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Visi  

Menjadi program studi magister akuntansi bereputasi internasional yang menyatukan pembelajaran dan 

penelitian dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan serta semangat kewirausahaan. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi setingkat magister yang mengutamakan profesionalisme, 

etika dan nilai ketuhanan. 

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. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan sarjana setingkat magister dengan pola pikir holistik, rasional etis, dan rasional-intuitif 

dalam konteks kekinian dan sesuai dengan kearifan lokal. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan akuntansi dengan karakter multiparadigma yang menyatukan 

dualitas dan dikhotomi yang melekat pada akuntansi modern secara teoritis maupun empiris. 
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I. PENDAHULUAN 

Program Magister Akuntansi Universitas Brawijaya didirikan pada 31 Agustus 2001 berdasarkan 

SK Pendirian Program Nomor: 7844/D/T/2001. Pendirian Magister Akuntansi JAFEB UB  FEB UB  juga 

merupakan salah satu respon terhadap ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 179/U/2001 Tentang Penyelenggaraan Magister Akuntansi. Magister Akuntansi JAFEB 

UB pertama kali menerima mahasiswa pada semester genap 2001/2002, dan keseluruhan mahasiswa 

berasal dari luar Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya (JAUB). Saat ini, Magister Akuntansi dipimpin 

oleh Ketua Program Magister Akuntansi yaitu Dr. Erwin Saraswati, MSi, Ak mulai tahun 2018, sedangkan 

KPS Magister Akuntansi sebelumnya adalah Dr. Roekhudin, MSi, Ak. Sampai dengan saat ini, Magister 

Akuntansi JAFEB UB telah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan 

operasional dan berusaha untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang dilakukan. 

Rapat Tinjauan Manajemen Magister Akuntansi JAFEB UB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2017 ini diselenggarakan guna menyikapi beberapa capaian  

kinerja dan beberapa aktivitas operasional. Agenda utama pembahasan dalam tinjauan manajemen ini 

adalah terkait 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.  

Dari beberapa topik diskusi tinjauan manajemen seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, 

selanjutnya dapat dirumuskan tentang beberapa saran yang mungkin bisa dihasilkan seperti contohnya 

peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu yang diterapkan di lingkungan Magister Akuntansi 

JAFEB UB, peningkatan kinerja layanan terhadap segenap pelanggan, hingga kemungkinan 

diperlukannya beberapa sarana ataupun sumber daya guna menunjang kinerja Magister Akuntansi 

JAFEB UB. Beberapa output yang hendak dicapai tersebut diperjelas dengan rincian agenda 

pelaksanaan dan target waktu pencapaiannya. 

 

II. LINGKUP BAHASAN 

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Magister Akuntansi JAFEB UB 

melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu: 

1. Hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu FEB UB dalam kegiatan AIM Siklus 

16 

2. Umpan balik pelanggan 

Beberapa pelanggan dari Magister Akuntansi JAFEB UB yang dinyatakan dalam manual mutu FEB 

UB adalah mahasiswa Magister Akuntansi JAFEB UB sebagai pelanggan utama. Untuk mendapat 

masukan dari pelanggannya, Magister Akuntansi JAFEB UB melalukan evaluasi atas kepuasaan 

konsumen dengan menggunakan Indeks Kepuasan Konsumen dan pelacakan kebutuhan 

stakeholder dengan menggunakan tracer study kepada mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. 

3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja. 



4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang dan tindak-

lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi). 

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada 

tinjauan manajemen sebelumnya). 

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal). 

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja. 

 

III. PELAKSANAAN 

Tinjauan Manajemen dilakukan sebagai bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh pihak 

manajemen. Pelaksanaan tinjauan manajemen dilakukan dengan metode pertemuan rutin yang 

dilaksanakan setiap tahun pada Rapat Kerja Jurusan 2018 guna membahas capaian kinerja tahun 2017. 

Rapat Tinjauan Manajemen Magister Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya dilaksanakan berdasarkan prosedur yang mencakup penentuan, pengumpulan, 

dan analisa data yang berhubungan dengan hasil evaluasi sistem manajemen mutu, kepuasan 

pelanggan (yang terdiri dari users lulusan, alumni, maupun mahasiswa), serta capaian kinerja 

operasional selama tahun akademik 2017. Rapat Tinjauan manajemen ini dihadiri oleh semua perangkat 

jurusan, yaitu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ketua Program 

Studi Magister Akuntansi, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ketua Program Studi PPAk, Staf 

Jurusan, serta Ketua Laboratorium Investasi dan Pasar Modal juga Ketua Laboratorium Akuntansi dan 

Perpajakan. Selanjutnya laporan terkait tinjauan manajemen dilaporkan ke Ketua Jurusan Akuntansi dan 

diupload ke website Magister Akuntansi JAFEB UB. Berikut adalah dokumentasi foto rapat tinjauan 

manajemen. 

 

 

  



 

Gambar 1. Foto Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

 

IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Magister Akuntansi JAFEB UB tahun 2017 berikut ini disajikan sesuai 

urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen. 

 



1. Hasil Audit Internal 

Universitas Brawijaya (UB) sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem manajemen mutu 

dituntut untuk selalu melakukan continuous quality improvement, terutama dalam penyelenggaraan tri 

dharma perguruan tinggi. Upaya untuk melakukan improvement memerlukan masukan strategis yang 

dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dan action plan di masa mendatang. Salah satu 

upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Pelaksana 

Akademik (UKPA), terdiri dari fakultas, program studi, dan laboratorium. Audit Internal Mutu (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 2017, 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 16 Tahun 2017 ini difokuskan pada tindakan perbaikan (improvement) yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil audit internal tahun 2016.  

Magister Akuntansi JAFEB UB yang merupakan auditee dalam AIM tersebut menjalani proses audit 

internal tersebut. Proses audit internal tersebut dimulai dari sosialisasi AIM UKPA Siklus 16 yang 

dilakukan oleh GJM pada bulan Oktober 2017. Sosialisasi ini bertujuan agar auditee mengetahui 

prosedur audit yang akan dijalankan yaitu desk evaluation. Lingkup AIM UKPA Siklus 16 ini adalah 

evaluasi atas Tinjauan Manajemen dan Evaluasi atas konversi MP menjadi SOP. Auditor yang ditugaskan 

untuk mengaudit Magister Akuntansi JAFEB UB adalah Dr. Kusuma Ratnawati, SE, MM, dan Dr. Setyo 

Tri wahyudi, SE, M.Ec.  

Dalam audit internal tersebut, terdapat beberapa temuan yang ditemukan oleh auditor terkait 

tinjauan manajemen dan konversi SOP. Atas dasar temuan auditor tersebut, terdapat beberapa hal yang 

menjadi temuan audit. Berikut adalah detail upaya tindak lanjut terkait temuan audit tersebut: 

Tabel 1 : Daftar Temuan dan Upaya Tindak lanjut AIM Siklus 16 

No Temuan Audit Akar Penyebab Tindak Lanjut 

1 Data Pendukung Laporan 
tinjauan manajemen 
belum ada. 

Data Pendukung 
Laporan Tinjauan 
manajemen tidak diminta 
disediakan karena format 
audit internal adalah 
Desk Evaluation. Selain 
itu, adanya keterbatasan 
waktu antara sosialisasi 
AIM dengan jadwal Audit 

Laporan Tinjauan 
manajemen telah dilakukan 
dengan merefer pada data 
pendukung yang telah 
diupload di website dan 
disiapkan untuk kepentingan 
Borang Akreditasi BAN PT  

2 PMA JAFEB telah 
melakukan analisa 
terhadap kepuasan 
mahasiswa namun belum 
menjelaskan bagaimana 
kepuasan tersebut 
dihasilkan/diukur. Oleh 
karena itu, perlu 
mengaitkan dengan Isian 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat saat ini 
dilakukan di level 
universitas, dan hasil 
dari IKM tersebut belum 
disosialisasikan di level 
PS.  

Akan melakukan analaisis 
kepuasan mahasiswa 
berdasarkan data IKM yang 
telah didapat dari PIDK 
Universitas. Dalam IKM 
tersebut telah terdapat aspek 
terkait pelayanan 
administrasi maupun fasilitas. 
Selain itu, sumber analisis 



Indeks Kepuasan 
Pelanggan. Keluhan 
mahasiswa masih sebatas 
proses belajar mengajar, 
namun tidak digali terkait 
dengan pelayanan 
administrasi maupun 
kecukupan fasilitas. 

kepuasaan mahasiswa juga 
dilakukan dengan cara 
menerima keluhan langsung 
dari mahasiswa baik lisan 
maupun tulisan yang  diisi 
mahasiswa melalui e-
compalint. 

3 Masa Studi Rata-Rata 
masih relatif lama (2,8 thn) 
mengakibatkan jumlah 
mahasiswa yang lulus 
tepat waktu hanya 
mencapai 50%. Oleh 
karena itu, PMA JAFEB 
perlu memperbaiki kinerja 
dengan kebijakan dan 
aktivitas yang terukur. 

Bebarapa dosen sulit 
menentukan waktu dan 
menyesuaikan dengan 
dosen lainnya, sehingga 
sulit untuk ditemui dan 
sulit untuk menentukan 
jadwal ujian. Selain itu, 
kurangnya komitmen 
mahasiswa dalam 
penyelesaian studi 

Beberapa hal yang dilakukan 
agar mahasiswa lulus tepat 
waktu: (1) pembimbing 
diumumkan pada awal 
semester 3; (2) jadwal ujian 
apabila tidak kuorum KPS 
yang menggantikan; (3) 
setiap semester dilakukan 
evaluasi mahasiswa ttg 
perkembangan tesisnya; (4) 
melakukan wawancara 
dalam proses penerimaan 
MABA dengan tujuan melihat 
komitmen mahasiswa dalam 
melaksanakan studi 
(dilakukan pada tahun 2018) 

4 PMA JAFEB telah 
melakukan berbagai 
tindakan koreksi dan 
perbaikan terhadap 
berbagai keluhan, 
evaluasi, kepuasan, 
temuan audit, evaluasi 
program kerja dan 
evaluasi sasaran mutu, 
namun demikian masih 
ditemui berbagai tindakan 
perbaikan berstatus 
"Open". Oleh karena itu, 
pengelola perlu membuat 
langkah-langkah 
perbaikan yang terukur. 

Beberapa status “Open” 
yang terdapat dalam 
Tinjauan Manajemen 
merupakan beberapa 
tindakan yang masih 
akan dilakukan karena 
terkait dengan komitmen 
dosen-dosen dalam 
menunjang studi 
mahasiswa 

Menyusun program kerja 
sesuai dengan sasaran mutu 
dan rencana strategis dalam 
rangka pencapaian 
perbaikan program yang 
berkelanjutan 

6 Tindak lanjut tinjauan 
manajemen sebelumnya 
telah dibuat, namun belum 
dijelaskan mengenai 
evaluasi pelaksanaan 
tindak lanjut tersebut. 

Evaluasi telah dilakukan 
pada setiap langkah 
tindak lanjut tinjauan 
manajemen, namun 
belum ditampilkan dalam 
laporan tinjauan 
manajemen 

Menambahkan unsur 
evaluasi terkait kendala yang 
dihadapi dan rencana 
selanjutnya yang akan 
dilakukan dalam tinjauan 
manajamen 

7 Identifikasi terhadap 
kegiatan yang dilakukan 
yang dapat memengaruhi 
SMM sudah dibuat namun 
indikator untuk mengukur 
keberhasilan dari tindakan 

Indikator terhadap 
ukuran keberhasilan 
telah tercantum pada 
capaian program kerja 
dan sasaran mutu 

Menambahkan indicator 
keberhasilan pada bagian 
Hal-Hal yang dapat 
mempengaruhi SMM 



tersebut masih belum 
dijelaskan. 

8 
Saran dan masukan 
perbaikan SMM telah 
diidentifikasi namun belum 
ada ukuran mengenai 
indikator keberhasilan 
capaian serta target 
pencapaiannya. 

Dalam template Tinjauan 
Manajemen yang telah di 
share oleh PJM UB, 
tidak terdapat petunjuk 
terkait pencantuman 
indicator keberhasilan 
atas saran dan masukan 
yang akan dilakukan 

Menambahkan indikator 
keberhasilan serta target 
pencapaian dalam laporan 
tinjauan manajemen 
selanjutnya 

 

Selanjutnya, setelah melakukan desk evaluasi terhadap Laporan Tinjauan Manajemen, auditor 

melakukan audit dengan ruang lingkup Konversi Manual Prosedur ke SOP. SOP yang telah dikonversi 

adalah SOP Pelaksaanaan Ujian Proposal, SOP Pelaksaan Ujian Komisi Proposal, SOP Pelaksaan Ujian 

Seminar Hasil, SOP Pelaksaan Ujian Akhir. Dalam audit ini, tidak terdapat temuan terkait SOP yang telah 

dikonversi dan SOP dinyatakan lengkap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

2. Hasil Audit Eksternal 

Dalam upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu yang berkelanjutan, Program Magister 

Akuntansi JAFEB UB telah diaudit oleh BAN PT pada bulan November 2017. Auditor BAN PT program 

Magister Akuntansi adalah Dr. Paulus Theodorus Basuki Hadi P, MBA, MSAcc, dan Dr. Sylvia Veronica 

Siregar, SE, Ak. Hasil Akreditasi BAN PT Program Magister Akuntansi memperoleh nilai A dengan SK 

No 5186/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017. Berikut adalah foto kegiatan tersebut: 

 

Gambar 2. Foto Kegiatan Visitasi Akreditasi BAN PT 

 



 

 

Selanjutnya, auditor BAN PT memberikan beberapa rekomendasi dan saran perbaikan untuk 

Program Magister Akuntansi JAFEB UB. Berikut adalah saran perbaikan Program Magister Akuntansi 

JAFEB UB.  

Tabel 2 : Daftar Rekomendasi dan Tindak Lanjut Auditor BAN PT 

No Rekomendasi Tindak Lanjut 

1 Standar 1  
Perlu secara kontinyu dicek dan 
dikonfirmasi sejauh mana 
pemahaman VMTS oleh para 
stakeholder. 

Melakukan sosialisasi VMTS pada mahasiswa 
Baru dalam acara Ordik setiap awal semester. 
Selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada 
seluruh MABA terkait pemahaman visi dan 
misi yang telah dipaparkan. Selain itu, 
kuesioner juga disebarkan ke mahasiswa 
semester 3 setelah mahasiswa tersebut 
mengurus KRS.  

2 Standar 2  
Penjaminan mutu perlu terus 
dilakukan untuk semakin 
meningkatkan kualitas pembelajaran  

PMA JAFEB UB secara aktif berpartisipasi 
dalam Audit Internal Mutu yang diadakan di 
level Universitas oleh PJM. Demi 
mempertahankan akreditasi ABEST 21, PMA 
JAFEB UB juga melakukan tindak lanjut atas 
Action Plan yang telah disusun. Selain itu, 
Selain itu, PMA JAFEB UB juga turut aktif 
mendukung FEB UB dalam upaya mengajukan 
Akreditasi Internasional untuk Institusi (The 
Academic Unit-based Accreditation System 
(AAS) ke ABEST 21. 

3 Standar 3 
Mahasiswa perlu didorong dan 
difasilitasi untuk ikut dalam berbagai 
kegiatan ilmiah  

Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam 
kegiatan ilmiah seperti mengikuti Simposium 
Nasional Akuntansi, Masyarkat Akuntansi 
Multiparadigma (MAMI), dsb, serta 
merekomendasikan kepada pihak Fakultas 
untuk memberikan bantuan pembiayaan 
kepada mahasiswa. Selain itu, saat ini upaya 
pemberian beasiswa kepada mahasiswa 
berprestasi juga sedang diupayakan. 

4 Standar 4 
Pimpinan Fakultas secara kontinyu 
dan periodic perlu mendorong dosen 
untuk meningkatkan jabatan 
akademik. Peningkatan kompetensi 
dosen dengan cara peningkatan 
kemampuan dosen dalam menyusun 
proposal untuk mendapatkan dana 
hibah bersaing, serta peningkatan 
prestasi dosen 

Merekomendasikan kepada pihak Jurusan 
untuk mendorong dosen dalam meningkatkan 
jabatan akademik, dengan cara mengirimkan 
surat rekomendasi kepada Pihak Jurusan. 
Selain itu, sebagai upaya dalam peningkatan 
kemampuan dosen dalam bidang penelitian, 
PMA JAFEB UB juga mengadakan acara 
Kolokium atau Debat Epistemologi.  

5 Standar 5 
Peningkatan kualitas mahasiswa 
dalam hal peningkatan soft skill  

Memberlakukan pembelajaran dengan metode 
Student Centre Learning pada beberapa mata 
kuliah yang terdapat di PMA JAFEB UB, serta 
mengadakan acara Kolokium atau Debat 
Epistemologi yang dilakukan untuk 



meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa 
terutama dalam peningkatan kemampuan 
berkomunikasi 

6 Standar 6 
Penambahan luas lahan parkir 

Merekomendasikan kepada pihak Fakultas 
terkait pengelolaan lahan parkir yang memadai 
untuk seluruh civitas akademika dengan 
mengirimkan surat rekomendasi kepada Wakil 
Dekan 2 

7 Standar 7 
Perlu ditingkatkan kuantitas dan 
kualitas penelitian dosen dengan 
dana internal dan hibah eksternal. 
Perlu ditingkatkan publikasi nasional 
dan internasional serta peningkatan 
kerjasama di bidang akademik 

Merekomendasikan kepada Pihak Fakultas 
untuk mendorong dosen dalam meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penelitian. Pihak 
Jurusan memilki skema hibah DPP dalam 
pengembangan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat bagi dosen. Selain itu, 
Fakultas juga memiliki program Hibah 
Bersaing Fakultas untuk seluruh dosen di FEB 
yang bertujuan sebagai wadah untuk 
meningkatkan kualitas penelitian dosen dan 
publikasi internasional. 

 

Sebagai bentuk implementasi rencana strategis FEB UB, PMA JAFEB UB dinyatakan terakreditasi oleh 

ABEST21 (The Alliance On Bussiness Education and Sholarship for Tomorrow, A 21st Century 

Organization) pada tanggal 2 Maret 2012 di Jepang.  Visitasi Akreditasi ABEST 21 dilakukan pada 8-9 

Januari 2012 dengan asesor dari dalam dan luar negeri, yaitu  Prof. Fumio Itoh (President ABEST21), 

Prof. Anna Gryaznova (Assessor Chair dari Moscow State University, Rusia), Prof. Hiroshi Gankoji 

(Nanzan University, Jepang), Prof. Qinhai Ma (Northeastern China University, China), Prof. Hong-Joo 

Jung (Sungkyunkwan University, Korea Selatan) dan Prof. Jann Hidayat (School of Management ITB, 

Indonesia).  Dalam rangka untuk mempertahankan akreditasi, maka pada tahun 2015 selain dokumen 

Kaizen tahun ketiga, tim akreditasi FEB UB juga menyerahkan elligibility dokumen untuk pengajuan 

usulan re-akreditasi PMA dan PMM. Seiring dengan disetujuinya laporan Kaizen tahun ketiga dan 

diselenggarakannya visitasi pada tahun 2015 untuk laporan Kaizen, maka proses re-akreditasi juga 

berjalan beriringan dengan diserahkannya dokumen Quality Improvement Plan (dokumen kedua setelah 

lolos proses elligibility procedure). ABEST21 kemudian meratifikasi dokumen Quality Improvement Plan 

PMA dan PMM. Hasil yang diperoleh adalah PMA  dapat melanjutkan penyusunan borang akreditasi Self 

Check Report (SCR). Dokumen SCR PMA dan  kemudian diserahkan FEB UB ke ABEST21 pada tanggal 

30 Juni 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan proses visitasi untuk dokumen tersebut pada tahun 

2016.  Pada tahun 2017 setelah melalui proses re-akreditasi hampir dua tahun, maka PMA telah kembali 

terakreditasi oleh ABEST21. 

Dari hasil akreditasi ABEST 21, terdapat beberapa aspek yang masih menjadi titik lemah dari 

program studi: 

1. Masih terbatasnya mahasiswa PMA yang mempublikasikan karya ilmiahnya di level internasional. 

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



3. Perbandingan antara jumlah mahasiswa yang menempuh jalur akademik (reguler 1) dan profesional 

(reguler 2) tidak seimbang (dengan perbandingan 4:1) 

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.  

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. Mendorong mahasiswa untuk memilih jalur reguler 2. 

 

Berikut adalah dokumentasi saat visitasi akreditasi ABEST 21 

 

Gambar 3. Foto Kegiatan Visitasi Akreditasi ABEST 21 

 

 

 

 

 



Gambar 4. Foto Kegiatan Visitasi Akreditasi ABEST 21 

 



3. Umpan Balik Pelanggan 

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 langdung maupun melalui e-complaint. Magister 

Akuntansi JAFEB UB melalui PIDK UB melakukan Evaluasi kepuasan pelanggan berupa Indeks 

Kepuasan Pelanggan (IKM) setiap akhir tahun. Responden yang digunakan dalam kegiatan ini 

adalah mahasiswa Magister Akuntansi JAFEB UB dan alumni. Berikut tabel rekapitulasi 

responden dalam kegiatan ini: 

 
Tabel 3: Rekapitulasi Responden 

 

No Tipe Responden 
Responden 
Terkumpul 

1 Mahasiswa  28 

2  Alumni 1 

 Total 29 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan ini memiliki target responden 

yaitu sebesar 75 orang, sedangkan jumlah responden yang terkumpul adalah 29 orang (39% dari 

target responden). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan respon rate sudah cukup baik. 

Selanjutnya, berikut hasil survei IKM total Program Magister Akuntansi JAFEB UB: 

 
Tabel 4 : Hasil IKM Total PMA JAFEB UB  

No Indikator Nilai Indeks 

1 Kesesuaian Persyaratan 3,10 B 

2 Kemudahan Prosedur 3,10 B 

3 Kecepatan Pelayanan 2,79 B 

4 Ketepatan waktu layanan 2,93 B 

5 Kesesuaian biaya 3,28 A 

6 Hasil layanan Bidang Akademik 3,14 B 

7 Hasil Layanan Bidang Kemahasiswaan 2,76 B 

8 Kemampuan SDM 3,34 A 

9 Sikap SDM 3,14 B 

10 Layanan sesuai Maklumat Layanan 3,28 A 

11 Penanganan Pengaduan 3,07 B 

 Total 3,09 B 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indeks kepuasaan pelanggan terhadap 

pelayanan yang terdapat di PMA JAFEB UB rata-rata menyatakan BAIK. Hal ini tercermin pada 

rata-rata nilai indeks IKM sebesar 3,09 (>2,51). Selanjutnya jika dilihat dari masing-masing 



Laporan Tinjauan Manajemen Magister Akuntansi JAFEB UB 2017 

Program Magister Akuntansi Universitas Brawijaya 1 
 

indicator, dapat diketahui bahwa nilai yang paling tinggi adalah kemampuan SDM. Hal ini berarti 

para stakeholder merasa puas terkait dengan kemampuan SDM (dosen dan tenaga 

kependidikan) yang bertugas di Program Magister Akuntansi JAFEB UB. Sedangkan yang 

nilainya masih rendah yaitu hasil layanan bidang kemahasiswaan dan kecepatan pelayanan 

dalam melayani. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa layanan akademik di Magister Akuntansi 

JAFEB UB masih manual. Selain itu, pegawai yang melayani mahasiswa juga terbatas, hal ini 

dikarenakan layanan administrasi tergabung untuk semua mahasiswa Pasca FEB UB.  

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh Magister Akuntansi JAFEB UB dalam menjamin 

mutu pendidikan adalah dengan tracer study. Tracer study dilakukan kepada mahasiswa, dosen, 

lulusan dan pengguna. 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 
(dosen) 

1. Ploting mengajar 
dosen disesuaikan 
dengan minat dan 
keahlian dari dosen 
bersangkutan 

2. Komposisi dosen 
pembimbing dan 
penguji agar sesuai 
dengan kompetensi 
dosen dan konsep 
multiparadigma 

1. Dibentuk rumpun 
matakuliah dosen yang 
kemudian menspesifikkan 
dosen pada keahlian 
tertentu di bidang akuntansi 

2. Sudah diakomodasi dalam 
plotting dosen pembimbing  
 

Closed 

2. Akademik 
(mahasiswa) 

1. Kompetensi dosen 
pembimbing relevan 
dengan topik tesis 
yang diambil agar 
tidak menghambat 
proses 
pembimbingan 

2. Proses administrasi 
pengurusan agar 
lebih terintegrasi 
antar bagian satu 
dengan lainnya agar 
lebih mudah/cepat 

1. Plotting dosen pembimbing 
sudah disesuaikan 

2. Integrasi sistem pelayanan 
administrasi dalam satu 
lantai dan sudah 
terkomputerisasi 

3. Mewajibkan setiap dosen 
untuk mencantumkan 
setiap detail dari komponen 
penilaian yang diberikan 
kepada mahasiswa atas 
hasil kinerja mahasiswa 

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

selama satu semester 
perkuliahan 

 

3. Akademik 
(alumni) 

1. Peningkatan soft skill 
lulusan 

2. Kesesuaian kualitas, 
kapasitas, dan 
kemampuan dosen 
pengajar dengan 
bidang yang diampu 
 
 

1. Upaya peningkatan soft skill 
lulusan dilakukan dengan 
cara mengintegrasikan 
materi-materi peningkatan 
kemampuan soft skill 
lulusan ke dalam proses 
belajar mengajar di setiap 
mata kuliah. Beberapa hal 
yang dapat dijadikan 
contoh adalah metode 
pembelajaran diskusi 
kelompok yang memacu 
mahasiswa untuk bisa 
mempresentasikan dan 
mengemukakan 
pendapatnya secara lisan di 
depan pihak lain.  

2. Updating kemampuan dan 
kapabilitas dosen terus 
menerus diupayakan 
dengan salah satunya 
adalah mengirimkan dosen 
untuk mengikuti ujian 
sertifikasi keprofesian (baik 
level nasional maupun 
internasional). 

Closed 

4. Akademik 
(pengguna) 

1. Peninjauan 
kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan 
professional 

2. Usulan adanya 
forum-forum 
kegiatan yang bisa 
mempererat 
hubungan antara 
pihak pengguna dan 
PMA JAFEB UB. 
 

1. Peninjauan kurikulum 
sudah dilakukan dengan 
mengundang alumni dan 
pengguna lulusan, serta 
telah menggandeng 
organisasi professional 
untuk sekaligus 
mengadakan kerja sama 
dalam ujian sertifikasi 
profesional 

2. PMA JAFEB UB 
mengundang pengguna 
melalui asosiasi-asosiasi 
profesi dalam kegiatan 
seminar nasional sehingga 
antara kebutuhan 
pengguna dengan apa yang 

Closed 
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ditawarkan oleh PMA 
JAFEB UB bisa terpenuhi 

 

Upaya lain yang dilakukan PMA untuk memperoleh masukan dari para pengguna adalah 

dengan melakukan layanan e-complaint kepada mahasiswa jika ada keluhan lainnya terkait 

pengelolaan akademik maupun non akademik di PMA JAFEB UB, serta menyediakan layanan 

keluhan pelanggan secara manual dalam bentuk kotak saran yang ditempatkan di Sekretariat 

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

tindak lanjut yang direncanakan: 

Tabel 6: Jenis-jenis Keluhan berdasarkan Kotak Saran 

No Jenis/Aspek/ Bidang/ Layanan 
yang dikeluhkan 

Uraian Keluhan Tindaklanjut (atau 
rencana) 

Status Akhir 

1. Tempat parkir terbatas Dosen dan 
mahasiswa sering 
kesulitan untuk 
memperoleh 
tempay parkir 

Merekomendasikan 
kepada pihak 
Fakultas terkait 
pengelolaan lahan 
parkir yang 
memadai untuk 
seluruh civitas 
akademika dengan 
mengirimkan surat 
rekomendasi 
kepada Wakil 
Dekan 2 

closed 

 Kebersihan perlengkapan 
ibadah perlu diperhatikan 

Mukena dan 
sajadah kurang 
bersih, sandal jepit 
kurang tersedia 

Merekomendasikan 
ke fakultas untuk 
menyediakan 
anggaran khusus 
terkait keperluan 
ibadah 

closed 
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4. Kinerja dan Evaluasi Proses 

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. Berikut 

adalah program kerja PMA JAFEB UB selama tahun 2017: 

Tabel 7: Capaian Program Kerja 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Pemantapan Tata Kelola  

1. Perolehan Akreditasi A oleh BAN-PT. 100% 

2. Memenuhi seluruh standar Audit Internal Mutu. 90 % 

3. Proses reakreditasi ABEST 21. 100% 

   

B. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (Dosen)  

1. Pengiriman Dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya 

di konferensi nasional. 

100 % 

2. Pengiriman Dosen Mengikuti Seminar dan PPL. 100 % 

3. Memfasilitasi dosen untuk mengajukan pemanfaatan dana 

konferensi internasional dari Universitas. 

100 % 

4. Memfasilitasi dosen untuk menjadi dosen tamu ataupun 

pemateri dalam seminar lokal di universitas partner di luar 

negeri. 

100% 

5. Pengiriman dosen untuk mendapatkan sertifikasi profesi 100% 

C. Updating Keilmuan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja  

1. Pelaksanaan Kuliah Tamu diantaranya dengan pembicara dari 

Malaysia. 

100 % 

D. Kemahasiswaan  

1. Memberikan bantuan dana bagi mahasiswa yang hendak 

mempublikasikan karya ilmiahnya di level nasional dan 

internasional. 

Dalam Proses 

2. Memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk himpunan 

mahasiswa magister akuntansi yang akan ditindaklanjuti   dalam 

pembahasan berikutnya. 

Dalam proses 

3. Mendorong mahasiswa PMA untuk menerbitkan tugas paper 

(mata kuliah tertentu) di jurnal terpublikasi 

40% 

E. Akademik  

1. Kuliah tesis informal  Dalam proses 

2. TPA dan ToefL sebagai salah satu syarat validasi (by system) 

untuk tahapan ujian tesis 

Dalam proses 
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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. Sampai 

dengan saat ini PMA masih terkendala untuk menghidupkan kembali program debat estimologi 

karena masih kurangnya minat mahasiswa. Pembentukan himpunan mahasiswa magister 

akuntansi hingga saat ini masih belum terwujud. PMA merencanakan untuk membentuk kuliah 

tesis secara informal yang pelaksanaannya akan diadakan sebanyak 1 kali sebulan. Dimana dalam 

kuliah tersebut, mahasiswa akan dipantau progress penyelesaian tesisnya serta mengadakan 

kuliah-kuliah yang menunjang penulisan tesis. Namun hal ini juga masih terkendala sampai 

dengan sekarang. TPA dan Toefl yang menjadi syarat validasi mahasiswa untuk menggikuti 

tahapan ujian tesis secara tersistem masih terkendala oleh waktu dan dana untuk persiapannya. 

Adapun terkait dengan pencapaian sasaran mutu yang telah distatementkan dalam dokumen 

manual mutu Jurusan Akuntansi, dapat dilihat pencapaian-pencapaiannya dalam tabel berikut: 

 

Tabel 8: Capaian Sasaran Mutu 

No. Sasaran Mutu atau 

Indikator Kinerja 

Baseline Target 

Genap 

Th.2017/2018 

Capaian 

Genap 

Th.2017/2018 

% 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% 

 

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. PMA JAFEB UB merekomendasikan kepada Jurusan 

Akuntansi untuk mengupgrade manual mutu pada tahun 2018, 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, 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: 

Tabel 9: Tindakan Perbaikan 

No Masukan Tindakan 
Perbaikan 

Status 
(open/closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A Keluhan    

1. Ploting mengajar dosen 
disesuaikan dengan 
minat dan keahlian dari 
dosen bersangkutan 

 

Dibentuk rumpun 
matakuliah dosen 
yang kemudian 
menspesifikkan 
dosen pada keahlian 
tertentu di bidang 
akuntansi 

Closed Mengirimkan form 
peminatan 
mengajar ke para 
dosen . 

2. Komposisi dosen 
pembimbing dan 
penguji agar sesuai 
dengan kompetensi 
dosen dan konsep 
multiparadigma 

Sudah diakomodasi 
dalam plotting dosen 
pembimbing  

Closed Mengelompokkan 
minat dosen ke 
rumpun mata 
kuliah. 

3. Kompetensi dosen 
pembimbing relevan 
dengan topik tesis yang 
diambil agar tidak 
menghambat proses 
pembimbingan 

Plotting dosen 
pembimbing sudah 
disesuaikan 

Closed Mengelompokkan 
minat dosen ke 
rumpun mata 
kuliah. 

4. Proses administrasi 
pengurusan agar lebih 
terintegrasi antar 
bagian satu dengan 
lainnya agar lebih 
mudah/cepat 
 

Integrasi sistem 
pelayanan 
administrasi dalam 
satu lantai dan 
sudah 
terkomputerisasi 

 

Closed Mengkoordinir staf 
terkait aliran arus 
informasi 
administrasi. 

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

Mewajibkan setiap 
dosen untuk 
mencantumkan 
setiap detail dari 
komponen penilaian 
yang diberikan 
kepada mahasiswa 
atas hasil kinerja 
mahasiswa selama 
satu semester 
perkuliahan 

Closed Surat himbauan 
kepada dosen untuk 
mensosialisasikan 
sistem penilaian di 
awal perkuliahan. 
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6. Peningkatan soft skill 
lulusan 

Upaya peningkatan 
soft skill lulusan 
dilakukan dengan 
cara 
mengintegrasikan 
materi-materi 
peningkatan 
kemampuan soft 
skill lulusan ke 
dalam proses 
belajar mengajar di 
setiap mata kuliah. 
Beberapa hal yang 
dapat dijadikan 
contoh adalah 
metode 
pembelajaran 
diskusi kelompok 
yang memacu 
mahasiswa untuk 
bisa 
mempresentasikan 
dan mengemukakan 
pendapatnya secara 
lisan di depan pihak 
lain.  
 
 

Closed Menghimpun 
informasi dari pasar 
kerja terkait softkill 
yang dibutuhkan 
para lulusan saat 
ini. 

7. Kesesuaian kualitas, 
kapasitas, dan 
kemampuan dosen 
pengajar dengan bidang 
yang diampu 

Updating 
kemampuan dan 
kapabilitas dosen 
terus menerus 
diupayakan dengan 
salah satunya 
adalah mengirimkan 
dosen untuk 
mengikuti ujian 
sertifikasi 
keprofesian (baik 
level nasional 
maupun 
internasional). 

Closed Mensosialisasikan 
informasi terbaru 
terkait sertifikasi 
keprofesian  kepada 
para dosen.  

8. Peninjauan kurikulum 
sesuai dengan 
kebutuhan professional 

Peninjauan 
kurikulum sudah 
dilakukan dengan 
mengundang alumni 
dan pengguna 
lulusan, serta telah 
menggandeng 
organisasi 
professional untuk 

Closed Mengevaluasi 
kurikulum secara 
berkala dengan 
mempertimbanngan 
kebutuhan pasar 
tenaga kerja. 
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sekaligus 
mengadakan kerja 
sama dalam ujian 
sertifikasi 
profesional 

9. Usulan adanya forum-
forum kegiatan yang 
bisa mempererat 
hubungan antara pihak 
pengguna dan PMA 
JAFEB UB. 

PMA JAFEB UB 
mengundang 
pengguna melalui 
asosiasi-asosiasi 
profesi dalam 
kegiatan seminar 
nasional sehingga 
antara kebutuhan 
pengguna dengan 
apa yang ditawarkan 
oleh PMA JAFEB 
UB bisa terpenuhi 

Closed Membina 
networking dengan 
pasar tenaga kerja 

B Evaluasi Kepuasan 
Pelanggan 

   

1. Tempat parkir terbatas Merekomendasikan 
kepada pihak 
Fakultas terkait 
pengelolaan lahan 
parkir yang 
memadai untuk 
seluruh civitas 
akademika dengan 
mengirimkan surat 
rekomendasi 
kepada Wakil Dekan 
2 

closed Khusus mahasiswa 
S1 semester 1 dan 2   
dilarang memarkir  
kendaraan di dalam 
lingkungan kampus. 

2. Kebersihan 
perlengkapan ibadah 
perlu diperhatikan 

Merekomendasikan 
ke fakultas untuk 
menyediakan 
anggaran khusus 
terkait keperluan 
ibadah 

closed Secara berkala 
perlengkapan 
ibadah dibersihkan 
secara bergantian 

C Evaluasi Program 
Kerja 

   

 Belum ada SOP 
penjadwalan Ujian Tesis   

Merekomendasikan 
pembuatan SOP 
penjadwalan Ujian  
Tesis, SOP disahkan 
oleh Dekan dan 
bersifat mengikat ke 
semua dosen 

open Penjadwalan ujian 
tesis dilakukan 
secara manual. 

 Belum ada  kebijakan 
pengimpelentasian ujian 
Tesis 

Mengundang semua 
dosen PMA untuk 
membicarakan 

closed KPS PMA 
menggantikan 
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kebijakan 
pengimplementasian 
ujian tesis 

dosen penguji yang 
tidak hadir 

D Evaluasi Sasaran Mutu    

 Memajukan ploting 
dosen pembimbing tesis 
dari semester 3 ke 
semester 2 

   

 

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

Program Studi Magister Akuntansi telah melakukan proses tinjauan manajemen sebanyak 

6 (enam) 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: 

Tabel 10: Tindak Lanjut Atas TM Sebelumnya 

No Rekomendasi 

Tinjauan Manajemen 

sebelumnya 

Aspek Tindak Lanjut 

yang Sudah 

dilakukan 

Kendala 

yang 

dihadapi 

Rencana 

Selanjutnya 

1. PMA JAFEB belum 
menjelaskan  
pengukuran kepuasan 
mahasiswa.  Diukur 
selain itu juga belum   
digali terkait dengan 
pelayanan administrasi 
maupun kecukupan 
fasilitas. 
 

Tata 
Kelola 

IKM dan tracer 
study selama ini 
sudah dilakukan 
secara rutin oleh 
PMA 

Tidak ada Akan 
di”breakdown” 
terkait  
pengukuran 
kepuasan 
mahasiswa dan 
mengkaitkannya 
dengan 
pelayanan 
administrasi dan 
kecukupan 
fasilitas  

2. Rata-rata studi masih 
lama, sehingga PMA 
perlu memperbaiki 
kinerja dengan 
kebijakan dan aktivitas 
yang terukur  

Akademik Beberapa hal 
yang dilakukan 
agar mahasiswa 
lulus tepat waktu: 
(1) pembimbing 
diumumkan pada 
awal semester 3; 
(2) jadwal ujian 
apabila tidak 
kuorum KPS yang 
menggantikan; 
(3) setiap 

Beberapa 
mahasiswa 
sulit 
dihubungi 

PMA mencoba 
untuk melacak 
keberadaan 
mahasiswa 
melalui kantor 
tempat bekerja, 
teman, maupun 
kerabat 
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semester 
dilakukan 
evaluasi 
mahasiswa ttg 
perkembangan 
tesisnya. 
 

 Beberapa tindakan 
perbaikan masih 
berstatus open 
 

Akademik Beberapa 
tindakan yang 
terukur 
sebenarnya telah 
dilakukan dan 
status sudah 
closed 

Tidak ada Mencantumkan 
“closed” untuk 
setiap koreksi 
dan perbaikan 
yang telah 
dilakukan 

 Tindak lanjut tinjauan 
manajemen sebelumnya 
telah dibuat, namun 
belum dijelaskan 
mengenai evaluasi 
pelaksanaan tindak 
lanjut tersebut. 

Tata 
Kelola 

Beberapa 
tindakan yang 
terukur 
sebenarnya telah 
dilakukan dan 
status sudah 
closed 

Tidak ada Mencantumkan 
“closed” untuk 
setiap koreksi 
dan perbaikan 
yang telah 
dilakukan 

 Identifikasi terhadap 
kegiatan yang dilakukan 
yang dapat 
memengaruhi SMM 
sudah dibuat namun 
indikator untuk 
mengukur keberhasilan 
dari tindakan tersebut 
masih belum dijelaskan. 

Akademik Beberapa 
tindakan yang 
terukur 
sebenarnya telah 
dilakukan dan 
status sudah 
closed 

Tidak ada Mencantumkan 
“closed” untuk 
setiap koreksi 
dan perbaikan 
yang telah 
dilakukan 

 Saran dan masukan 
perbaikan SMM telah 
diidentifikasi namun 
belum ada ukuran 
mengenai indikator 
keberhasilan capaian 
serta target 
pencapaiannya. 

Akademik Beberapa 
tindakan yang 
terukur 
sebenarnya telah 
dilakukan dan 
status sudah 
closed 

Tidak ada Mencantumkan 
“closed” untuk 
setiap koreksi 
dan perbaikan 
yang telah 
dilakukan 

 

 

7. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu 

Terkait dengan upaya monitoring kinerja dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan perbaikan aktivitas penjaminan mutu di PMA JAFEB 

UB, maka beberapa agenda yang dicanangkan untuk diimplementasikan secara rutin setiap akhir 

semester adalah sebagai berikut: 
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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 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 tesis 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. 

 

8. Rekomendasi untuk Peningkatan Mutu  

Rekomendasi untuk meningkatkan mutu akan berjalan efektif dengan memperhatikan dan 

melakukan saran dan masukan dari stakeholders internal dan eksternal, agar kinerja sistem 
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manajemen organisasi dapat ditingkatkan. Hal ini penting agar bisa menjadi rekomendasi tinjauan 

manajemen berikutnya dan bisa menjadi masukan bagi institusi.  

Mengingat pentingnya sistem informasi akademik dalam aktivitas pengukuran kinerja PMA 

JAFEB UB, maka sistem administrasi secara terkomputerisasi menjadi penting. Selama ini, di level 

PMA JAFEB UB sistem administrasi masih cenderung  dilakukan secara manual, tidak seperti yang 

ada di Prodi S1 Akuntansi   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 PMA JAFEB UB. Rapor dosen yang dibuat untuk penilaian kinerja 

akademik di bidang pendidikan perlu diperluas di area 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. Memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk himpunan mahasiswa magister akuntansi yang 

perlu ditindaklanjuti   dalam pembahasan berikutnya. 
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8. Updating kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat kurikulum 

sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan masyarakat. 

9. 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. 

 

BAGIAN IX: PENUTUP 

Berdasarkan proses tinjauan manajemen yang dilakukan di tahun ajaran 2017/ 2018, 

dapat disimpulkan bahwa PMA JAFEB UB harus memfokuskan kegiatan operasionalnya pada 

aspek-aspek yang masih menjadi celah kelemahan institusi. Celah kelemahan institusi terkait 

dengan lama masa studi mahasiswa serta peningkatan kualitas sumber daya manusia 

perangkatnya (dosen), terutama dalam hal kemampuan berbahasa Inggris baik tulis maupun 

lisan. Selain itu, PMA JAFEB UB juga harus memfokuskan pada percepatan akselerasi 

perubahan kurikulum berbasis KKNI dengan cara membersiapkan segala instrumen-instrumen 

yang terkait atasnya. Dari berbagai upaya perbaikan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

diharapkan program studi dapat optimal dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja akademiknya. 

PMA JAFEB UB sebaiknya terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan meningkatkan 

koordinasi  dengan Jurusan dan Fakultas untuk menjalin kerjasama baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

 

 


