACPAI dan 
CPAI belum dikirim 

Persiapan dokumen 
pendukung borang 
untuk waiver IAPI 

open Mengikuti Raker 
PPAk seluruh 
Indonesia untuk 
penjelasan 
penyusunan 
dokumen borang 

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

  

Adapun beberapa tindak lanjut yang bisa diambil dari proses tinjauan manajemen yang 

dilakukan pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut: 

6.1 Tindak lanjut PS S1 Akuntansi 

Mulai tahun ajaran 2011/ 2012, program studi S1 Akuntansi telah sebanyak 5 

kali melakukan proses tinjauan manajemen. Adapun beberapa tindak lanjut yang bisa 

diambil dari proses tinjauan manajemen yang dilakukan pada periode sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

Topik Tindak Lanjut Terget Waktu 
Implementasi 

Implementasi 
Metode 
Pembelajaran SCL 
dan penyusunan 
rubrik penilaian bagi 
mahasiswa (student 
assesment) 

 Menyelenggarakan workshop 
SCL dan penyusunan rubrik 
penilaian di tahun 2017 

 Mengimplementasikan metode 
SCL untuk matakuliah 
akuntansi biaya dan 
pengantar akuntansi pada 
tahun ajaran 2017-2018 

 Workhop terselenggara di 
tahun 2017 

 Matakuliah Akuntansi 
Biaya dan Pengantar 
Akuntansi menerapkan 
metode pembelajaran 
SCL di tahun ajaran 
2017-2018 

Proses akreditasi 
Internasional oleh 
ACCA 

 Penyiapan dokumen akreditasi 
sesuai dengan requirement 
dari ACCA 

 Melakukan proses submisi 
dokumen untuk rumpun 
matakuliah perpajakan, 
manajemen keuangan, dan 
asurans 

 Di tahun ajaran 2017-
2018, 3 rumpun 
matakuliah PS S1 JAFEB 
UB telah terakreditasi oleh 
ACCA 

Website program 
studi yang belum 
memenuhi standar 
universitas (aspek 
bilingual) 

 Proses pembuatan konsep 
bilingual pada website dengan 
menunjuk staf teknis khusus 
pengelola website dari 
mahasiswa kelas internasional 
yang memiliki jobdesk 
melakukan translasi bahasa 
dalam website. 

 Digitalisasi dokumen-dokumen 
akademik PS  

Konsep bilingual bisa 
dirampungkan di akhir tahun 
ajaran 2017-2018 dan 
semua dokumen akademik 
PS telah masuk dalam 
konten website.  
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6.2 Tindak lanjut PS S2 Akuntansi 

Program Studi Magister Akuntansi telah melakukan proses tinjauan manajemen 

sebanyak 5 (lima) kali mulai tahun ajaran 2011/2012. Adapun beberapa tindak lanjut 

yang bisa diambil dari proses tinjauan manajemen yang dilakukan pada periode 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

 

Topik Tindak Lanjut Terget Waktu 
Implementasi 

Pelaksanaan 
Workshop KBK 
berbasis KKNI oleh 
PMA AKuntansi dan 
akselerasi kurikulum 
PS berdasarkan 
KKNI 

 Menyelenggarakan Workshop 
penyusunan Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS) Matakuliah yang 
berbasis pada KBK dan KKNI 

 Perubahan kurikulum berbasis 
KKNI dengan penyusunan 
RPS semua matakuliah 
berstandar KKNI 

 Workhop terselenggara di 
tahun 2016 

 Semua RPS matakuliah 
berbasis KKNI rampung 
di akhir tahun ajaran 
2016/2017 

 Masa transisi perubahan 
kurikulum baru berbasis 
KKNI di tahun ajaran 
2016/2017 

Instrumen Asesmen 
formal terhadap 
capaian 
pembelajaran 
mahasiswa 

 Pengintegrasian aspek 
asesmen capaian 
pembelajaran dalam RPS 
matakuliah berbasis KKNI 

 Penyusunan rubrik penilaian 
dosen kepada mahasiswa 

 

 RPS dan rubrik untuk 
semua matakuliah 
berdasar kurikulum basis 
KKNI rampung di akhir 
tahun ajaran 2016/2017 
dan diimplementasikan di 
tahun ajaran 2017/2018.. 

Website program 
studi yang belum 
memenuhi standar 
universitas (aspek 
bilingual) 

 Proses pembuatan konsep 
bilingual pada website dengan 
menunjuk staf teknis khusus 
pengelola website dari 
mahasiswa kelas 
internasional yang memiliki 
jobdesk melakukan translasi 
bahasa dalam website. 

Konsep bilingual bisa 
dirampungkan di akhir tahun 
2016.  

 

6.2 Tindak lanjut PS S3 Akuntansi 

Dalam rapat tinjauan manajemen sebelumnya, diperoleh beberapa rekomendasi untuk 

meningkatkan mutu akademik. Berikut adalah tindak lanjut atas rekomendasi tinjauan 

manajemen pada tahun 2015 beserta kendala yang dihadapi dan tindak lanjut 

selanjutnya. 
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Tabel 9: Tindak Lanjut atas Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

No 
Rekomendasi 

Tinjauan Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala 
yang 

dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

1. Perlunya adanya 
suatu sistem 
akademik dan 
kemahasiswaan 
yang 
terkomputerisasi 
dan saling 
terhubung antara 
satu bagian dan 
bagian yang lainnya. 

Akademik Sistem 
akademik 
terintegrasi 
telah 
dikembangkan 
dengan nama 
SASA 

Tidak ada Melakukan 
evaluasi dan 
mengidentifikasi 
kendala yang 
mungkin akan 
dihadapi 
terhadap 
implementasi 
sistem baru  

2. Perlu adanya 
aktivitas evaluasi 
dan monitoring 
secara berkala dan 
kemudian membawa 
hasil dari evaluasi 
tersebut untuk 
didiskusikan di rapat 
kerja Jurusan  

Akademik Rapor dosen 
saat ini baru 
dirancang 
untuk 
penilaian 
kinerja 
akademik di 
bidang 
pendidikan 
telah disusun 
dan 
disampaika ke 
masing-
masing dosen 
dalam setiap 
rapat evaluasi 
akhir semester 

Tidak ada Rapor dosenn 
ampaknya perlu 
diperluas di area 
penelitian, 
pengabdian 
masyarakat, 
maupun kegiatan 
penunjang 
lainnya sehingga 
tidak hanya 
sebagai 
dokumen 
evaluasi saja 
melainkan dapat 
dimanfaatkan 
oleh PDIA JAFEB 
UB sebagai 
dokumen 
pendukung 
dalam 
penyusunan 
boring akreditas 

3. Perlu untuk 

melakukan proses 

digitalisasi atas 

keseluruhan dokumen 

akademik serta 

Akademik Proses 
digitalisasi 
dokumen 
telah 
dilakukan 
melalui 
website 

Tidak ada Merekomendasik
an kepada PSIK 
FEB UB untuk 
melakukan 
update konten 
secara berkala 
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updating secara 

berkala konten dari 

website PS. 

 

 

 

6.2 Tindak lanjut PPAk 

Daftar tindakan koreksi dan pencegahan dapat diperoleh dari keluhan, evaluasi 

kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja, dan evaluasi sasaran mutu. Daftar 

tindakan koreksi dilakukan untuk mengatasi adanya keluhan dan sampai sejuh mana 

koreksi tersebut dilakukan, sedangkan tindakan pencegahan adalah upaya yang dapat 

dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar keluhan pelanggan tersebut tidak terjadi 

lagi di kemudian hari. Berikut ini adalah daftar tabel mengenai tindakan perbaikan dan 

tindakan pencegahan terkait evaluasi atas keluhan, kepuasan, audit,program kerja, 

dan sasaran mutu: 

Tabel 8:Tindakan Perbaikan 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Keluhan    

1. Jadwal Kuliah yang 
berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan dosen 
sebelumnya.  

Melakukan koordinasi 
dengan ketua kelas 
terkait jadwal kelas 
sehari sebelum kuliah 
dilakukan, melakukan 
ploting pengajaran 
dengan model 
pengajar yang terdiri 
dari dosen senior dan 
dosen junior 

Closed Mengirimkan surat 
himbauan ke 
dosen pengampu 
sebelum UTS, dan 
UAS, memberikan 
jadwal perkuliahan 
per minggu di 
dalam presensi 
dosen, serta 
mengingatkan 
dosen melalui sms 
terkait jadwal 
mengajar dosen 

2. Kurangnya kuliah tamu 
di bidang akuntansi 
profesional 

Penyelenggaraan 
kuliah tamu secara 
rutin(Professional 
Accounting Update 
Series) 

Closed Bekerjasama 
dengan IAI, IAPI, 
serta praktisi dari 
KAP, instansi 
publik, maupun 
privat 

3 Mahasiswa tidak dapat 
mengakses fasilitas di 
UB dikarenakan belum 

Melakukan integrasi 
seluruh sistem 
akademik PPAk 

Closed Selalu 
mengupdate 
informasi terkait 
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memiliki KTM resmi dari 
Universitas 

JAFEB UB ke 
Universitas sehingga 
mahasiswa baru telah 
memiliki KTM resmi 
Universitas 

perubahan yang 
terjadi dalam 
software akademik 
yang dterdapat di 
lingkup universitas 

4 Kurangnya komitmen 
mahasiswa PPAk 
JAFEB UB dalam 
perkuliahan, terutama 
mahasiswa Joint 
Program  

 

Penambahan syarat 
Form Kesanggupan 
Mahasiswa dalam 
mengikuti kuliah Joint 
Program yang di tanda 
tangani calon 
mahasiswa sebagai 
bukti komitmen 
mahasiswa Joint 
Program 

Closed Selalu memotivasi 
mahasiswa pada 
saat Ordik 

5 Mekanisme konversi 
nilai mahasiswa yang 
terlalu lama  

Konversi Nilai 
langsung diserahkan 
ke pihak Pascasarjana 
setelah mahasiswa di 
yudisium di PPAk dan 
merevisi alur joint 
program  

Closed Melakukan revisi 
atas alur Joint 
Program dan 
menyusun SOP 
konversi nilai  

B. Evaluasi Kepuasaan 
Pelanggan 

   

1. Kecepatan pelayanan 
dalam melayani 
kebutuhan pengguna 
dan Ketepatan 
pelaksanaan terhadap 
jadwal waktu pelayanan 
masih dirasa kurang 
baik 

Menambah staf 
pendukung adminstrasi 
PPAk JAFEB UB 
(berasal dari siswa 
magang) 

closed Menambah  time 
frame standart k 
dalam SOP dan 
dikomunikasikan 
pada rapat internal 
PPAk JAFEB UB 
dan melakukan 
integrasi terkait 
sistem akademik 
PPAk JAFEB UB 
berbasis komputer 

C. Evaluasi Program 
Kerja 

   

1. Belum ada pengiriman 
alumni berprestasi untuk 
mengikuti ujian 
sertifikasi profesi 

Mengusulkan ke 
fakultas terkait skema 
anggaran untuk alumni  
di keuangan fakultas 

open Mengusulkan ke 
fakultas terkait 
skema anggaran 
untuk alumni  di 
keuangan fakultas 
dan menyusun 
borang waiver 
IAPI agar 
mendapatkan 
fasilitas ujian 
profesi yang 
terjangkau bagi 
mahasiswa 
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2. Dokumen borang untuk 
waiver ujian ACPAI dan 
CPAI belum dikirim 

Persiapan dokumen 
pendukung borang 
untuk waiver IAPI 

open Mengikuti Raker 
PPAk seluruh 
Indonesia untuk 
penjelasan 
penyusunan 
dokumen borang 

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 
 Dalam rapat tinjauan manajemen sebelumnya, diperoleh beberapa rekomendasi 

untuk meningkatkan mutu akademik. Berikut adalah tindak lanjut atas rekomendasi 

tinjauan manajemen pada tahun 2014 beserta kendala yang dihadapi dan tindak lanjut 

selanjutnya. 

Tabel 9: Tindak Lanjut atas Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

No 
Rekomendasi 

Tinjauan Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala 
yang 

dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

1. Perlu ada 
penyempurnaan 
Renstra 

Tata 
Kelola 

Renstra sudah 
disusun lebih 
baik dan 
diupload di 
website PPAk 
JAFEB UB 

Tidak ada Menyesuaikan 
program kerja 
sesuai dengan 
Renstra  

2. Belum ada 
pengiriman alumni 
berprestasi untuk 
mengikuti ujian 
sertifikasi profesi 

Akademik Mengirim 
surat usulan 
dan 
komunikasi ke 
fakultas terkait 
skema 
anggaran 
untuk alumni  
di keuangan 
fakultas 

Tidak ada menyusun 
borang waiver 
IAPI agar 
mendapatkan 
fasilitas ujian 
profesi yang 
terjangkau bagi 
mahasiswa 

3. Dokumen borang 
untuk waiver ujian 
ACPAI dan CPAI 
belum dikirim 

Akademik Persiapan 
dokumen 
pendukung 
borang untuk 
waiver IAPI 

Singkronis
asi 
kurikulum 
PPAk yang 
mengguna
kan 
pedoman 
IAI dengan 
IAPI  

Pengiriman 
dokumen waiver 
IAPI 
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4. Perlu melakukan 
integrasi sistem 
akademik ke sistem 
akademik Universitas 

Tata 
Kelola 

Sudah 
melakukan 
integrasi 
sistem 
akademik 
dengan pihak 
universitas 
(SELMA, 
SIAKAD, 
SIUDA, dll) 

Birokrasi di 
level 
universitas 
terlalu 
panjang, 
sehingga 
pengurusa
n sistem ini 
berjalan 
lama 

Selalu 
mengupdate 
informasi terkait 
perubahan yang 
terjadi dalam 
software 
akademik yang 
dterdapat di 
lingkup 
universitas 

 

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM 

Adapun perubahan yang mempengaruhi SMM dari Jurusan Akuntansi diantaranya meliputi 

aspek akademik yang di monitor di setiap akhir semester. 

7.1 PS S1 Akuntansi 

Sebagai upaya monitoring kinerja dari Program Studi S1 Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya dan perbaikan aktivitas penjaminan mutu di JAFEB 

UB yang kemudian hasil dari mekanisme monitoring tersebut dituangkan dalam 

dokumen Rapot Dosen yang dibagikan kepada masing-masing dosen di setiap akhir 

semester dalam forum Rapat Evaluasi Akhir Semester JAFEB UB. Adapun beberapa 

aspek akademik yang dimonitor di setiap akhir semester adalah sebagai berikut: 

 Monitoring dan evaluasi kesesuaian materi ajar yang diberikan oleh dosen di 

setiap perkuliahan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPS 

(Rencana Pembelajaran Semester) yang telah ditetapkan untuk masing-

masing matakuliah.

 Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran dosen mengajar di kelas 

selama satu semester.

 Monitoring dan evaluasi Ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir semester 

mahasiswa.

 Monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian instrumen penilaian dalam 

nilai akhir.

 Monitoring dan evaluasi semesteran kinerja dosen mengajar di kelas oleh 

mahasiswa.

 Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kelulusan mahasiswa di kelas.

 Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi oleh dosen.

 Monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang terancam DO karena 

hampir mencapai batas akhir masa studi. Aktivitas monitoring dan evaluasi 

dilakukan
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 melalui komunikasi secara intensif melalui kartu kendali proses belajar 

mengajar dan pembimbingan skripsi hingga mengenakan kewajiban melapor 

tentang perkembangan studi mahasiswa yang telah memasuki waktu kritis 

menjelang DO. Salah satu implementasi dari aktivitas ini adalah 

Mengharuskan mahasiswa melakukan regristrasi ulang terkait dengan 

pemrograman skripsi kepada staf

jurusan ketika tidak bisa menyelesaikan skripsi kurang dari 6 bulan (satu 

semester). 

 Monitoring dan evaluasi terhadap rencana studi lanjut ke jenjang doctoral 

bagi tenaga pengajar tetap yang masih bergelar master. Langkah ini diawali 

dengan pembuatan blue print pengembangan SDM JAFEB UB.

 Monitoring akselerasi perubahan kurikulum program studi berbasis KKNI dan 

penyusunan RPS serta rubrik penilaian yang telah mengakomodasi capaian 

pembelajaran basis KKNI.

 Monitoring terhadap proses akreditasi internasional oleh ACCA



7.2 PS S2 Akuntansi 

Upaya monitoring kinerja dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan perbaikan aktivitas penjaminan mutu di 

JAFEB UB, maka beberapa agenda yang dicanangkan untuk diimplementasikan secara 

rutin setiap akhir semester adalah sebagai berikut: 

1. Monitoring dan evaluasi kesesuaian materi ajar yang diberikan oleh dosen di 

setiap perkuliahan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPKPS 

(Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester) yang telah ditetapkan 

untuk masing-masing matakuliah. 

2. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran dosen mengajar di 

kelas selama satu semester, monitoring kehadiran dosen dalam 

perkuliahan, ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir semester mahasiswa 

dan monitoring kelengkapan pengisian penilaian dalam nilai akhir.  

3. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kelulusan mahasiswa di kelas.  

4. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan tesis oleh dosen.  

5. Monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang terancam DO karena 

hampir mencapai batas akhir masa studi. Aktivitas monitoring dan evaluasi 

dilakukan melalui komunikasi secara intensif melalui kartu kendali proses 

belajar mengajar dan pembimbingan thesis hingga mengenakan kewajiban 
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melapor tentang perkembangan studi mahasiswa yang telah memasuki 

waktu kritis menjelang DO. Salah satu implementasi dari aktivitas ini adalah 

Mengharuskan mahasiswa melakukan regristrasi ulang terkait dengan 

pemrograman tesis kepada staf jurusan ketika tidak bisa menyelesaikan 

thesis kurang dari 6 bulan (satu semester). 

6. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana studi lanjut ke jenjang doctoral 

bagi tenaga pengajar tetap yang masih bergelar master. Langkah ini diawali 

dengan pembuatan blue print pengembangan SDM JAFEB UB. 

7. Monitoring akselerasi perubahan kurikulum program studi berbasis KKNI 

dan penyusunan RPS serta rubrik penilaian yang telah mengakomodasi 

capaian pembelajaran basis KKNI. 

8. Mendorong percepatan kelulusan mahasiswa PMA JAFEB UB melalui 

diskusi ilmiah yang dapat membantu mahasiswa mengatasi masalah 

penelitian. 

9. Melakukan monitoring jaringan koneksi dan  integrasi siakad secara 

konsisten;  

10. Menjalankan program perbaikan, perawatan dan update berbagai sarana 

dan prasarana penunjang secara berkala. 



7.3 PS S3 Akuntansi 

Pada prinsipnya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi SMM di PDIA JAFEB 

UB, yaitu adanya peraturan baru di tingkat nasional. Peraturan tersebut terkait dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

Dikti). Permenristekdikti tersebut telah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015, 

dan berdasarkan Pasal 66 huruf d Permenristekdikti tersebut, pengelolaan dan 

penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan 

Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, perguruan tinggi masih 

memiliki waktu penyesuaian (transisi) sampai dengan tanggal 21 Desember 2017. 

Berikut ini perubahan yang mempengaruhi SMM PDIA JAFEB UB: 

1. Publikasi. 

Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional 

bereputasi. 

2. Updating kurikulum 
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Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 

pada KKNI. 

3. Standar proses pembelajaran 

Pada poin publikasi, perubahan ini tentunya akan berdampak pada 

lamanya masa studi dimana setiap mahasiswa program doktor wajib menerbitkan 

makalah pada jurnal internasional bereputasi, dan hal tersebut tentunya 

memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan pada poin kedua dan ketiga, 

terkait dengan updating kurikulum dan pengembangan standar proses 

pembelajaran, maka PDIA JAFEB UB seharusnya telah menyusun rumusan terkait 

dengan capaian pembelajaran sesuai KKNI termasuk pengembangan metode 

pembelajaran sesuai KKNI yang dituangkan dalam rencana pembelajaran 

semester. Hal ini harus segera ditindaklanjuti mengingat Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015 mensyaratkan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) 

tahun. Dengan demikian, PDIA JAFEB UB masih memiliki waktu penyesuaian 

(transisi) sampai dengan tanggal 21 Desember 2017. 

 

7.4 PPAk 

Pada prinsipnya, ada dua hal yang mempengaruhi SMM di PPAk JAFEB UB, 

yaituadanya peraturan baru di tingkat nasional. Peraturan baru terkait penjaminan 

mutu yang ditetapkan pada tahun2014 secara langsung berpengaruh terhadap 

program dan sistem yang adadi PPAk JAFEB UB. Peraturan tersebut antara lain: 

a. PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara 

b. Permendikbud No 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan 

Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi 

Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian gelar untuk lulusan PPAk 

JAFEB UB, dimana pemberian gelar sebelumnya bisa langsung diberikan oleh 

perguruan tinggi. Namun mulai tahun 2014, pemberian gelar dan untuk terdaftar dalam 

Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan 

profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional, berpengalaman di 

bidang akuntansi, dan sebagai anggota IAI. Atas adanya peraturan tersebut, sehingga 

mempengaruhi SMM PPAk JAFEB UB di bidang akademik yaitu kurikulum yang harus 

menyeseuaiakan dengan mata ujian Chartered accountant (CA), dan status 

mahasiswa setelah selesai menempuh PPAk JAFEB UB. Status mahasiswa setelah 
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menempuh PPAk JAFEB UB hanya menjadi lulus teori karena mahasiswa yang mau 

mendapatkan gelar Akuntan (Ak) harus lulus ujian CA. 

 

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM 

Saran dan masukan untuk perbaikan yang dilakukan oleh Jurusan Akuntansi meliputi : 

8.1 PS S1 Akuntansi 

Sebagai upaya monitoring kinerja dari Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya dan perbaikan aktivitas penjaminan mutu di JAFEB UB 

yang kemudian hasil dari mekanisme monitoring tersebut dituangkan dalam dokumen 

Rapot Dosen yang dibagikan kepada masing-masing dosen di setiap akhir semester 

dalam forum Rapat Evaluasi Akhir Semester JAFEB UB. Adapun beberapa aspek 

akademik yang dimonitor di setiap akhir semester adalah sebagai berikut: 

1. Monitoring dan evaluasi kesesuaian materi ajar yang diberikan oleh dosen di 

setiap perkuliahan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPS (Rencana 

Pembelajaran Semester) yang telah ditetapkan untuk masing-masing 

matakuliah. 

2. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran dosen mengajar di kelas 

selama satu semester.  

3. Monitoring dan evaluasi Ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir semester 

mahasiswa.  

4. Monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian instrumen penilaian dalam nilai 

akhir.  

5. Monitoring dan evaluasi semesteran kinerja dosen mengajar di kelas oleh 

mahasiswa.  

6. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kelulusan mahasiswa di kelas.  

7. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi oleh dosen.  

8. Monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang terancam DO karena hampir 

mencapai batas akhir masa studi. Aktivitas monitoring dan evaluasi dilakukan 

melalui komunikasi secara intensif melalui kartu kendali proses belajar 

mengajar dan pembimbingan skripsi hingga mengenakan kewajiban melapor 

tentang perkembangan studi mahasiswa yang telah memasuki waktu kritis 

menjelang DO. Salah satu implementasi dari aktivitas ini adalah Mengharuskan 

mahasiswa  melakukan regristrasi ulang terkait dengan pemrograman skripsi 
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kepada staf jurusan ketika tidak bisa menyelesaikan skripsi kurang dari 6 bulan 

(satu semester). 

9. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana studi lanjut ke jenjang doctoral bagi 

tenaga pengajar tetap yang masih bergelar master. Langkah ini diawali dengan 

pembuatan blue print pengembangan SDM JAFEB UB. 

10. Monitoring akselerasi perubahan kurikulum program studi berbasis KKNI dan 

penyusunan RPS serta rubrik penilaian yang telah mengakomodasi capaian 

pembelajaran basis KKNI. 

11. Monitoring terhadap proses akreditasi internasional oleh ACCA 

Rekomendasi untuk Peningkatan Mutu  

Proses perubahan kurikulum yang terjadi di tahun 2016 menjadi agenda besar 

bagi PS S1 JAFEB UB. Dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan akan terjadi 

proses standarisasi proses pengajaran dan juga kejelasan capaian pembelajaran 

program studi. Sebagai hasil akhirnya, diharapkan akan mampu meningkatkan 

kualifikasi mutu dari lulusan dan mempersingkat lama studi mahasiswa di PS S1. Selain 

itu, dengan adanya perubahan kurikulum juga kemudian berdampak pada perubahan 

mekanisme metode pembelajaran di dalam kelas yang diselnggarakan oleh dosen. 

Pengimplementasian metode SCL merupakan salah satu dampak besar yang positif 

dari perubahan kurikulum yang tejadi. Dengan diimplementasikannya metode SCL, 

maka diharapkan akan meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam merancang 

kegiatan belajarnya, meningkatkan kreatifitas dan kerjasama dari mahasiswa di dalam 

kelas, hingga pada akhirnya meningkatkan hasil kinerja akademik mahasiswa di dalam 

kelas. 

Selain itu, guna meningkatkan kinerja dan capaian proses belajar mengajar 

dosen, aktivitas evaluasi dan monitoring hendaknya terus dilakukan secara berkala dan 

kemudian membawa hasil dari evaluasi tersebut untuk didiskusikan di rapat kerja 

Jurusan Akuntansi FEB UB. Rapor dosen yang saat ini baru dirancang untuk penilaian 

kinerja akademik di bidang pendidikan nampaknya perlu diperluas di area penelitian, 

pengabdian masyarakat, maupun kegiatan penunjang lainnya. Dan yang terakhir, 

untuk menjamin kelangsungan proses penjaminan mutu PS, dirasa perlu untuk 

melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap proses digitalisasi atas keseluruhan 

dokumen akademik serta updating secara berkala konten dari website PS. Dengan 

adanya proses ini diharapkan akan semakin memberikan kemudahan bagi seluruh 

stakeholders PS S1 JAFEB UB untuk mengakses berbagai macam informasi akademik 

yang dibutuhkan. 
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Output 

Beberapa luaran yang ingin dicapai secara bertahap oleh PS S1 JAFEB UB 

terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan JAFEB UB adalah 

tercapainya sasaran-sasaran mutu di tahun 2017-2018 yang telah dicanangkan yang 

juga terkandung dalam rencana strategis PS sebagai berikut: 

1. Rampungnya penyelarasan kurikulum PS yang mengacu pada pedoman KKNI 

dan IES 

2. Keseluruhan matakuliah wajib PS telah memiliki RPS yang mengacu pada 

pedoman KKNI 

3. Pengimplementasian metode SCL untuk matakuliah-matakuliah wajib jurusan 

4. Penggunaan rubrik penilaian mahasiswa untuk menstandarkan proses penilaian 

kinerja mahasiswa oleh dosen dalam proses belajar mengajar di kelas 

5. Pemangkasan rata-rata lama studi lulusan PS S1 JAFEB UB 

6. Perolehan status akreditasi internasional oleh ACCA. 

 

8.2 PS S2 Akuntansi 

Rekomendasi untuk meningkatkan mutu akan berjalan efektif dengan 

memperhatikan dan melakukan saran dan masukan dari stakeholders internal dan 

eksternal, agar kinerja sistem manajemen organisasi dapat ditingkatkan. Hal ini 

penting agar bisa menjadi rekomendasi tinjauan manajemen berikutnya dan bisa 

menjadi masukan bagi institusi. Pentingnya sistem informasi akademik dalam aktivitas 

pengukuran kinerja PMA JAFEB UB, maka sistem terkomputerisasi menjadi penting. 

Selama ini, di level PMA JAFEB UB sistem tersebut cenderung masih dilakukan 

secara manual, tidak seperti yang ada di PMA yang terintegrasi dengan SISKA. Namun 

seiring adanya kebijakan perpindahan/ proses integrasi dari SISKA yang dikelola oleh 

fakultas kepada SIAKAD yang dikelola secara terpusat oleh universitas, nampaknya 

menjadi titik tolak bagi program magister untuk melakukan berbagai penyesuaian 

dalam waktu sesingkat mungkin sehingga mahasiswa maupun stakeholders PS yang 

lain tetap bisa mengakses kebutuhan data akademik secara leluasa.  

Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja dan capaian proses belajar mengajar 

dosen, aktivitas evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala. Hasil dari evaluasi 

tersebut akan didiskusikan di rapat kerja Jurusan Akuntansi FEB UB. Rapor dosen yang 

untuk penilaian kinerja akademik di bidang pendidikan perlu diperluas di area 
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penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kegiatan penunjang lainnya. Selanjutnya, 

untuk menjamin proses penjaminan mutu program studi, perlu melakukan proses 

digitalisasi atas keseluruhan dokumen akademik serta updating secara berkala konten 

dari website PS. Adapun saran dan masukan untuk mutu adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi 

terutama berbasis web untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki 

sistem untuk mengakses berbagai informasi akademik. 

2. Meningkatkan keterlibatan stakeholder terutama dosen rumpun untuk 

menindaklanjuti kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan.  

3. Menambah alokasi dana dan memberi kesempatan kepada dosen untuk 

memperluas pengetahuan dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan. 

4. Menambah alokasi dana untuk bantuan biaya visiting professor dan postdoc 

ke Luar Negeri untuk tingkat doktor. 

5. Meningkatkan pemberian insentif dan penghargaan kepada Dosen yang 

membuat karya ilmiah. 

6. Meningkatkan intensitas diskusi dan komunikasi berkaitan dengan penelitian 

dan tesis mahasiswa agar masa studi lebih pendek. Upaya ini dilakukan 

melalui kegiatan diskusi rutin.  

7. Updating kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan 

membuat kurikulum sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan 

masyarakat. 

8. Meningkatkan koordinasi dengan Jurusan dan Fakultas untuk menjalin 

kerjasama dalam skala nasional dan internasional, serta menjamin adanya 

pendanaan yang cukup untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di PMA 

JAFEB UB. 

8.3 PS S3 Akuntansi 

Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem dan program di tahun 2016, 

merupakan masukan bagi perbaikan SMM di PDIA JAFEB UB. Hal-hal tersebut antara 

lain: 

a. Mengirimkan staf administrasi untuk mengikuti pelatihan pelayanan prima untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan  

b. Merekomendasikan kepada PSIK FEB UB untuk melakukan maintenance dan 

update konten website secara berkala  

c. Mengusulkan ke fakultas terkait skema anggaran kegiatan kemahasiswaan 

d. Mempercepat proses updating kurikulum 
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e. Menyusun tim pengaktifan kembali Accounting Research Training Series dan Debat 

Epistemologi Akuntansi Multiparadigma  

f. Aktif melakukan evaluasi rutin terkait dengan kinerja mahasiswa dan dosen dalam 

proses pembimbingan disertasi 

8.4 PPAk 

Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem danprogram di tahun2016, 

merupakan masukan bagi perbaikan SMM di PPAk JAFEB UB.Hal-hal tersebut antara 

lain: 

a. Mengirimkan dokumen borang tentang waiver ujian ACPAI dan CPAI dari IAPI 

sebagai bentuk peningkatan mutu tata kelola PPAk JAFEB UB dan peningkatan 

mutu kualitas lulusan PPAk sehingga lulusan dapat mengikuti ujian sertifikasi 

professi denganbiaya yang terjangkau 

b. Mengusulkan ke fakultas terkait skema anggaran untuk alumni  berprestasi 

sehinga dapat dibiayai untuk mengikuti sertifikasi profesi 

c. Menyusun kebijkan terkait konversi nilai yang di sahkan oleh Rektor, agar tidak 

terjadi lagi masalah terkait pelaporan PDPT di lingkup universitas 

d. Melaukan peninjauan kembali atas kurikulum terutama yang berhubungan 

dengan kurikulum Joint Program. 
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V. PENUTUP 

Dari proses tinjauan manajemen yang dilakukan di tahun ajaran 2016/ 2017, 

kemudian dapat disimpulkan bahwa program studi harus memfokuskan kegiatan 

operasionalnya pada aspek-aspek yang masih menjadi celah kelemahan institusi, yang 

diantaranya adalah : 

1. Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya (PS S1 JAFEB UB) : 

1) Upaya pemangkasan rata-rata lama studi lulusan PS S1 JAFEB UB agar 

mencapai target yaitu tidak lebih dari 4 tahun. 

2) Kualitas pembimbingan skripsi oleh Dosen. 

3) Upaya pencapaian status akreditasi internasional bagi PS S1 JAFEB UB. 

4) Proses inventarisasi dan digitalisasi dokumen akademik PS. 

5) Penyelarasan kurikulum PS sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang 

berlaku di tingkat nasional maupun internasional. 

2. Program Studi S2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya (PS S2 JAFEB UB) : 

1) Memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi 

terutama berbasis web untuk meningkatkan transparansi dan 

memperbaiki sistem untuk mengakses berbagai informasi akademik. 

2) Meningkatkan keterlibatan stakeholder terutama dosen rumpun untuk 

menindaklanjuti kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan.  

3) Menambah alokasi dana dan memberi kesempatan kepada dosen untuk 

memperluas pengetahuan dengan mengikuti berbagai seminar dan 

pelatihan. 

4) Menambah alokasi dana untuk bantuan biaya visiting professor dan 

postdoc ke Luar Negeri untuk tingkat doktor. 

5) Meningkatkan pemberian insentif dan penghargaan kepada Dosen yang 

membuat karya ilmiah. 

6) Meningkatkan intensitas diskusi dan komunikasi berkaitan dengan 

penelitian dan tesis mahasiswa agar masa studi lebih pendek. Upaya ini 

dilakukan melalui kegiatan diskusi rutin.  

7) Updating kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan 

membuat kurikulum sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan 

masyarakat. 



Laporan Tinjauan Manajemen Jurusan Akuntansi Tahun 2017 

 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 69 
 

8) Meningkatkan koordinasi dengan Jurusan dan Fakultas untuk menjalin 

kerjasama dalam skala nasional dan internasional, serta menjamin 

adanya pendanaan yang cukup untuk terus melakukan perbaikan-

perbaikan di PMA JAFEB UB. 

9) Memfokuskan pada percepatan akselerasi perubahan kurikulum berbasis 

KKNI dengan cara membersiapkan segala instrumen-instrumen yang 

terkait atasnya. 

3. Program Studi S3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya (PS S3 JAFEB UB) : 

1) Mengirimkan staf administrasi untuk mengikuti pelatihan pelayanan prima 

untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan  

2) Merekomendasikan kepada PSIK FEB UB untuk melakukan maintenance 

dan update konten website secara berkala  

3) Mengusulkan ke fakultas terkait skema anggaran kegiatan 

kemahasiswaan 

4) Mempercepat proses updating kurikulum 

5) Menyusun tim pengaktifan kembali Accounting Research Training Series 

dan Debat Epistemologi Akuntansi Multiparadigma  

6) Aktif melakukan evaluasi rutin terkait dengan kinerja mahasiswa dan 

dosen dalam proses pembimbingan disertasi 

4. Program Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya (PPAk JAFEB UB) : 

1) Mengirimkan dokumen  borang tentang waiver ujian ACPAI dan CPAI dari 

IAPI sebagai bentuk peningkatan mutu tata kelola PPAk JAFEB UB dan 

peningkatan mutu kualitas lulusan PPAk sehingga lulusan dapat 

mengikuti ujian sertifikasi professi dengan biaya yang terjangkau 

2) Mengusulkan ke fakultas terkait skema anggaran untuk alumni  

berprestasi sehinga dapat dibiayai untuk mengikuti sertifikasi profesi 

3) Menyusun kebijkan terkait konversi nilai yang di sahkan oleh Rektor, agar 

tidak terjadi lagi masalah terkait pelaporan PDPT di lingkup universitas 

4) Melaukan peninjauan kembali atas kurikulum terutama yang berhubungan 

dengan kurikulum Joint Program. 

Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut di atas, maka selanjutnya aspek-aspek 

tersebut hendaknya dijadikan sebagai indicator utama yang perlu diperbaiki dan 

dievaluasi progress perbaikannya. Beberapa indikator tersebut hendaknya menjadi 

sasaran utama dari realisasi rencana strategis PS selama beberapa tahun kedepan. 
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