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  BBAABB    11..    IINNFFOORRMMAASSII  UUMMUUMM  
  

1.1. INFORMASI PERGURUAN TINGGI 
a. Pendahuluan 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah satu amal usaha 
milik Persyarikatan Muhammadiyah yang cukup strategis.  Keberadaannya tidak bisa 
dilepaskan dari misi besar persyarikatan sebagai gerakan tajdid yang melakukan 
pembaharuan diberbagai bidang antara lain ekonomi, sosial, dan keagamaan. 
Muhammadiyah  adalah gerakan tajdid modernis pertama di Indonesia yang melakukan 
kegiatan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, pengembangan universitas 
ke depan harus memperhatikan dan memadukan secara terintegratif antara misi 
pendidikan dengan misi persyarikatan secara konsisten. Arah pengembangan tersebut 
setidaknya berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu pertama  eksistensi UMM tidak dapat 
dilepaskan dari  amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.  Kedua UMM adalah institusi 
penyelenggara pendidikan tinggi yang mempunyai tanggung jawab melahirkan 
(meluluskan), baik D-III, S1 dan S2 yang mempunyai kemampuan menguasai dan 
mengembangkan ilmu dan kompetensi sesuai bidangnya secara etis dan Islami (berbasis 
pada nilai-nilai Islam) berdasarkan pada standar kurikulum dan harapan masyarakat 
sebagai  pengguna jasa lulusan pendidikan tinggi.  Ketiga  pengembangan pendidikan 
UMM harus dilakukan secara terintegratif antara misi Persyarikatan Muhammadiyah dan 
misi pendidikan tinggi sebagai penyedia jasa bagi masyarakat pengguna.  

UMM ingin menjadikan kampus bukan sekedar sebagai tempat transformasi ilmu 
dari pihak dosen kepada mahasiswa yang berlangsung secara formal dan mekanis 
sifatnya, begitu pula tidak sekedar menyelenggarakan ujian-ujian untuk memperoleh 
sertifikat dan tanda lulus, lebih dari itu ingin menjadikan dirinya sebagai ”rumah ilmu”. 
Yakni sebagai rumah ilmu penghuninya yang selalu memiliki ciri khas mengedepankan 
keberanian yang bertanggung jawab, kebebasan yang didasari kekuatan nalar yang kokoh 
serta keterbukaan dalam menerima segala informasi keilmuan yang diperlukan dengan 
dilandasi keimanan dan ketakwaan yang mantap. 

UMM terus melakukan pengembangan dan pembaharuan (develop and reform) 
memasuki usianya yang ke-42 saat ini. Terobosan strategi dan perbaikan berkelanjutan 
senantiasa dilakukan untuk mewujudkan misi universitas sebagai the real university yang 
memadukan antara kompetensi dan aplikasi keilmuan dan teknologi yang berbasis pada 
nilai-nilai dan etika islam sebagai landasan bagi perubahan sosial sebagaimana visi, misi, 
dan tujuan yang telah ditetapkan.  Adapun visi, misi dan tujuan universitas adalah sebagai 
berikut : 
VISI : Menjadikan universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

berdasarkan nilai-nilai Islam 
MISI :  
a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 
c. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah 
d. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami 

sehingga mampu beruswah hasanah. 
e. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 
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TUJUAN :  
a. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS, professional, 

kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat 
utama. 

b. 1). Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan  pendidikan 
dan mengembangkan IPTEKS. 

 2). Menghasilkan, mengamalkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS 
dalam skala regional, nasional dan internasional. 

c. Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan 
terpercaya untuk menjamin keberlanjutan universitas. 

d. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan dan kehidupan  
masyarakat, dan 

e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan 
internasional untuk pengembangan pendidikan dan penelitian 

 
PENJELASAN VISI, MISI DAN TUJUAN 
Visi, misi dan tujuan sebagaimana tersebut di atas dirumuskan karena diilhami oleh cita-
cita luhur Universitas Muhammadiyah Malang untuk menjadi Perguruan Tinggi 
Terkemuka, baik ditingkat nasional maupun regional, yang mampu menghasilkan lulusan 
yang bermutu dan siap untuk bersaing dipasar global.  Untuk mencapai cita-cita dimaksud 
maka strategi yang ditempuh adalah; 
a. Mendorong dan memfasilitasi semua Jurusan dan lembaga-lembaga yang ada di 

UMM untuk selalu melakukan inovasi-inovasi pengembangan IPTEKS yang spesifik 
sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing berdasarkan nilai-nilai Islam.  
Disamping itu semua Jurusan dan Lembaga yang ada juga didorong untuk 
menggalang kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah 
maupun swasta. 

b. Secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses dan output 
penyelenggaraan kegiatan yang menjadi keunggulan spesifik Universitas 
Muhammadiyah Malang, yaitu penguasaan teknologi informatika melalui training 
aplikasi internet, penguasaan bahasa inggris melalui kegiatan English Special Purpose 
(ESP) dan perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahaan (AIK).  Ketiga jenis 
kegiatan tersebtut bersifat wajib bagi semua mahasiswa UMM. 

 
b. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Perguruan Tinggi 

Dunia pendidikan saat ini mengalami situasi lingkungan persaingan yang semakin 
kompetitif. Kompetisi antar Pendidikan Tinggi, baik PTN, PTS maupun PTA, 
berlangsung sangat ketat, tajam, dan hampir tanpa batas.  Perguruan Tinggi yang tidak 
mempunyai keunggulan kompetitif, tidak akan mampu bersaing secara fair dan terbuka. 
Akibatnya bisa dipastikan mereka akan tumbang oleh seleksi alam. 

Universitas Muhammadiyah Malang menyadari kondisi tersebut dan melakukan 
beberapa langkah strategis yang dipsersiapkan secara mantap melalui pembuatan Rencana 
Strategi (Renstra). Renstra berisi adalah kumpulan berbagai kebijakan strategis yang 
berisi visi, misi, tujuan, dan strategi jangka  pendek, menengah, dan jangka panjang untuk 
menghadapi tantangan masa depan.  Renstra menjadi dasar pijakan dalam penyusunan 
rencana-rencana strategis pada lembaga di tingkat Fakultas, lembaga-lembaga di tingkat 
lebih bawah ataupun lembaga-lembaga di tingkat persyarikatan. 
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Tujuan pembuatan rencana strategis ini adalah untuk mengindentifikasi, meng-
ukur, dan mensinergikan berbagai kekuatan yang dimiliki lembaga, sehingga mampu 
mengoptimalkan dan meraih  peluang keunggulan dalam persaingan global.  Rencana 
strategi bertujuan untuk:  
a. Menjadi dasar dan arah dari pengembangan universitas dengan lembaga-lembaga di 

bawahnya, 
b. Menjadi cermin evaluasi untuk mengukur posisi dan eksistensi Universitas 

Muhammadiyah Malang saat ini dan masa mendatang, 
c. Menjadi dasar evaluasi kendala-kendala yang dihadapi untuk pembuatan atau 

penyempurnaan rencana strategis selanjutnya, dan 
d. Menjadi tolak ukur pengukuran kinerja seluruh lembaga pada periode-periode 

tertentu, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. 
Renstra juga merupakan skenario yang cukup realistik yang disusun oleh lembaga 

berdasarkan pada pengalaman, kondisi saat ini, serta analisis situasi terhadap komponen-
komponen penentu (sumber daya) yang diproyeksikan akan dimanfaatkan dalam jangka 
waktu 10 tahun mendatang, sehingga dapat diimplementasikan untuk menyusun langkah 
pengembangan menuju The Real University  yang berbasis pada keunggulan dan 
keterdepanan 

Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Malang 2000 – 2010, termuat 
rumusan pengembangan universitas melalui 11 strategi pengembangan, yaitu: 
a. Menjadikan kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai pusat 

aktifitas akademik di tingkat regional dan nasional. 
b. Meningkatkan mutu akademik baik proses maupun lulusannya. 
c. Mencetak lulusan yang berjiwa enterpreneurship dan bermoral etis Islami yang tinggi. 
d. Menuju Real University. 
e. Pengembangan fakultas dan sarana fisik, terutama pada Fakultas-fakultas eksakta, 

seperti Fakultas Kedokteran, Teknik, Pertanian dan Peternakan-Perikanan. 
f. Meningkatkan misi dan strategi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan situasi 

dunia yang penuh perubahan. 
g. Intensifikasi eksplorasi dan optimalisasi sumberdaya kampus sebagai pemegang 

informasi yang andal dan reliabel. 
h. Dalam rangka peningkatan karakter ekonomi dan budaya internasional, perlu ekspansi 

untuk mendirikan kelas internasional. 
i. Meningkatkan kembali komitmen untuk membina kemitraan dengan masyarakat, 

sehingga UMM dapat berfungsi sebagai jembatan masyarakat ilmiah dengan 
masyarakat kontemporer. 

j. Memantapkan pendanaan universitas. 
k. Menjadikan UMM sebagai pusat pengkajian, pengamalan, dan dakwah Islam, dan 
l. Melakukan sentralisasi administrasi dan desentrealisasi akademik yang dilakukan 

secara bertahap (di mulai tahun 2000). 
Penyusunan Renstra UMM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pertama tahap 

pembentukan tim, yaitu Pimpinan Universitas membentuk task force yang bertugas untuk 
menyusun draft renstra. Tahap kedua, tim task force melakukan pengkajian dan analisis 
terhadap kondisi lembaga dan setelah itu melakukan penyusunan draft renstra. Tahap 
ketiga, pengesahan, yaitu draft renstra tersebut selanjutnya dibawa dan dibahas ke forum 
rapat senat universitas untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan.  Dan keempat, 
sosialisasi, yaitu renstra di sosialisasikan ke semua Pimpinan Fakultas,  Jurusan dan 
seluruh lembaga-lembaga yang ada di UMM. 
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Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) telah memperkenalkan paradigma baru 
pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi tantangan era global. 
Paradigma tersebut sebagai rerangka dan arah pengembangan kebijakan strategis 
perguruan tinggi di Indonesia. Rencana Strategis yang disusun UMM tersebut sejak awal 
telah mempertimbangkan keselarasan dengan Higher Education Long Term Strategy 
(HELTS) 2003 – 2010 yang telah dicanangkan DIKTI. Strategi HELTS dibangun 
berlandaskan visi quality, access and equity, institutional autonomy and accountability. 
Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dilandasi oleh 
adanya otonomi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan organisasi. Pada tahun 2010 
keunggulan kompetitif sumberdaya manusia Indonesia diharapkan sudah dapat dicapai, 
karena lembaga pendidikan tinggi, termasuk UMM memiliki program-program yang kuat 
dan dapat diandalkan, serta memiliki sistem organisasi yang sehat. Dalam jangka yang 
lebih pendek keunggulan kompetitif di tingkat nasional diharapkan sudah diraih oleh 
lulusan UMM melalui rencana strategis yang telah ditetapkan diatas. 

 
c. Dampak Hibah di Perguruan Tinggi 

Strategi pengembangan UMM menjadi predikat the real university dan dalam 
rangka memenuhi harapan stakeholders, maka berbagai program pengembangan telah 
banyak dilakukan dalam waktu 5 tahun terakhir. Berbagai strategi pengembangan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas, serta untuk 
meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan. Program-program pengembangan tersebut 
antara lain : 
a. Peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui: 

1) Peningkatan mutu dosen, dengan studi lanjut, kursus profesi, short course untuk 
pengembangan kegiatan akademik, magang dan mendorong peningkatan jabatan 
fungsionalnya. 

2) Pemberian fasilitas kepada seluruh dosen di UMM untuk menulis buku ajar yang 
diterbitkan melalui UMM Press. 

3) Peningkatan pendidikan dan perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang 
dilakukan secara bertahap melalui penjenjangan kelas: (a) Fashl al-Mubtada’in 
(kelas elementer), (b) Fashl al-Mutawassitin (kelas intermediate) dan (c) Fashl al-
Mutaqqadimin (kelas advanced). 

4) Mewajibkan semua mahasiswa mengambil ESP (English for Special Purposes) 
selama 18 jam dalam 3 semester. 

5) Menghilangkan dikotomi antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap, dengan 
harapan dapat memiliki tanggung jawab yang sama. 

6) Mewajibkan semua mahasiswa baru mengikuti pelatihan internet.  
7) Peningkatan peran Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA). 
8) Mengembangkan perpustakaan digital (digital library) yang terkoneksi dengan 

sekitar 14 perpustakaan digital di dalam dan di luar negeri. 
9) Pengembangan laboratorium kerja dengan teknologi informasi yang berbasis pada 

LAN dan online internet. 
b. Memotivasi dan memfasilitasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat guna meningkatkan produktifitas karya ilmiahnya. 
c. Peningkatan layanan administrasi akademik melalui; 

1) Pembangunan jaringan intranet dan Sistem Manajemen Administrasi Akademik 
(MAA) ke semua komputer yang ada di Laboratorium dan perkantoran.  

2) Percepatan pencetakan kartu mahasiswa (KTM) secara digital pada saat 
mahasiswa melakukan herregistrasi. 
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3) Percepatan proses pembuatan ijazah dwi bahasa, dan penggunaan security ink pada 
kertas ijazah dan transkrip akademik. 

d. Peningkatkan kerjasama dengan, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dalam dan 
luar negeri, serta lembaga atau instansi lainnya. 

e. Secara terus menerus meningkatkan dan mengoptimalkan saranan dan prasarana yang 
ada melalui pendekatan interdepartemental resource sharing. 

f. Meningkatkan revenue centre. untuk mencari sumber-sumber pendanaan lainnya 
melalui pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) seperti (1) Unit Produksi Internet 
(UPI), (2) Badan pengelola gedung serba guna (UMM DOME) , (3) Unit Produksi 
Pakan Ternak, (4) Unit Koperasi, (5) Unit Penerbitan dan (6) Unit Guest House dan 
Hotel UMM Inn (7) unit usaha perbengkelan bekerjasama dengan Yamaha (DAU 
Motor). 

Hasil dari program pengembangan tersebut dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut: 
a. Pada saat ini telah memiliki 10 fakultas dengan 39 Jurusan, yang terdiri atas : 30 

Jurusan S1, 3 Jurusan D3, Akademi Keperawatan, dan 6 Jurusan S2.  
b. Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT adalah sebagai berikut : 9 Jurusan 

terakriditasi dengan nilai ”A”, 21 Jurusan terakrditasi dengan nilai ”B”, 3 Jurusan 
terakriditasi dengan nilai ”C”.  Sedangkan 6 Jurusan belum diajukan akreditasinya, 
karena usianya belum sampai 5 tahun dan belum pernah meluluskan mahasiswanya, 
yaitu Program Pendidikan Dokter (berdiri tahun 2001), PS Magister Ilmu Hukum, PS 
Magister Agribisnis, PS Magister Kebijakan Pendidikan yang masing-masing berdiri 
pada tahun 2004, dan yang terakhir adalah PS Hubungan Internasional (S1) dan PS 
Teknik Informatika (S1) yang berdiri mulai tahun 2005. 

c. Pada tahun 2004/2005 jumlah mahasiswa yang aktif mencapai 16.087 orang.  
d. Jumlah dosen 1017 orang terdiri atas 413 S1, 547 S2 dan 57 S3 yang tersebar di 32 

Jurusan. Sedangkan dosen tetap 388 orang dengan rincian 57 orang bergelar S1, 319 
bergelar S2, dan 12 orang bergelar doktor.  Dari 345 dosen tersebut 276 orang 
diantaranya telah menduduki jabatan Lektor dan Lektor Kepala.  

e. Jumlah buku ajar yang ditulis oleh para dosen yang telah diterbitkan secara nasional 
(ber-ISBN) berjumlah 142 judul.   

f. Hibah penelitian DPP (4 tahun terakhir) universitas sebesar Rp 1.427.800.000,- terdiri 
atas Rp 1.077.700.000,- untuk Penelitian Bidang Ilmu (PBI), Rp 321.600.000,- untuk 
Penelitian Program Unggulan (P2U), Rp 27.500.000,- untuk Penelitian Institusional 
(PI), dan Rp 10.000.000,- untuk Penelitian Insentif Penelitian Institusional untuk 
Mahasiswa (PIPIM) 

g. Memperoleh Hibah penelitian DIKTI sebesar Rp 1.468.812.000,- untuk 147 judul 
terdiri atas 36 Penelitian Dosen Muda (Rp 298.185.000,-), 1 Penelitian Kajian Wanita 
(Rp 7.500.000,-), 13 Penelitian Dasar (Rp 439.512.000,-), 10 Penelitian Hibah 
Bersaing (Rp 723.615.000,-). Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini UMM telah 
menempati urutan pertama yang proposal penelitiannya didanai oleh DIKTI untuk 
tingkat PTS se Indonesia. 

h. Sejak 5 tahun terakhir telah ditandatangani MOU dengan 80 institusi yakni 
pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga 
dan instansi lainnya.  

Informasi Program Hibah Kompetisi dari DIKTI sesungguhnya sudah diakses 
UMM sejak tahun 2001, namun usaha secara serius untuk mengajukan proposal PHK ke 
DIKTI baru dimulai pada tahun 2002.  Tahun 2002, UMM secara resmi mengajukan 7 
proposal Semi-QUE IV ke DIKTI.  Proses pembuatan proposal sudah dilakukan secara 
serius, akan tetapi hasilnya adalah tidak ada satupun proposal yang lolos seleksi. 
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Pada tahun 2003 UMM mengusulkan lagi 8 proposal Semi-QUE V.  Dari 8 proposal yang 
diajukan tersebut, 2 proposal berhasil lolos seleksi, yaitu proposal dari PS Teknologi Hasil 
Pertanian dan PS Agronomi PHK ke DIKTI.  Sementara itu,  pada tahun 2004 yang lalu 
UMM mampu mengirimkan 4 proposal Program A1, 5 proposal program A2, dan 1 
proposal A3.  Hasilnya adalah 2 proposal A1 berhasil lolos seleksi, yaitu proposal dari 
Jurusan D3 Keuangan dan Perbankan dan Jurusan Teknik Industri,  serta satu proposal   
proposal A2, yaitu proposal yang diajukan oleh Teknik Sipil untuk pendanaan tahun 2005.  
Tahun 2005 prestasi kembali dicapai oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang 
berhasil memenangkan hibah kompetisi A2 untuk tiga jurusan yaitu Jurusan Ilmu 
Ekonomi dan Studi Pembangunan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Jurusan 
Agronomi.  Keberhasilan sejumlah proposal PHK mempunyai implikasi yang sungguh 
sangat luar biasa, baik bagi program studi yang mendapatkan hibah maupun bagi program 
studi lain di lingkungan UMM. Dampak langsung bagi program studi penerima hibah 
adalah: (1) dapat meningkatkan atmosfir akademik, (2) dapat meningkatkan program 
layanan laboratorium, (3) dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dan (4) dapat 
memperbaiki kapasitas internal manajemen.  Akibat perbaikan dan peningkatan kualitas 
proses sarana dan manajemen dengan dana hibah DIKTI tersebut adalah mampu 
menurunkan lama penyelesaian skripsi dan lama studi mahasiswa. Sedangkan dampak 
secara umum adalah memberikan dampak yang cukup baik terhadap pelaksanaan proses 
belajar mengajar, atmosfir akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa serta 
perbaikan internal manajemen, terutama pada jurusan penerima PHK tersebut.  
 
d. Unit Koordinasi Tingkat Perguruan Tinggi 

Perkembangan lain yang patut dicatat dalam rangka untuk meningkatkan 
akuntabilitas pelaksanaan Program Hibah Kompetisi (PHK), baik Program A1 maupun 
Program A2, adalah dibentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV). Tim tersebut 
dibentuk Bulan Mei Tahun 2004 berdasarkan Keputusan Rektor UMM No. 7 Tahun 2004 
yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan dan 
pelaksanaan proposal Hibah Kompetisi. Anggota tim MONEV adalah beberapa pejabat 
struktural yang memang berkompeten dan mempunyai pengalaman dalam mengevaluasi 
proposal, sehingga pelaksanaan monitoring efektif dan efisien serta tidak perlu harus 
mengangkat tim khusus.  Keputusan Rektor Nomor : 7 Tahun 2004. Adapun susunan Tim 
tersebut terdiri  atas; 

a. Ketua merangkap anggota oleh Kepala Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA) 
b. Sekretaris merangkap anggota oleh Kepala Biro Administrasi Akademik 
c. Anggota : Asisten Koordinasi Bidang Pengembangan Akademik, Kepala Badan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) dan Sekretaris Badan Kendali 
Mutu Akademik (BKMA), Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Kepala 
Badan Pengendalian Internal 
Tim MONEV mempunyai beberapa tugas, antara lain: (1) melakukan sosialisasi 

tentang berbagai informasi yang terkait dengan Program Hibah Kompetisi dari DIKTI 
kepada seluruh program studi di lingkungan UMM, (2) melakukan seleksi internal 
terhadap proposal PHK yang akan dikirim ke DIKTI, dan (3) melakukan evaluasi dan 
monitoring terhadap implementasi PHK di Jurusan-jurusan yang telah mendapatkan PHK 
dari DIKTI.   

Untuk mendorong semua jurusan mengajukan proposal Program PHK dan untuk 
meningkatkan mutu proposal yang akan diajukan ke DIKTI, maka dilakukan beberapa 
tahapan kegiatan, antara lain ; (1) Mengadakan sosialisasi tentang Program PHK dari 
DIKTI. (2) Mengadakan diskusi penyusunan proposal Program PHK  dengan 
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mengundang para pakar, terutama dari mereka yang sudah mendapatkan PHK dari DIKTI. 
(3) Seleksi internal terhadap proposal yang masuk yang dilakukan dalam dua tahap yaitu:  
pertama dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Universitas, dan kedua dilakukan 
oleh Team Reviewer dari luar UMM.  Penunjukan tim dari luar ini dimaksudkan agar 
tidak terjadi subyektifitas penilaian, (4) Pengumuman terhadap proposal yang layak untuk 
dikirim ke DIKTI, dan  (5) Diskusi akhir ditingkat Universitas antara para task force dari 
masing-masing jurusan dengan pakar dari luar UMM. Adapun Pelaksanaan seleksi 
internal untuk periode tahun 2006 dilakukan dengan mendatangkan reviewer eksternal 
dan internal, dimana dari 11 proposal hibah kompetisi A2 yang dikompetisikan pada 
tingkat internal dapat diseleksi sebanyak 6 proposal PHK A-2 yang dinyatakan lolos 
seleksi, beserta 2 proposal PHK A3 dan 2 proposal PHK A1. Kemudian hasil seleksi 
proposal tersebut selanjutnya dikirim ke Dikti guna dikompetisikan. 
 
1.2. INFORMASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

Program Studi Akuntansi berdiri pada tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 070/0/1985 tertanggal 
18 Februari 1985. JURUSAN Akuntansi memperoleh status diakui pada Tanggal 03 Juli 
1991 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor: 0411/0/1991 dan memperoleh status disamakan tanggal 26 April 1993 
dengan Surat Keputusan Menteri Nomor: 176/DIKTI/Kep/1993. Setelah proses akreditasi 
dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), Jurusan Akuntansi selalu memperoleh 
predikat Akreditasi ”B” selama 2 periode berturut-turut yaitu tahun 1998 dengan 
Keputusan Nomor: 01163/Ak-I.I/UMMAKT/VIII/1998 dan tahun 2003 dengan 
Nomor:05915/Ak-VII/S1-029/UMMAKT/IX/2003 Tanggal 12 September 2003. Secara 
Struktural JURUSAN Akuntansi berada di bawah Fakultas Ekonomi UMM. 
 
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Akuntansi 
Visi : Menjadikan Program Studi Akuntansi terdepan dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dibidang akuntansi dengan berlandaskan pada nilai-
nilai Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. 
Misi :  
1). Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

bertaqwa, profesional, dan mandiri dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dibidang akuntansi, dan 

2). Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
dibidang akuntansi. 

Tujuan: 
1). Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas, produktif, dan efisien  
2). Menghasilkan sarjana akuntansi yang cakap, menguasai teknologi informasi, dan daya 

analisis yang tinggi, terampil, dan profesional, 
3). Menghasilkan sarjana akuntansi yang handal, kompetitif, dan mempunyai nilai moral 

dan etika Islam yang tinggi, 
4). Menjalin kerjasama (networking) dengan lembaga atau institusi terkait guna 

meningkatkan mutu lulusan, dan 
5). Menjadikan Program Studi Akuntansi sebagai program studi yang memiliki 

keunggulan kompetitif berkelanjutan. 
Strategi program pengembangan jurusan akuntansi  mengacu  pada konsep 

HELTS (Higher Education Long Term Strategy) yang menekankan pada aspek 
profesionalisme, dimana pengelolaan Jurusan Akuntansi   didasarkan pada asas 
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akuntabilitas, otonomi, dan perbaikan secara berkelanjutan, termasuk juga dalam rangka 
peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, 
strategi jurusan Akuntansi dalam prespektif kedepan diarahkan pada pengembangan 
berbagai bidang secara simultan, komprehensif, dan terintegrasi serta berkelanjutan. 
Adapun fokus program pengembangan kedepan diarahkan pada ;  

1). Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan  
Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, serta pengabdian masyarakat, 

2). Program pengembangan bidang Fasilitas dan infrastruktur pembelajaran, yang 
ditekankan pada penguatan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi, 

3). Program pengembangan bidang Kerjasama, dan  
4). Program pengembangan bidang Kelembagaan dan Organisasi. 

Reorientasi dan hasil kerja yang mendalam serta diperkuat dengan 
profesionalisme, upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan atmosfer akademik 
dan kompetensi dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian telah 
menghasilkan sejumlah lulusan dengan identifikasi sebagai berikut: lama penyelesaian 
skripsi turun dari 9,85 bulan pada tahun ajaran 2000/2001 menjadi 9,51 bulan pada tahun 
ajaran 2004/2005; jenjang pendidikan S-2 pengajar tetap sebesar 77,78 % atau 14 staf 
telah berstatus master dan 1 orang dalam proses penyelesaian program doktoral; nilai rata-
rata IPK lulusan yang semakin meningkat yaitu IPK 3,06 pada tahun ajaran 2000/2001 
meningkat menjadi 3,14 pada lulusan tahun ajaran 2004/2005; dan jumlah penelitian 
dosen yang terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dimana tercatat hanya 
terdapat 26 judul penelitian tahun ajaran 2000/2001 menjadi 32 judul penelitian pada 
tahun ajaran 2005/2006, baik yang dananya berasal dari DPP UMM maupun DIKTI. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa keadaan yang perlu mendapatkan 
perhatian yang sungguh-sungguh, antara lain: nilai C, D, E dari mahasiswa aktif rata-rata 
masih cukup tinggi, yaitu 31,47 %; belum tersedianya diktat mata kuliah, lama studi yang 
relatif cukup tinggi yaitu rata-rata 4,96 tahun selama 5 tahun terakhir; keketatan 
persaingan dalam penerimaan mahasiswa baru masih sangat rendah yaitu 95,45% pada 
tahun ajaran 2004/2005. Artinya, perbandingan antara jumlah pendaftar dan mahasiswa 
yang diterima masih rendah, sehingga persaingan tidak ketat. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka jurusan Akuntansi perlu melakukan 
sejumlah akselerasi program pembenahan dan peningkatan kualitas manajemen baik 
akademik maupun administratif. Guna  percepatan akselerasi program-program jurusan 
maka melalui hibah kompetisi A-2 ini,  diusulkan sejumlah program sebagai berikut ini: 
1) Program peningkatan Relevansi (Relevance, R) melalui aktivitas: Menguatkan 

kompetensi mata kuliah pada bidang sektor publik,akuntansi syariah, dan 
kewirausahan. 

2) Program peningkatan Suasana Akademik (Academic Atmosphere, A) melalui aktivitas 
peningkatkan forum ilmiah Dosen dan Mahasiswa (melalui Diskusi ilmiah rutin, 
sarasehan, seminar, dan kuliah tamu). 

3) Program peningkatan Manajemen dan organisasi internal (Internal management and 
organization, I) melalui penjaminan mutu layanan administrasi akademik jurusan 

4) Program peningkatan Efesiensi dan Produktivitas (Efficiency, E)  melalui aktivitas 
peningkatan kualitas proses pembelajaran dan penelitian dosen.  
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BBAABB    22..    EEVVAALLUUAASSII  DDIIRRII  
  

2.1. RANGKUMAN 
Berkaitan dengan penyusunan proposal hibah kompetisi ini, agar proses evaluasi 

diri dapat berjalan dengan lebih fokus dan terarah, maka pelaksanaan program ini 
dilakukan dengan membentuk satuan tugas (task force) yang melibatkan staf akademik, 
staf administrasi dan mahasiswa, yang ditugaskan secara resmi terhitung sejak 9 Februari 
2006 (SK Ketua Jurusan Akuntansi terlampir). Proses pelaksanaan evaluasi diri dimulai 
dengan dilakukannya sosialisasi program-program yang ditetapkan oleh Jurusan selama 
satu periode kebelakang kepada pihak-pihak yang diidentifikasikan memiliki kepentingan 
terhadap Jurusan. Sosialisasi program evaluasi diri ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memperoleh komitmen pihak-pihak tersebut. Mekanisme penyusunan laporan evaluasi 
diri dilakukan secara sistematik dengan menyusun jadual dan rencana kerja. Data dan 
informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi diri dihimpun dari: (1) 
Ketua, Sekretaris dan staf tata usaha Jurusan Akuntansi, termasuk dokumentasi borang 
akreditasi yang telah disusun secara periodik; (2) Pimpinan Fakultas dan staf tata usaha; 
(3) Pimpinan Biro di tingkat Universitas (Biro Keuangan, Biro Administrasi Akademik, 
Biro Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Umum); (4) Perpustakaan Pusat Universitas; 
(5) unit-unit kerja di lingkungan Universitas; (6) Pengurus Laboratorium Akuntansi; dan 
(7) informasi mahasiswa dan alumni. 

Hasil Root-Cause Analysis terhadap fenomena/gejala dari data yang dikumpulkan 
oleh taskforce, ditemukan beberapa permasalahan yang ada di Jurusan Akuntansi UMM. 
Dari isu-isu strategis RAISE, akar permasalahan yang ada adalah: 1) Relevansi 
(Relevance), akar permasalahannya adalah kurang selarasnya kurikulum yang ada dengan 
kebutuhan stakeholders, kurang terserapnya lulusan di dunia kerja yang relevan dengan 
bidang akuntansi; 2) Atmosfir Akademik (Academic Atmosphere), akar permasalahannya 
adalah kurangnya aktivitas pertemuan ilmiah antara mahasiswa dan dosen serta 
terbatasnya akses terhadap informasi terbaru,  belum maksimalnya komunikasi interaktif 
antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembimbingan (bimbingan akademik dan 
bimbingan tugas, rendahnya interaksi akademis dosen dan mahasiswa; 3) Manajemen dan 
Organisasi Internal (Internal Management and Organization), akar permasalahan yang 
ditemukan adalah layanan informasi dan administrasi akademik kurang optimal, 
meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri; 4) Keberlanjutan 
(Sustainability), akar permasalahannya adalah: kurang maksimalnya kegiatan promosi di 
luar Jatim dan rendahnya kualitas input mahasiswa, kurang maksimalnya program 
kerjasama; dan 5) Efisiensi (Efficiency), akar permasalahan yang ditemukan adalah: 
Efektivitas proses belajar mengajar masih rendah, efisiensi dan produktivitas penelitian 
dosen dan mahasiswa masih rendah. 
 
Ringkasan Analasis SWOT 
Gambaran ringkas analisis SWOT  dapat ditampilkan dalam suatu bentuk tabel berikut 
ini: 
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Tabel 1. Deskripsi  analisis  SWOT Jurusan Akuntansi-FE UMM 

 Peluang Tantangan 

 a. Perkembangan ilmu akuntansi 
sektor publik  

b. Perkembangan pasar berbasis 
syariah 

c. Banyaknya peluang kerjasama 
di era global dan otonomi 
daerah 

d. Fokus kebijkan pemerintah 
pada sektor UMKM 

a. Menurunnya minat siswa baru 
yang masuk jurusan Akuntansi 

b. Semakin ketatnya persyaratan 
untuk masuk lapangan pekerjaan 

c. Semakin cepatnya perkembangan  
teknologi informasi   

d. Perkembangan era global dunia 
perguruan tinggi 

e. Tingginya tingkat kompetisi 
dalam menjaring mahasiswa baru 

Kekuatan   

a. Staf Dosen berpendidikan Master 
baik luar (14,3%) maupun dalam 
negeri (85,7%) 

b. Sarana dan prasarana perkuliahan 
dan laboratorium. 

c. Staf pengajar relatif muda dan 
komitmen serta etos kerja  yang 
tinggi   

d. Dukungan Laboratorium 
Akuntansi 

 Melaksanakan kegiatan 
Lomba Karya Tulis Ilmiah 
Mahasiswa  

 Meningkatkan ketrampilan 
dan penguasaan teknologi 
informasi 

 Pengembangan Laboratorium 
Akuntansi berbasis teknologi 

 Meningkatkan kerjasama 
dengan institusi dan 
stakeholders 

 Meningkatkan forum-forum 
ilmiah antara dosen dengan 
mahasiswa 

 Pengembangan Pusat Studi 
Akuntansi untuk menunjang 
kompetensi 

 (1) 

 Meningkatkan kemampuan 
metode mengajar melalui applied 
approach 

 Mengembangkan pengajaran 
berbasis E-Learning (teaching 
grant) 

 Meningkatkan kemampuan 
berbahasa asing 

 Meningkatkan kualitas penelitian 
dosen yang berkolaborasi dengan 
mahasiswa (research grant) 

 Meningkatkan ketrampilan dan 
penguasaan teknologi informasi 

 (2) 

Kelemahan   

a. Rendahnya kualitas input 
b. Nilai C,D,E relatif besar  
c. Rendahnya kemampuan 

berbahasa asing 
d. Rendahnya daya saing lulusan 
e. Belum adanya payung penelitian 

untuk dosen 
f. Belum Optimalnya dukungan 

pustaka  
g. Lemahnya kemampuan 

penguasaan teknologi informasi 
bagi dosen dan mahasiswa  

f. Layanan akademik dan 
administrasi yang tidak didasari 
teknologi informasi 

 Meningkatkan kompetensi 
mata kuliah berbasis sektor 
publik, akuntansi syariah, dan 
kewirausahaan 

 Membangun jaringan 
kerjasama dengan 
stakeholders dan dunia 
industri 

 (3) 

 Penjaminan mutu layanan 
akademik berbasis teknologi 
informasi 

  Meningkatkan kemampuan staf 
akademik dibidang sektor publik, 
Akuntansi Syariah, dan 
Kewirausahaan 

 (4) 

 
Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peluang 

lulusan akuntansi masih terbuka luas. Apalagi perkembangan pasar bebas dan keuangan 
syariah, serta sejumlah industri yang ditopang dengan perkembangan otonomi daerah, 
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dimana kesemuanya tersebut akan membutuhkan tenaga-tenaga akuntan yang profesional 
di bidangnya. Kondisi yang demikian menjadi peluang kerja bagi para lulusan akuntansi. 
Tantangan kedepan bagi jurusan akuntansi yakni menyiapkan lulusan yang memiliki 
keunggulan dan mampu bersaing dalam pasar kerja. Penguatan atmosfer akademik dan 
peningkatan kualitas proses pembelajaran serta produktifitas penelitian dosen yang 
berbasis pada peningkatan pembelajaran menjadi langkah strategis bagi jurusan akuntansi 
dalam prespektif kedepan. 
  
2.2. PELAKSANAAN EVALUASI DIRI 

Proses penyusunan dan evaluasi proposal dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 
pertama Pimpinan universitas melakukan sosialisasi Program Hibah Kompetisi (PHK) 
kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Jurusan agar semua Jurusan mengajukan 
proposal Program Hibah Kompetisi (PHK), baik Program A1, A2 maupun A3 sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh DIKTI.  Tahap kedua, Pimpinan Fakultas 
membentuk taskforce berdasarkan usulan Pimpinan Jurusan untuk merespon keinginan 
pimpinan universitas tersebut. Dan tahap ketiga, semua proposal yang dibuat oleh 
Jurusan,  berapapun jumlahnya, akan dilakukan review dan seleksi internal, yang 
mencakup 2 kategori, yaitu terhadap persyaratan administratif  dan substansi isi proposal. 
Review dan seleksi terhadap substansi isi dilakukan dengan melibatkan para ahli dari luar 
UMM. 

Proses penyusunan evaluasi diri di Jurusan Akuntansi dimulai dengan 
pembentukan taskforce yang terdiri atas 7 dosen Jurusan Akuntansi yang terpilih. 
Pembagian tugas anggota dan personalianya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Ketua Jurusan Akuntansi FE UMM Nomor: E.6.d/256/FE-UMM/II/2006, tanggal 9 
Februari 2006.  Surat tugas dan biodata anggota taskforce disajikan pada lampiran  
Anggota taskforce dibagi dalam tiga tim, yaitu tim pengumpul data, tim analisis data, dan 
tim penyusun evaluasi diri dan pengembangan program. Ketua tim penyusun proposal 
bertugas menyatukan hasil kerja masing-masing tim dan bertugas sebagai editor sehingga 
proposal tetap menjadi satu kesatuan, baik dari visi sampai dengan program yang 
diusulkan. Selanjutnya pimpinan Jurusan Akuntansi mengadakan rapat yang dihadiri 
semua dosen dan staf untuk sosialisasi PHK A2.  

Proses perencanaan, identifikasi dan pengumpulan data merupakan pekerjaan yang 
pertama-tama dilakukan oleh seluruh anggota taskforce. Data yang dibutuhkan dalam 
penyusunan evaluasi diri tersebut diperoleh dari 4 sumber yaitu: pertama, sumber 
lembaga internal UMM yang terdiri dari Ketua JURUSAN Akuntansi, Pimpinan Fakultas 
Ekonomi, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kabag Herregistrasi dan Sistem Informasi 
Akademik, UPT Penerimaan Mahasiswa Baru, Para Kepala Laboratorium yang terkait, 
UPT Komputer, Kepala Perpustakaan Pusat, dan Kepala Biro Administrasi Keuangan, 
kedua, data internal mahasiswa JURUSAN Akuntansi yang masih aktif untuk 
memperoleh data tentang kepuasan layanan akademik dan administratitf, Ketiga, data dari 
pihak luar (pengguna lulusan) dan alumni. terkait kualitas kompetensi lulusan yang 
bekerja pada pengguna, dan keempat data juga diperoleh dari website atau media masa, 
terutama yang terkait dengan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. 
Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan tabulasi, identifikasi dan analisis data. 
Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan Root-Cause Analysis terhadap fenomena 
yang ada, kemudian diidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh jurusan, berikutnya 
diusulkan beberapa alternatif pemecahannya, dan terakhir ditentukan rencana kegiatan 
untuk mengatasi permasalahan tersebut.  
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• Evaluasi Atas Kelembagaan dan Organisasi yang Ada pada Saat Ini 
a. Riwayat Jurusan 

Jurusan Akuntansi berdiri pada tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 070/0/1985 tertanggal 18 
Februari 1985. Jurusan Akuntansi memperoleh status diakui pada Tanggal 03 Juli 1991 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor: 0411/0/1991 dan memperoleh status disamakan Tanggal 26 April 1993 dengan 
Surat Keputusan Menteri Nomor: 176/DIKTI/Kep/1993. Setelah proses akreditasi 
dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), JURUSAN Akuntansi selalu 
memperoleh predikat Akreditasi ”B” selama 2 periode yaitu tahun 1998 dengan 
Keputusan Nomor: 01163/Ak-I.I/UMMAKT/VIII/1998 dan tahun 2003 dengan 
Nomor:05915/Ak-VII/S1-029/UMMAKT/IX/2003 Tanggal 12 September 2003. Secara 
Struktural JURUSAN Akuntansi berada di bawah Fakultas Ekonomi.  

Hingga kini JURUSAN Akuntansi telah menunjukkan perkembangan yang cukup 
berarti. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah laboratorium dan program-program 
pendukung, seperti Brevet Perpajakan, Pelatihan Ekspor-Impor, Pasar modal, dan 
program akuntansi MYOB (Mind Your Own Business) ver. 12, serta program-program 
lainnya. Namun meskipun demikian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan 
sehingga mampu bersaing pada pasar kerja diperlukan sejumlah peningkatan kualifikasi 
keahlian berbasis kompetensi, baik bagi dosen maupun mahasiswa, melalui serangkaian 
kegiatan pengembangan staf, peningkatan relevansi, peguatan proses penelitian dan 
pembelajaran serta penguatan dukungan layanan administrasi akademik. 

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pendanaan, salah satu alternatif 
pendanaan berasal dari dana hibah kompetisi, dimana selama ini jurusan akuntansi aktif 
ikut berkompetisi dalam pengusulan hibah tersebut. Namun dengan kesadaran bahwa 
belum kuatnya program yang diusulkan sehingga hingga saat kini belum berhasil 
memenangkan hibah tersebut, maka berdasarkan pengalaman empiris tersebut, jurusan 
akuntansi mencoba untuk mengajukan kembali usulan program pengembangan. 
 
b. Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

Strategi program pengembangan progran studi di masa datang sebaiknya mengacu 
pada HELTS (Higher Education Long Term Strategy) yang telah dicanangkan oleh 
DIKTI. JURUSAN Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang 
dikelola berdasarkan asas akuntabilitas, otonomi, dan perbaikan secara berkelanjutan 
(continous improvement). Azas  akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan 
JURUSAN Akuntansi dilakukan secara bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders 
terutama pada mahasiswa sebagai komponen utama pendidikan. Kemudian asas otonomi 
yaitu bahwa JURUSAN Akuntansi mempunyai kewenangan dan hak secara luas dari 
universitas untuk mengelola seluruh sumber-sumber dayanya agar secara optimal mampu 
menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif, dan asas perbaikan secara 
berkelanjutan yaitu pengelolaan dilakukan secara terbuka terhadap setiap masukan dan 
evaluasi yang konstruktif sebagai dasar perbaikan mutu proses berikutnya. 

Program pengembangan dan pengelolaan Jurusan Akuntansi disesuaikan dengan 
paradigma baru perguruan tinggi yaitu dilakukan secara profesional dengan 
mengedepankan akuntabilitas, otonomi, dan perbaikan kualitas program secara 
berkelanjutan, serta diarahkan pada upaya kemandirian. Sementara pengembangan 
Jurusan dilakukan secara terus menerus untuk mejawab tantangan global terhadap 
kuantitas dan kualitas lulusan (sarjana) serta memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders.   
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Jurusan Akuntansi UMM menetapkan visi, misi, dan tujuan jurusan yang 
ditetapkan melalui pertemuan Lokakarya Kurikulum pada bulan Januari tahun 2004 
Adapun visi, misi, dan tujuan jurusan tersebut selengkapnya disajikan pada Bab 1. 
Jurusan Akuntansi merumuskan Program Jangka Panjang bersamaan dengan pelaksanaan 
lokakarya yang dilaksanakan pada Januari tahun 2004. Program tersebut dibagi menjadi 
tujuh kelompok program, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian 
pada masyarakat, bidang sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, bidang kerjasama, 
dan bidang kelembagaan/organisasi. Secara garis besar  rencana jangka panjang 5 tahun 
kedepan adalah sebagai berikut : 
1)  Bidang Pendidikan 

a. Penyesauian kurikulum dan penyelenggaraan PBM dengan strategi dasar berbasis 
kompetensi, serta pengembangan buku ajar dan modul praktikum sebagai bahan 
ajar, 

b. Pengembangan indikator kinerja akademik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, 
dan 

c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan 
pengembangan, dan pembimbingan karya tulis mahasiswa oleh dosen agar 
komunikasi akademik berjalan lancar. 

2)  Bidang Penelitian 
a. Meningkatkan kualitas penelitian melalui mekanisme peer review antar rumpun 

bidang studi dan mengembangkan indikator kinerja peneliti dan hasil penelitian. 
b. Mengembangkan kuantitas penelitian melalui penerbitan jurnal ilmiah akuntansi 

”Balance” yang ditarget terakreditasi tahun 2007. 
3)  Bidang pengabdian pada masyarakat. 

a. Mengembangkan partisipasi staf pengajar dalam ikut melakukan pengawasan 
keuangan BKM dan usaha kecil di Jawa Timur, 

b. Mengembangkan berbagai model manajemen dalam rangka ikut memajukan usaha 
kecil, koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya di Jawa Timur, dan 

c. Memberikan layanan konsultasi akuntansi, keuangan, dan manajemen bagi usaha 
kecil (klinik usaha kecil) bekerjasama dengan IAI Jawa Timur. 

4)  Bidang Sumberdaya Manusia 
a. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas pengajaran, serta meningkatkan 

kompetensi SDM, baik melalui jalur non degree maupun jalur degree (studi lanjut 
kejenjang lebih tinggi), 

b. Meningkatkan kapasitas etika dan moral seluruh staf pengajar dan administrasi 
melalui pengajian dan kultum dalam rapat-rapat Jurusan, dan 

c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen perkantoran kepada tenaga 
administrasi, serta menciptakan standar etika dan moral staf dan prosedur 
pengawasannya. 

5)  Bidang Fasilitas, Sarana, dan Prasarana 
a. Pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana pembelajaran (ruang 

diskusi/seminar, ruang sidang, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang 
perpustakaan, ruang pimpinan, ruang adsministrasi dan ruang database/arsip), 

b. Pengembangan media audio visual dan alat peraga  pembelajaran, 
c. Mengadakan peremajaan buku-buku literatur kuliah yang baru dan berlangganan 

jurnal-jurnal ilmiah untuk menunjang penelitian dosen dan penyelesaian tugas 
akhir mahasiswa. 
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6)  Bidang Kerjasama 
a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, Kantor Akuntan Publik 

(KAP), lembaga pemerintah, dan lembaga sosial lain dalam bentuk kerjasama 
pemagangan, penelitian, dan penyelesaian skripsi, dan 

b. Peningkatan kerjasama antar Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk melakukan 
peer review dalam rangka terus melakukan peningkatan kualitas proses 
pembelajaran. 

7)  Bidang Kelembagaan dan Organisasi 
a. Meminta BPI melakukan audit internal terhadap kinerja organisasi. 
b. Menyusun Key Performance Indicators (KPI) sebagai standar ukuran kinerja 

Jurusan, dan 
c. Memperbaiki dan mengembangkan stuktur organisasi melalui optimalisasi 

mekanisme kerja organisasi dan deskripsi tugas dan wewenang yang lebih jelas, 
efektif, dan produktif. 

Beberapa program pengembangan yang telah dilakukan  sampai saat ini adalah:  
 Mendorong dosen untuk menulis buku ajar berdasarkan kompetensi bidang ilmu yang 

dikuasainya, 
 Mendorong dosen untuk melakukan penelitian baik yang didanai oleh DPP UMM, 

DIKTI, maupun dari lembaga atau instansi lainnya. 
 Menurunkan beban SKS yang harus ditempuh mahasiswa dari 160 SKS menjadi 148 

SKS.  
 Mendorong dan memfasilitasi staf akademik untuk meningkatkan kualitasnya dengan 

studi lanjut, mengikuti seminar-seminar, lokakarya, studi banding tingkat regional, 
nasional maupun internasional. 

 Membangun kerjasama dengan lembaga profesi dan lembaga pendidikan lain untuk 
melakukan peer review melalui seminar dan pelatihan konstruktif dalam rangka 
meningkatkan kualitas kurikulum. 

 
c. Lingkungan Eksternal 

Seiring dengan perkembangan globalisasi, terdapat tiga milestone yang 
berpengaruh terhadap kualifikasi output Jurusan akuntansi di Indonesia. Pertama, 
diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia berdasarkan UU no. 32 dan 33 tahun 2003, 
kedua, terbukanya pasar baru bagi sektor riil yang bercirikan pada basis keagamaan, yaitu 
pasar untuk produk-produk Syariah, dan ketiga,  penekanan atau fokus pemerintah pada 
pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia (UMKM).  

Pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia mendorong peningkatan kepentingan 
sub bidang ilmu baru dalam bidang akuntansi, yaitu akuntansi sektor publik. Sesuai 
dengan PP no. 24 tahun 2005 maupun PP no. 58 tahun 2005, pemberlakuan otonomi 
daerah diikuti dengan tuntutan peningkatan profesionalisme layanan, akuntabilitas dan 
transparansi pemerintah Daerah. Terbukanya sub bidang ilmu baru, yaitu akuntansi sektor 
publik akan membuka segmen pasar baru untuk bidang studi akuntansi. Peningkatan 
kepentingan akuntansi sektor publik akan dapat meningkatkan permintaan pasar akan 
kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi dalam akuntansi sektor 
publik. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah Daerah, juga akan 
membuka segmen pasar baru untuk bidang kerja konsultan, terutama untuk konsultan 
akuntansi sektor publik dan akuntan publik yang memiliki sertifikasi sektor publik. Dilain 
pihak, terbukanya pasar baru di bidang sektor publik juga membawa tuntutan peningkatan 
kemampuan tenaga pengajar untuk dapat memiliki kualifikasi sektor publik agar mampu 
mencetak output sesuai dengan kebutuhan pasar pemerintah daerah. 
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Kejenuhan pasar pada sektor riil menyebabkan perusahaan berusaha untuk 
mengembangkan dan mencari pasar baru. Salah satu pasar yang selama ini tidak banyak 
diperhatikan oleh sektor riil umum adalah pasar yang bercirikan basis keagamaan. 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. 
Hal ini menempatkan Indonesia sebagai pasar besar yang baru untuk pasar yang berbasis 
pada Syariah Islam (Syariah). Terbukanya potensi Syariah membawa dampak pada 
peningkatan permintaan akan kapabilitas dan kompetensi karyawan yang berbasis 
Syariah, terutama yang terkait dengan akuntansi berbasis syariah maupun produk 
keuangan yang berbasis Syariah. Mengingat bahwa Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Malang memiliki basis yang kuat dalam bidang keagamaan seperti yang 
tercantum pada visi dan misi-nya, terbukanya pasar baru di bidang akuntansi berbasis 
Syariah maupun produk keuangan berbasis Syariah merupakan sebuah peluang baru yang 
sangat layak untuk dilakukan. 

Dalam upaya meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, 
pemerintah Indonesia berusaha untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah di Indonesia dengan memberikan stimulus berupa fasilitas dan pinjaman lunak. 
Peningkatan fokus pemerintah pada UMKM, mendorong dibutuhkannya lulusan 
perguruan Tinggi yang memiliki kapabilitas keilmuan di bidang kewirausahaan. 
Peningkatan kemampuan kewirausahaan yang diberikan pada mahasiswa Jurusan 
Akuntansi akan dapat memberikan peluang lebih besar bagi lulusan dalam melakukan 
pemilihan alternatif pekerjaan yang akan dilakukan.  

Dilain pihak, perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi mendorong 
terjadinya perubahan yang mendasar pada kemampuan dan kapabilitas dasar yang 
dibutuhkan oleh pasar pengguna output perguruan tinggi. Dengan perkembangan 
teknologi informasi, kapabilitas lulusan yang memiliki basis komputerisasi dan 
pengetahuan tentang teknologi informasi (jaringan dan Internet) lebih dibutuhkan. Hal ini 
membawa tuntutan bagi Jurusan untuk dapat membekali para lulusannya dengan 
kualifikasi seperti yang diinginkan oleh pasar tenaga kerja. 
 
2.3. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK 
a. Pendidikan 
 Lulusan 

Sejak berdiri tahun akademik 1985/1986 sampai 2004/2005 Jurusan akuntansi 
telah menghasilkan 5.108 orang sarjana akuntansi. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
lulusan sarjana akuntansi rata-rata dalam lima tahun terakhir cukup tinggi, yaitu mencapai 
3,09 (tabel 6). Namun demikian pada umumnya mahasiswa dapat menyelesaikan studinya 
selama 4,96 tahun (tabel 8).  

Lulusan sarjana Jurusan akuntansi UMM dengan IPK lebih dari 3.0 telah 
mencapai 49,01%, meskipun demikian mahasiswa dengan IPK antara 2,5-3.0 juga cukup 
besar yaitu mencapai 44,90%.  Kondisi tersebut dapat berakibat: 

1. Kurangnya daya saing lulusan untuk memasuki pasar kerja, mengingat IPK 
standar untuk memasuki dunia kerja banyak dipatok minimal 3,0. Sehingga tidak 
mudah bagi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan karena 50,99% lulusan hanya 
mendapatkan IPK kurang dari 3,0. Kemampuan lulusan untuk menciptakan pasar 
kerja, juga sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel 12 bahwa pada Jurusan 
akuntansi tidak menyiapkan mata kuliah kewirausahaan, dan juga terindikasi pada 
lamanya waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, yang rata-rata  8.14 bulan (tabel 
7).     Disamping itu, berdasarkan tracer alumni, 52% lulusan memiliki pekerjaan 
yang tidak relevan dengan bidang studi.  
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2. Berdasarkan hasil tracer alumni dari sejumlah sampel sebanyak 177 lulusan 
menunjukkan gaji pertama lulusan rata-rata Rp.750.000,00 (tabel 35). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa apresiasi pengguna terhadap kemampuan lulusan masih 
rendah 

Melihat masih banyaknya IPK lulusan yang belum memenuhi standar dunia kerja, 
50,99 % hanya mempunyai IPK antara < 2,5 - <3,0. Jurusan telah berupaya untuk 
meningkatkan IPK walaupun belum optimal, yaitu dengan mengintensifkan proses 
belajar mengajar di kelas, menambah mata kuliah yang dipraktikumkan dan 
meningkatkan kegiatan akademik bersama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan 
dengan melakukan kuliah tamu untuk mata kuliah tertentu yang relevan. 

 Proses Pembelajaran 
Hasil analisis proses pembelajaran di Jurusan akuntansi belum sepenuhnya 

terlaksana dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari : 
1. Masa studi mahasiswa akuntansi yang panjang yaitu 4,96 tahun (tabel 8), 

disebabkan oleh lamanya penulisan skripsi yang mencapai 9,45 bulan (tabel 9) dan 
sebagian besar mahasiswa banyak yang mengulang mata kuliah (nilai C,D,E  yang 
didapat mahasiswa rata-rata sebesar 31,47 % (tabel 12)) untuk mendapatkan IPK 
yang baik. Sedangkan jumlah mahasiswa mengulang sebesar 8,35% 

2. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Jurusan dalam rangka mengevaluasi 
sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan mengharuskannya 
memberikan silabus perkuliahan pada awal perkuliahan yang berisi materi satu 
semester, pustaka dan metode penilaian. Sedangkan  evaluasi yang dilakukan oleh 
mahasiswa melalui pertemuan rutin yang dilakukan antara Jurusan dengan ketua 
tingkat dan hasil penilaian yang dilakukan oleh BKMA di tingkat Universitas. 

3. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris mahasiswa, pihak universitas 
menyelenggarakan ESP (English Special Purpose) yang bersifat wajib bagi 
mahasiswa mulai semester satu sampai semester tiga. Hasil dilakukannya ESP 
menunjukkan hanya 9,82% dari total sampel mendapatkan nilai English 
Proficiency Test antara 3.5 – 4 (tabel 11), hal ini menunjukkan hasil yang 
sebenarnya dapat dikatakan kurang baik karena masih dibawah 10%. 

4. Upaya penambahan wawasan, pengetahuan dan peningkatan kemampuan serta 
keahlian  mahasiswa dilakukan dengan pengadaan short course keahlian tertentu 
(ekspor impor dan brevet pajak) 

5. Interaksi informal antara dosen dan mahasiswa pada Jurusan akuntansi kurang 
memadai, terutama pendampingan kegiatan mahasiswa yang bersifat 
ekstrakurikuler. Hal ini dapat berdampak pada tidak meratanya penyebaran 
aktivitas mahasiswa di luar kelas yang sangat tergantung pada inisiatif dari dosen 
terutama dosen wali. Disamping itu interaksi keilmuan diluar kelas masih sangat 
kurang, dan 

6. Penilaian hasil studi mahasiswa berdasarkan buku panduan universitas masih 
belum berjalan dengan baik, diindikasikan dari masih banyaknya dosen yang tidak 
mengembalikan hasil tugas maupun evaluasi pada mahasiswa. Hal ini dikarenakan 
masih beragamnya persepsi dosen terhadap kualitas proses belajar mengajar. 
Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Jurusan untuk meningkatkan efektifitas 

proses pembelajaran dengan memberlakukan peraturan tingkat kehadiran mahasiswa 
minimal mencapai 90 %, menganjurkan dosen untuk mengembalikan lembar penugasan 
dan evaluasi kepada mahasiswa, mengadakan kuliah tamu dengan pembicara sesuai 
disiplin ilmu dan mata kuliah yang terkait, pemberian insentif dari universitas bagi dosen 
yang menulis diktat/bahan ajar ataupun texbook. Namun demikian usaha-usaha lain masih 
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diperlukan untuk meningkatkan proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan 
pembelajaran dengan menggunakan multimedia dan pendayagunaan teknologi informasi 
untuk meningkatkan kemampuan dosen.  
 Mahasiswa 

Kualitas mahasiswa merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan 
keberhasilan suatu proses pendidikan. Beberapa aspek yang harus dianalisis dan 
dielaborasi secara rinci antara lain adalah kualitas mahasiswa baru, sebaran asal 
mahasiswa baru, kondisi sosial ekonomi mahasiswa serta kemampuan dan daya juang 
mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Juga perlu dicermati daya tarik Jurusan 
bagi mahasiswa baru, perbandingan antara jumlah mahasiswa yang mendaftar dengan 
kapasitas atau daya tampung institusi dan berbagai aspek penting lainnya yang relevan 
dengan kondisi mahasiswa di masing-masing Jurusan. 

Pada saat ini (tahun akademik 2004/2005) jumlah mahasiswa aktif (student body) 
adalah 1347 orang. Selama lima tahun terakhir dari tahun akademik 2000/2001 sampai 
dengan tahun akademik 2004/2005 total calon mahasiswa yang mendaftar pada Jurusan 
akuntansi adalah 2253 orang dan jumlah yang diterima sebanyak 1942 orang, sedangkan 
yang her-registrasi sebanyak 1756 orang (Tabel 13). 

Tingkat keketatan persaingan pada lima tahun terakhir cukup rendah yaitu sebesar 
86,2 %. Jika ditinjau dari sebaran mahasiswa, sebagian besar mahasiswa Jurusan 
Akuntansi berasal dari Jawa Timur yaitu sebesar 80 %, sedangkan sisanya sebesar 20 % 
berasal dari berbagai daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa Jurusan Akuntansi belum 
begitu dikenal oleh para calon mahasiswa dari daerah-daerah lain yang berada di luar 
Propinsi Jawa Timur.  
 Kurikulum  

Kurikulum yang diberlakukan di Jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Malang telah mengacu pada SK Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar mahasiswa. Serta SK 
Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti sebagai acuan penyusunan kurikulum 
institusional. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah hasil evaluasi melalui lokakarya 
kurikulum yang terakhir kali dilakukan pada Januari 2004. Penyusunan kurikulum juga 
disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Malang dan kebutuhan stakeholders.  

Total SKS yang ditetapkan di Jurusan Akuntansi adalah 146 SKS. Mengacu pada 
SK Mendiknas diatas, mata kuliah yang ada telah dikelompokkan menjadi lima kelompok 
yaitu : (a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebesar 6 SKS (4,11%), (b) 
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) sebesar 39 SKS (26,71%), (c) Mata 
Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) sebesar 48 SKS (32,88%), (d) Mata Kuliah Perilaku 
Berkarya (MPB) sebesar 42 SKS (28,77%), dan (e) Mata Kuliah Berkehidupan Bersama 
(MBB) sebesar 11 SKS (7,53%). Dengan memperhatikan kondisi saat dan tantangan di 
masa depan, kurikulum yang ada harus selalu dimutakhirkan.  

Dalam upaya untuk membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan yang mampu 
menjawab tantangan tenaga kerja  yang dibutuhkan oleh stakeholders, mata kuliah yang 
terkait selalu didukung dengan praktikum di laboratorium sehingga mahasiswa memiliki 
ketrampilan praktis akuntansi.      
 Program Layanan Internal 

Interaksi formal antara dosen dan mahasiswa pada Jurusan Akuntansi cukup baik, 
terindikasi dari tingginya rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap mutu pembelajaran 
dosen akuntansi adalah sebesar 3, 56 (skala 1-5). 
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Pengaturan jadual perkuliahan dilakukan oleh Jurusan dengan mengacu pada 
kalender akademik Universitas, sedangkan pendistribusian dosen  pembina mata kuliah   
dengan mempertimbangkan keahlian masing-masing dosen, juga mengacu pada surat 
edaran Rektor Nomor : E.6.b/067/BAA-UMM/III/2001. 

Pengaturan jadual praktikum mahasiswa diatur oleh masing-masing kepala 
laboratorium dengan memperhatikan jadwal yang dikeluarkan oleh Jurusan. Ruang kuliah 
yang disediakan untuk proses pembelajaran diatur oleh Pimpinan Fakultas dengan 
memperhatikan tingkat efektivitas pemakaian ruang. Berdasarkan data yang ada tingkat 
pemakaian ruang relatif cukup rendah, yaitu hanya 25,21 jam/minggu, sedangkan rasio 
ketersediaan ruang dan jumlah mahasiswa adalah 1,1 m2/mahasiswa.  

Kegiatan konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal semester dilakukan 
secara langsung dengan komputer yang telah disediakan di Laboratorium Komputer (KRS 
online), sehingga Kartu Studi Mahasiswa (KSM) bisa langsung diterimakan kepada 
mahasiswa pada saat itu juga. 

 
b. Penelitian 

Pada lima tahun terakhir penelitian yang dilakukan oleh dosen Akuntansi UMM 
berjumlah 164 penelitian dengan rata-rata penelitian adalah 32,8 judul penelitian pertahun 
atau 1,82 penelitian/dosen pertahun. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan 
sumber dana dari DPP UMM yang besarnya sekitar Rp 2.000.000,- hingga Rp 3.000.000,- 
perjudul persemester. Penelitian dosen yang menggunakan sumberdana dari luar UMM, 
baik dari DIKTI atau institusi lain masih relatif sedikit jumlahnya, yaitu sebesar 23 judul 
atau 0,26 (penelitian/dosen/tahun). Demikian juga, jumlah penelitian dosen yang 
melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya, masih terbatas yaitu sebesar 0,13 
(mahasiswa/dosen/tahun). 

Publikasi ilmiah oleh dosen dalam Jurnal Ilmiah yang terakreditasi masih rendah. 
Rata rata publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen tetap pada jurnal ber-ISSN selama 5 
tahun terakhir 0,2 judul publikasi/dosen/tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa 
produktivitas dan kualitas penelitian dosen masih rendah.  
 
c. Pengabdian pada Masyarakat 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen masih rendah. 
Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 terdapat 13 kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat atau sebesar 0,86 pengabdian/dosen/tahun (sumber: LPM-UMM). Rendahnya 
kegiatan pengabdian masyarakat lebih disebabkan oleh pemahaman / paradigma dosen 
dengan tugas utama masih sebatas dibidang pengajaran. Kegiatan pengabdian ini perlu 
ditingkatkan karena kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
dan dapat dijadikan sarana penerapan teknologi bidang akuntansi di masyarakat. 
 
d. Program Penjaminan Kualitas 

Penjaminan kualitas merupakan hal yang sangat esensial untuk kelangsungan 
hidup suatu universitas pada umumnya dan jurusan pada khususnya.  Saat ini di Jurusan 
Akuntansi UMM belum ada program penjaminan kualitas yang baik. Dalam lingkup 
terbatas program yang sudah dilakukan antara lain adalah evaluasi kehadiran dosen dalam 
perkuliahan, evaluasi layanan dosen dalam perkuliahan, dan pembentukan Badan Kendali 
Mutu Akademik (BKMA) melalui SK Rektor No. 02 Tahun 2004 yang bertugas 
memonitor dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya 
pelaksanaan  Lokakarya Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi dan Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi yang diselenggarakan pada tanggal 18 s/d 19 Juni 2004 diikuti oleh pimpinan 
universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan pimpinan lembaga. 

Sebagai tindak lanjut lokakarya, disusun program penjaminan mutu akademik di 
UMM yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan program penjaminan 
mutu di jurusan masing-masing yang mengacu pada Pedoman Penjaminan Mutu (Quality 
Assurance) yang diterbitkan oleh DIKTI. Pada Jurusan Akuntansi UMM kegiatan 
program penjaminan mutu masih belum dilakukan dan akan dilakukan secara bertahap 
dengan penekanan pada program peningkatan efisiensi dan efektifitas proses 
pembelajaran. 

 
2.4. MANAJEMEN SUMBERDAYA 
a. Manajemen Keuangan 

Pengelolaan dana dilakukan secara terpusat oleh Pembantu Rektor II yang dibantu 
oleh Kepala Biro Keuangan. Dana yang dikelola oleh masing-masing fakultas, jurusan, 
lembaga atau unit yang lain adalah dana operasional dalam jumlah tertentu yang diberikan 
per semester. Untuk pengadaan bahan, alat atau media pembelajaran baik di jurusan 
maupun di laboratorium, seperti pengadaan komputer untuk laboratorium maupun 
administrasi, OHP, LCD, multimedia dan lain sebagainya, Ketua Jurusan atau Fakultas 
harus mangajukan ke Pembantu Rektor II. 
Adapun alokasi pengeluaran dana operasional jurusan tersebut meliputi : 
1) Pengembangan staf pengajar (pelatihan, seminar, kuliah tamu, pendampingan 

mahasiswa, dan pengabdian) 
2) Publikasi (penerbitan jurnal ilmiah Balance) 
3) Kerjasama (perjalanan dinas, pengadaan proposal kerjasama, pembinaan hubungan 

dengan instansi terkait) 
4) Pengeluaran rutin (foto copy, kertas, refill tinta printer, catridge, lembur, kepanitiaan, 

rapat (konsumsi, bantuan transportasi). 
Ada beberapa kegiatan personil dosen yang didanai langsung oleh Universitas 

lewat lembaga atau unit di luar fakultas, seperti : 
1) Penelitian dana DPP lewat Lembaga Penelitian (Lemlit) 
2) Pengabdian pada masyarakat melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) 
3) Penulisan buku ajar dan diktat melalui Biro Administrasi Akademik (BAA) 

Pengembangan laboratorium didanai langsung oleh Universitas melalui 
laboratorium dengan jumlah terbatas. Sedangkan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa 
secara penuh oleh mahasiswa sendiri, hanya sebagian kecil dibiayai oleh pihak luar. 
Penelitian dosen yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah adalah (1) Penelitian 
Bidang Ilmu (PBI) dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,- perjudul persemester (2) 
Penelitian Produk Unggulan (P2U) dengan jumlah dana sebesar Rp 3.000.000,- perjudul 
persemester, dan Penelitian Institusional (PI) dengan jumlah dana sebesar Rp 2.500.000,- 
perjudul persemester. Untuk kepentingan promosi mahasiswa baru, setiap tahun jurusan 
mendapatkan block grant dari universitas. 

 
b. Manajemen Sumberdaya Manusia 

Evaluasi terhadap performance dosen secara umum dilakukan dengan 
menggunakan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), sedangkan secara khusus 
dilakukan dengan menggunakan angket evaluasi akademik yang diisi oleh para 
mahasiswa dan evaluasi oleh tim penyelia serta melalui monitoring menggunakan layar 
monitor oleh BKMA. Namun demikian dari beberapa metode evaluasi sebagaimana 
tersebut diatas sesungguhnya belum dapat mengevaluasi prestasi riil dari setiap dosen, 
mengingat evaluasi tersebut belum meliputi kegiatan dosen pada dharma kedua dan 
ketiga, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di tingkat Universitas 
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pengembangan sumberdaya manusia ini ditangani oleh Badan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia (BPSDM) yang menjalankan tugas langsung di bawah tanggung 
jawab Rektor. 

Manajemen yang dikembangkan saat ini juga belum optimal. Hal ini dapat dilihat 
dengan belum adanya ketentuan yang mengatur berbagai sanksi bagi dosen yang 
melalaikan tugasnya dan juga pemberian penghargaan atau insentif bagi dosen yang 
berprestasi. Bentuk sanksi yang sementara ini diterapkan antara lain adalah pengurangan 
jam mengajar, penggantian dosen yang 3 kali berturut-turut tidak mengajar dan tidak 
diberikannya honorarium koreksi ujian bagi dosen yang terlambat menyerahkan nilai 
ujian. Namun demikian kelihatannya cara tersebut juga kurang efektif dan perlu 
dikembangkan pola reward dan punishment yang tepat. 

Di Universitas Muhammadiyah Malang penetapan jabatan struktural dilakukan 
dengan dua cara, yaitu (1) dengan cara dipilih (elected) dan dengan cara ditunjuk 
(pointed). Beberapa jenis jabatan yang dipilih antara lain adalah (1) Ketua dan sekretaris 
Jurusan yang dipilih oleh semua dosen di Jurusan tersebut, (2) Pimpinan fakultas yang 
dipilih oleh senat fakultas, dan (3) Rektor beserta pembantu rektor yang dipilih oleh senat 
universitas. Sedangkan jenis jabatan ditunjuk oleh Rektorat antara lain Kepala 
Laboratorium, Kepala Pusat Studi, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Kepala UPT, Kepala 
Perpustakaan, dan Kepala Biro dengan memperhatikan masukan dari pimpinan fakultas 
dan Jurusan. 

Rekruitmen terhadap calon dosen (cados) tetap tidak dilakukan setiap saat, akan 
tetapi dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan di tingkat Jurusan. 
Untuk merekrut calon dosen, sedikitnya ada 3 pihak yang terlibat secara langsung, yaitu : 
1) Pimpinan Jurusan dan fakultas yang memiliki hak untuk mengusulkan rekruitmen 

cados sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Jurusan; 
2) BPSDM yang bertugas untuk menyusun aturan normatif rekruitmen cados, 

mengusulkan tim rekruitmen, menentukan jadual seleksi dan memverifikasi data 
lamaran untuk menjadi cados yang ada di Biro Administrasi Umum (BAU). Atas 
dasar data tersebut, selanjutnya BPSDM akan mengundang para pelamar yang 
dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti test seleksi sesuai dengan jadual 
yang ditentukan; dan 

3) Pimpinan universitas yang akan menginterview cados yang dinyatakan lulus ujian 
tertulis dan lulus praktek mengajar. Dengan memperhatikan hasil test, hasil interview 
serta dengan memperhatikan masukan dari pimpinan fakultas dan pimpinan Jurusan, 
pimpinan universitas akan menetapkan pelamar yang dinyatakan lulus test dan dapat 
diterima sebagai cados 

Penetapan menjadi dosen tetap diperlukan waktu satu tahun sejak mereka diangkat 
sebagai cados. Selama itu mereka akan menjalani prajabatan dengan pemberian materi 
yang terkait dengan Islam dan Kemuhammadiyahan, pengajaran, dan kepemimpinan. 
1. Profil Staf Akademik 

Pada semester yang sedang berjalan ini, Jurusan Akuntansi memiliki 46 orang 
dosen yang terdiri atas 18 orang dosen tetap dan 28 orang dosen tidak tetap (paruh waktu). 
Dari 46 dosen tersebut sebanyak 35 orang (76,09%) telah bergelar Master (S2), 1 orang 
(2,17%) telah bergelar Doktor dan 10 orang (21,74%) masih berpendidikan S1 (Sarjana). 
Bila dilihat dari usianya diketahui bahwa yang berusia kurang dari 31 tahun sebesar 
15,22%, berusia 31-40 sebesar 39,13%, berusia 41-50 tahun sebesar 41,30%, sedangkan 
yang berusia >50 tahun sebesar 4,34%. (Tabel 19). Hal ini menunjukkan bahwa mereka 
masih muda dan memiliki potensi yang cukup tinggi. 
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2. Perbandingan Jumlah Staf dan Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa yang aktif sampai dengan tahun akademik 2004/2005 
berjumlah 1347 orang. Dengan dosen sebanyak 43 orang (setelah dikurangi dengan 3 
orang dosen yang sedang studi lanjut), maka rasio antara jumlah dosen yang aktif dengan 
jumlah mahasiswa adalah 1 : 31. Rasio tersebut cukup ideal, sehingga memungkinkan 
untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan proses belajar 
mengajar. 
3. Beban Kerja Staf Akademik 

Standar beban kerja dosen sebesar 10 sks. Beban kerja dosen pada semester 
terakhir sebesar 7,18 SKS per semester, yang meliputi program pendidikan reguler dan 
penelitian. Sementara itu 0,27 sks teralokasi pada layanan manajemen dan administrasi. 
Hal ini menunjukkan masih ada beban kerja yang belum teralokasi. Untuk menjaga 
efektivitas pengajaran, maka setiap dosen dibatasi mengajar 2 mata kuliah, hal ini masih 
memungkinkan karena beberapa mata kuliah langsung ditangani oleh Biro Administrasi 
Akademik (misal : Mata kuliah AIK, PPKn, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia).  

 
c. Manajemen Fasilitas Fisik 
1. Manajemen Prasarana (Gedung/Bangunan) 

Upaya pengelolaan infrastruktur selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan 
pengembangan jurusan. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur diusulkan kepada pimpinan 
universitas melalui pimpinan fakultas sedangkan pemanfaatan sesuai kebutuhan program 
berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan prasarana yang berlaku. Dalam proses 
belajar mengajar, untuk mahasiswa jurusan Akuntansi dilaksanakan di Kampus Terpadu 
Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang. Untuk 
peningkatan efisiensi, digunakan gedung kuliah bersama (GKB) II, khususnya 
memanfaatkan maksimal lantai III. Meskipun demikian, dikarenakan pertimbangan 
jumlah mahasiswa, tidak terjadi pembagian ruang kuliah atau fasilitas lainnya secara baku 
dalam pemanfaatannya. Kegiatan perkuliahan dilakukan dalam bebarapa ruangan, dimana 
setiap ruangan memiliki luas 69,03 m² dengan kapasitas daya tampung kelas 50 
mahasiswa per kelas. Dari 12 kelas yang terdapat di setiap lantai, masing-masing terdapat 
2 kelas yang merupakan kelas multimedia, dimana didalamnya dilengkapi dengan 
seperangkat komputer, LCD dan speaker serta monitor CCTV. Keterbatasan fasilitas 
penunjang pembelajaran multimedia menyebabkan proses pembelajaran masih dilakukan 
dengan bentuk narasi satu pihak sehingga hal ini kurang dapat menjadi stimulus 
mahasiswa untuk belajar (Tabel 27). 
2. Manajemen Laboratorium 

Laboratorium yang menunjang kompetensi lulusan pada Jurusan Akuntansi dapat 
diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu laboratorium komputer dan laboratorium akuntansi. 
Tiga unit laboratorium komputer dan satu unit laboratorium Akuntansi dilengkapi oleh 
fasilitas komputer. Laboratorium tersebut dimanfaatkan secara bersama (resource 
sharing) mahasiswa seluruh Fakultas Ekonomi khususnya laboratorium komputer.  

Sarana laboratorium yang digunakan secara bersama memiliki kapasitas 
penggunaan yang relatif padat khususnya laboratorium komputer dimana hal ini 
berimplikasi pada sulitnya pengaturan jadual praktikum dan terbatasnya kuantitas jam 
pembelajaran yang mendukung kompetensi keahlian jurusan. Laboratorium komputer 
oleh jurusan Akuntansi akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan praktikum: komputer 
akuntansi berbasis Excell, MYOB Accounting Plus dan Statistik (SPSS). Rasio sumber 
dukungan pembelajaran (komputer) dengan mahasiswa saat ini adalah 1/58.   Untuk setiap 
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semesternya, hanya rata-rata 22 orang mahasiswa dari jumlah 25 orang mahasiswa per 
kelas yang dapat mengikuti praktikum komputer. Hal ini berakibat pada waktu 
penyelesaian kuliah mahasiswa yang tertunda (Tabel 29).  
 
3. Manajemen Perpustakaan 

Sarana pustaka yang terkait dengan bidang studi akuntansi, baik yang berupa buku 
teks, diktat, jurnal, laporan penelitian dan lainnya berjumlah 1.178 judul yang 
keseluruhannya memiliki 6.505 kopi. Meskipun demikian 58,01% buku teks yang 
terdapat diperpustakaan merupakan buku-buku yang memiliki umur lebih dari 5 tahun, 
sehingga kurang dapat menunjang relevansi keilmuan mahasiswa atas teori-teori baru dan 
menyulitkan mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir (Tabel 31).  

Guna menunjang kegiatan akademik, para mahasiswa  S-1 Jurusan Akuntansi bisa 
mendapatkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Fakultas 
Ekonomi, maupun ruang baca Jurusan Akuntansi. Perpustakaan Pusat Universitas 
Muhammadiyah Malang merupakan salah satu yang terbesar dan termodern di Malang 
dengan fasilitas: 61.771 buah buku bidang eksakta dan sosial; 17.019 judul buku. Jurnal 
Ilmiah dan Populer baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau asing; ruang diskusi 
dan presentasi; serta memiliki 250 tempat duduk. Selain perpustakaan pusat, ada juga 
perpustakaan Program Pasca Sarjana di Kampus I dan perpustakaan untuk Fakultas 
Kedokteran dan Akademik Perawatan di Kampus II. 

 
d. Manajemen Data dan Informasi 

Pemograman kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS) dilakukan 
dengan sistem komputerisasi. Keterbatasan komputer berkonsekuensi pada sistem 
distribusi pemakaian yang diatur sedemikian rupa dengan sistem terjadual dan 
terkoordinasi oleh Biro Administrasi Akademik. Peran dosen wali menjadi penting dalam 
pengisian KRS yang dilakukan secara on-line melalui intranet. Pada tingkat Universitas 
telah terbangun suatu jaringan intranet dan Sistem Manajemen Administrasi Akademik 
(MAA) yang terkoneksi dengan sekitar 450 komputer disemua perkantoran dan di 6 
laboratorium komputer.  Koneksi dilakukan dengan menggunakan serat fiber optik  
pencetakan Kartu Mahasiswa (KTM) secara cepat, yang dapat langsung diterimakan 
begitu yang bersangkutan herregistrasi, serta Percepatan proses finishing ijazah, dan 
penggunaan security ink pada kertas ijazah dan transkrip akademik dan pengembangan 
digital library (digilib) yang terkoneksi dengan beberapa perpustakaan, didalam dan diluar 
negeri. 

Meskipun demikian, sistem informasi manajemen pengolahan dan penyajian data 
dan informasi jurusan Akuntansi masih disusun secara manual dan belum terprogram 
dalam suatu sistem manajemen data. Hal tersebut disebabkan minimnya jumlah fasilitas 
komputer di ruang kantor dan administrasi serta terbatasnya kemampuan penggunaan 
komputer staff.  Hal ini menjadi salah satu penyebab lamanya masa studi yang ditempuh 
mahasiswa serta lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir. 
Sehingga diperlukan suatu pengelolaan sistem administrasi manajemen internal dan 
sistem informasi manajemen Karya Ilmiah. 
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2.5. INDIKATOR KINERJA JURUSAN 
1. Indikator Kinerja Utama 

No Indikator Kinerja 
Utama 

Awal Satuan  Sumber Data Metode 
pengumpulan 

Data 

Metode Analisis Data 

Indikator Kinerja Masukan 
1 Rata-rata nilai ujian 

seleksi penerimaan 
mahasiswa baru 
(UMPTM) 

60,2 - UPT PMB 
UMM 

Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir 

Jumlah skor semua mahasiswa 
yang diterima dibagi dengan 
jumlah mahasiswa yang 
diterima. 

2 Rata-rata nilai mata 
pelajaran Ujian Akhir 
Nasional 

43,8 - Biro Admin 
Akademik 

Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir. 

Jumlah NUN seluruh calon 
mahasiswa dibagi dengan 
jumlah seluruh mahasiswa.  

3 Tingkat keketatan 
seleksi  

86,20 % UPT PMB 
UMM 

Rekapitulasi data 
tecatat 5 tahun 
terakhir 

Jumlah mahasiswa yang 
diterima dibanding dengan 
jumlah seluruh pendaftar, 
dikalikan 100%. 

1 Lama studi 4,96 Tahun Jurusan, 
Sistem 
Manajemen 
Adm. 
Akademik 

Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir. 

Jumlah masa studi semua 
mahasiswa yang lulus dibagi 
dengan jumlah seluruh 
mahasiswa yang lulus. 

2 IPK lulusan 3,09 - Jurusan, 
Sistem 
Manajemen 
Adm. 
Akademik 

Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir. 

Jumlah IPK mahasiswa yang 
lulus dibagi dengan jumlah 
seluruh mahasiswa yang lulus. 

3 Kemampuan bahasa 
inggris lulusan, nilai 
English Proficiency > 
3,5-4,0 

9,82 % LC UMM Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir. 

Jumlah mahasiswa dengan nilai 
English Proficiency > 3,5-4, 
dibagi dengan jumlah seluruh 
mahasiswa semester akhir, 
dikalikan 100 %. 

4 Rata-rata masa 
penulisan skripsi 

9,45 bulan Tata Usaha 
Jurusan 

Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir. 

Jumlah lama penulisan skripsi 
semua mahasiswa yang lulus 
dibagi dengan jumlah 
mahasiswa yang lulus pada 
setiap tahun. 

5 Jumlah mahasiswa 
memperoleh nilai CDE 

31,47 % Jurusan, 
Sistem 
Manajemen 
Adm. 
Akademik 

Rekapitulasi data 
tercatat  1 tahun 
terakhir. 

Jumlah mahasiswa memperoleh 
nilai CDE dibagi total 
mahasiswa yang menempuh 
mata kuliah 

Indikator Dampak 
1 Waktu tunggu untuk 

mendapatkan 
pekerjaan pertama  

8,14 Bulan Alumni Tracer study Jumlah masa tunggu semua 
mahasiswa yang lulus dibagi 
dengan jumlah mahasiswa yang 
lulus setiap tahun (sample) 

2 Gaji pertama yang 
diterima 

750.000 Rp/bln Alumni Tracer study Jumlah gaji pertama yang 
diterima oleh semua lulusan 
yang sudah bekerja dibagi 
dengan jumlah lulusan yang 
bekerja (sample) 

3 Relevansi pekerjaan 
lulusan 

48 % Alumni Tracer studi 
terhadap  lulusan 
Akuntansi 

Jumlah lulusan yang bekerja 
sesuai bidang Akuntansi dibagi 
dengan sampel lulusan yang 
telah bekerja 
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2. Indikator Kinerja Pendukung 

No Indikator Kinerja 
Pendukung Awal Satuan Sumber Data Metode 

Pengumpulan Data Metode Analisis Data 

1. Rata-rata IPK semester 
mahasiswa aktif 2,69 

 

- TU Jur 
&BAA 

Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir. 

Jumlah IPK semester seluruh 
mahasiswa aktif dibagi dengan 
jumlah seluruh mahasiswa aktif. 

2. Pemberian feed-back 
kepada mahasiswa 

0 % Dosen & 
Mhsw 

Wawancara dengan 
dosen dan kuisioner 
pada mahasiswa 
secara random 
(sampel 20% 
mahasiswa aktif) 

Jumlah dosen yang memberikan 
feed-back kepada mahasiswa dibagi 
dengan jumlah semua dosen yang 
terlibat dalam proses pembelajaran. 

3. Rata-rata mahasiswa 
mengulang mata kuliah 

8,35 % TU Jur 
&BAA 

Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir. 

Jumlah mahasiswa yang mengulang 
mata kuliah dibagi jumlah seluruh 
mahasiswa yang mengambil mata 
kuliah tersebut. 

4. Perkuliahan dengan hand 
out kuliah berbahasa Inggris 

0 Mata 
kuliah per 
tahun 

TU Jur &Fak. Rekapitulasi data 
tercatat 4 tahun 
terakhir. 

Jumlah mata kuliah yang 
menggunakan pengantar bahasa 
Inggris per tahun. 

6. Publikasi ilmiah tingkat 
nasional/terakreditasi 

0,13 Publikasi/
Dosen/ 
tahun 

TU Jur &Fak. Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir. 

Jumlah publikasi ilmiah tingkat 
nasional/terakreditasi oleh dosen 
per tahun 

7 Jumlah penelitian hibah 
DIKTI 

3 Penelitian
/ 
tahun 

TU Jur & 
lemlit 

Rekapitulasi data 
tercatat 4 tahun 
terakhir 

Jumlah judul penelitian per tahun 

8 Jumlah penelitian 
mahasiswa 

0 Penelitian
/ 
tahun 

TU Fak 
Lemlit UMM, 
HMJ 

Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir. 

Jumlah judul penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa baik 
perorangan maupun beregu dalam 
setiap tahun, baik yang bersumber 
dana dari universitas atau yang lain. 

9 Tingkat kepuasan layanan  
administrasi 

70,41 % Mahasiswa 
melalui 
kuisioner 

Random sampling, 
minimum 60% 
mahasiswa aktif 

Jumlah responden yang 
memberikan penilaian baik dibagi 
jumlah responden, dikalikan 100%. 

10 Jumlah mahasiswa dengan 
nilai skripsi A 

20,5 (%) TU Jurusan Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir. 

Jumlah Lulusan dengan  nilai A 
dibagi jumlah lulusan 

11. Jumlah Stakeholder pemberi 
informasi 

0 (6 bulan 
Th 
pertama) 

TU Jurusan Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir. 

Jumlah Stakeholder yang 
mengembalikan Quisioner 
penggalian kompetensi selama satu 
tahun 

12. Jumlah mahasiswa yang 
menyatakan puas terhadap 
layanan lab 

43,5 (%) TU Jurusan 
BKMA 

Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir. 

Jumlah mahasiswa yang 
mengembalikan kuesioner dan 
menyatakan puas dibagi jumlah 
mahasiswa yang menerima  
kuesioner 

13. Jumlah Sekolah yang 
Mengikuti lomba Olimpiade 
Akuntansi 

18 % TU Jurusan Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir 

Jumlah Sekolah yang mengikuti 
kegiatan ilmiah dibagi jumlah 
sekolah yang dikirimi  formulir 

14. Jumlah Layanan 
Laboratorium 

35 (Jam/min
ggu) 

TU Jurusan 
TU Lab 

Rekapitulasi data 
tercatat 1 tahun 
terakhir 

Jumlah jam pemakaian 
laboratorium dalam satu minggu 
selama satu tahun terakhir 

15. Jumlah Mahasiswa yang 
terlibat penelitian dosen 

0,13 (∑ mhs/ 
dosen/ 
tahun) 

TU Jurusan 
TU Lab 

Rekapitulasi data 
tercatat 5 tahun 
terakhir 

Jumlah mahasiswa yang melakukan 
penelitian dosen dibagi dengan 
jumlah mahasiswa per tahun 

 
2.6. PERMASALAHAN YANG TERIDENTIFIKASI 

Beberapa gejala/fenomena masalah yang ada di Jurusan Akuntansi UMM 
ditentukan akar permasalahan, diidentifikasi, dan dikelompokkan menurut isu strategis 
(Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management and Organization, 
Sustainability, Efficiency and Productivity). Hasil analisis ini dapat dilihat di Tabel 2.5. 
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2.7. PENYELESAIAN ALTERNATIF 
Berdasarkan identifikasi masalah pada tabel 1, ditentukan alternatif penyelesaian 

masalah seperti yang disajikan dalam tabel 2. Sedangkan rincian alternatif penyelesaian 
masalah selengkapnya beserta aktivitas yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 3. 
 
2.8. DATA PENDUKUNG 

Data pendukung untuk Laporan Evaluasi Diri ini dapat dilihat pada lembar 
Lampiran.  

 
Tabel 1. Gejala/Fenomena Masalah dan Akar Permasalahan  

yang berhasil diidentifikasi dan Isu-isu strategis  
Isu-isu Strategis Gejala / Fenomena Masalah 

No Keterangan Hal 
Akar Permasalahan L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Tingkat relevansi pekerjaan lulusan 

yang rendah. 
15 

2 Gaji pertama yang rendah 16 
3 Lamanya waktu tunggu mendapat 

pekerjaan 
15 

 Kurang selarasnya kurikulum yang ada 
dengan kebutuhan stakeholders. 

 Kurang terserapnya lulusan karena 
belum memiliki keahlian kompetensi 
profesi secara baik 

xx xxx x xx xx x 

1 IPK sebagian besar dibawah 3,00 16 
2 Lamanya masa penyusunan skripsi 16 
3 Lamanya masa studi mahasiswa 16 
4 Banyaknya pengulangan matakuliah 16 

 Belum maksimalnya komunikasi 
interaktif antara dosen dan mahasiswa 

x xx xxx xxx xx xx 

1 Lamanya masa studi mahasiswa 16 
2 Lamanya masa penyusunan skripsi 16 
3 Banyaknya pengulangan matakuliah 16 

 Belum adanya sistem penjaminan mutu 
sesuai Pedoman DIKTI  

 Lemahnya kontrol terhadap 
perkembangan mahasiswa dan 
permasalahannya 

x x xx xxx xx xx 

1 Lamanya masa studi mahasiswa 16 
2 Lamanya masa penyusunan skripsi 16 
3 IPK sebagian besar dibawah 3,00 16 
4 Rendahnya penelitian dosen dengan 

dana dari eksternal 
18 

5 Banyaknya pengulangan mata kuliah 16 

 Efisiensi proses belajar mengajar yang 
masih rendah 

 Efisiensi dan Produktivitas penelitian 
yang masih rendah 

 

x xx x xxx xx xxx 
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Tabel 2. Penyelesaian Alternatif dari Akar Permasalahan yang Berhasil Diidentifikasi dan Isu-isu Strategis 
Isu-isu Strategis Akar Permasalahan Penyelesaian Alternatif 

1 2 3 
R.1. Kurang selarasnya kurikulum yang ada 

dengan kebutuhan stakeholders 
R.1.1. Membangun jaringan kerjasama antara jurusan dengan stakeholders termasuk alumni 
R.1.2. Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk melakukan rekonstruksi kurikulum 
R.1.3. Mengembangkan  dan menyempurnakan kurikulum berbasis kompetensi 
R.1.4.    Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi staf 

 
R. Relevansi (Relevance) 

R.2. Kurang terserapnya lulusan di dunia kerja 
yang relevan dengan bidang akuntansi 

 
 
 

R.2.1. Mengadakan workshop kurikulum berbasis kompetensi  
R.2.2. Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi informasi 
R.2.3. Meningkatkan kerjasama antara jurusan dengan stakeholders  
R.2.4. Melakukan penguatan laboratorium dan pustaka 

A. Atmosfir Akademik 
(Academic Atmosphere) 
 
 

A.1. Belum maksimalnya interaksi antara dosen 

dan mahasiswa  

A.1.1. Menguatkan diskusi ilmiah rutin dengan melibatkan mahasiswa 
A.1.2. Mengembangkan akses ke bahan pustaka dan informasi serta meningkatkan minat baca  
A.1.2. Melaksanakan kuliah tamu terkait dengan sektor publik 
A.1.3. Melaksanakan seminar akuntansi syariah 
A.1.4. Meningkatkan intensitas pembimbingan akademik dosen 
A.1.5. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa dan dosen wali berprestasi 
A.1.6. Melakukan kuliah tamu di bidang kewirausahaan. 

I. Manajemen dan 
organisasi internal 
(Internal management 
and organization) 

1.1. Kurang baiknya kualitas mutu layanan 
akademik di Jurusan 

 

I.1.1. Mendatangkan konsultan tenaga ahli untuk penjaminan mutu 
I.1.2.     Melakukan pendataan dan evaluasi jurusan untuk pembuatan database 
I.1.3.     Melaksanakan workshop penjaminan mutu 
I.1.4.     Meningkatkan keahlian dengan pengiriman staf magang penjaminan mutu 
I.1.5.     Melaksanakan implementasi sistem penjaminan mutu dengan pembuatan modul penjaminan mutu 
I.1.6.     Mengembangkan sistem monitoring terhadap perkembangan mahasiswa 
I.1.7.     Melakukan sosialisasi dan komunikasi program penjaminan mutu 
I.1.8.     Melaksanakan pelatihan atau In Service training penjaminan mutu

E.1. Efisiensi  proses belajar mengajar masih 
rendah 

E.1.1. Melaksanakan pelatihan applied approach 
E.1.2. Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis E-Learning 
E.1.3. Merancang dan menyusun SAP serta modul-modul perkuliahan berbasis kompetensi TI 
E.1.4.    Meningkatkan kualitas input dengan pendekatan ’Effective Learning’ 

E. Efisiensi 
(Efficiency) 

E.2. Efisiensi dan Produktivitas Penelitian Dosen 
dan Mahasiswa masih rendah 

E.2.1. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 
E.2.2. Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop penulisan karya ilmiah 
E.2.3. Meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa melalui workshop metodologi penelitian 
E.2.4. Meningkatkan sarana pustaka Jurusan dengan online journal 
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Tabel 3. Aktivitas yang Diusulkan Berdasarkan Isu Strategis, Akar Permasalahan, dan Penyelesaian Alternatif 
Sumberdaya yang 

dibutuhkan Isu-isu 
Strategis Akar Permasalahan Penyelesaian Alternatif Aktivitas Yang Diusulkan 

PHK Insitusi 

Tidak 
butuh 

Sumber 
Daya 

1 2 3 4 5 6 7 
R.1. Kurang selarasnya kurikulum 

yang ada dengan kebutuhan 
stakeholders 

R.1.1. Membangun jaringan kerjasama antara jurusan 
dengan stakeholders termasuk alumni 

R.1.2. Mendatangkan konsultasi tenaga ahli untuk 
melakukan rekonstruksi kurikulum 

R.1.3. Mengembangkan  dan menyempurnakan 
kurikulum berbasis kompetensi 

R.1.4.   Meningkatkan kompetensi berbahasa dan teknologi 
informasi staf 

 
R. Relevansi 
(Relevance) 

R.2. Kurang terserapnya lulusan di 
dunia kerja yang relevan 
dengan bidang akuntansi 

 
 
 

R.2.1. Mengadakan workshop kurikulum berbasis 
kompetensi  

R.2.2. Meningkatkan kompetensi berbahasa dan 
teknologi informasi 

R.2.3. Meningkatkan kerjasama antara jurusan dengan 
stakeholders  

R.2.4. Melakukan penguatan laboratorium dan pustaka 

R.1. Mendatangkan konsultasi tenaga ahli 
untuk melakukan rekonstruksi 
kurikulum 

R.2.   Meningkatkan kompetensi berbahasa 
dan teknologi informasi staf 

R.3. Mengadakan workshop kurikulum 
berbasis kompetensi  

R.4. Melakukan penguatan laboratorium 
dan pustaka 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
 
 
 
 

xxx 

 

A. Atmosfir 
Akademik 
(Academic 
Atmosphere) 
 
 

A.1. Belum maksimalnya interaksi 

antara dosen dan mahasiswa  

A.1.1. Menguatkan diskusi ilmiah rutin dengan 
melibatkan mahasiswa 

A.1.2. Mengembangkan akses ke bahan pustaka dan 
informasi serta meningkatkan minat baca  

A.1.3. Melaksanakan kuliah tamu terkait dengan sektor 
publik 

A.1.4. Melaksanakan seminar akuntansi syariah 
A.1.5. Meningkatkan intensitas pembimbingan akademik 

dosen 
A.1.6. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa dan 

dosen wali berprestasi 
A.1.7. Melakukan kuliah tamu di bidang kewirausahaan.  

A.1. Menguatkan diskusi ilmiah rutin  
dengan melibatkan mahasiswa 

A.2. Melaksanakan kuliah tamu terkait 
dengan sektor publik 

A.3. Melaksanakan seminar akuntansi 
syariah 

A.4. Melakukan kuliah tamu di bidang 
kewirausahaan.  

 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 

 
xxx 
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I. 
Manajemen 
dan 
organisasi 
internal 
(Internal 
management 
and 
organization) 

1.1. Kurang baiknya kualitas mutu 
layanan akademik di Jurusan 

 

I.1.1. Mendatangkan konsultan tenaga ahli untuk 
penjaminan mutu 

I.1.2.     Melakukan pendataan dan evaluasi jurusan 
untuk pembuatan database 

I.1.3.     Melaksanakan workshop penjaminan mutu 
I.1.4.     Meningkatkan keahlian dengan pengiriman staf 

magang penjaminan mutu 
I.1.5.     Melaksanakan implementasi sistem penjaminan 

mutu dengan pembuatan modul penjaminan 
mutu 

I.1.6.     Mengembangkan sistem monitoring terhadap 
perkembangan mahasiswa 

I.1.7.     Melakukan sosialisasi dan komunikasi program 
penjaminan mutu 

I.1.8.     Melaksanakan pelatihan atau interface training 
penjaminan mutu

I.1. Mendatangkan konsultasi tenaga 
ahli untuk penjaminan mutu 

I.2.    Melaksanakan workshop 
penjaminan mutu 

I.3.     Meningkatkan keahlian dengan 
pengiriman staf magang penjaminan 
mutu 

I.4.     Melaksanakan pembuatan sistem 
penjaminan mutu dan pembuatan 
modul penjaminan mutu 

I.5.     Melakukan sosialisasi dan 
implementasi program penjaminan 
mutu 

I.6.     Melaksanakan pelatihan atau In 
Service training penjaminan mutu 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 
 

xxx 
 
 

xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx 
 

 

E.1. Efisiensi  proses belajar 
mengajar masih rendah 

E.1.1. Melaksanakan pelatihan applied approach 
E.1.2. Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis 

E-Learning 
E.1.3. Merancang dan menyusun SAP serta modul-

modul perkuliahan berbasis kompetensi TI 
E.1.4.    Meningkatkan kualitas input dengan pendekatan 

’Effective Learning’ 

E. Efisiensi 
(Efficiency) 

E.2. Efisiensi dan Produktivitas 
Penelitian Dosen dan 
Mahasiswa masih rendah 

E.2.1. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian dosen 

E.2.2. Meningkatkan kemampuan penelitian 
mahasiswa melalui workshop penulisan karya 
ilmiah 

E.2.3. Meningkatkan kemampuan penelitian 
mahasiswa melalui workshop metodologi 
penelitian 

E.2.4. Meningkatkan sarana pustaka Jurusan dengan 
online journal 

E.1. Melaksanakan pelatihan applied 
approach 

E.2. Melaksanakan workshop 
pembelajaran berbasis E-Learning 

E.3. Merancang dan menyusun SAP serta 
modul-modul perkuliahan berbasis 
kompetensi TI 

E.4. Meningkatkan keterlibatan 
mahasiswa dalam penelitian dosen 

E.5. Meningkatkan kemampuan 
penelitian mahasiswa melalui 
workshop penulisan karya ilmiah 

E.6. Meningkatkan kemampuan 
penelitian melalui workshop 
metodologi penelitian 

xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 

xxx 
 
 

xxx 
 
 

xxx 
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Tabel 4. Korelasi antara Kekuatan dan Kelemahan 
dengan Peluang dan Ancaman 

 
Kondisi Internal 

Kekuatan  (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Perkembangan ilmu akuntansi 
sektor publik xx   xxx   xx x x  xx x  

Perkembangan Pasar Berbasis 
Syariah xx   xxx   xx x x  xx x  

Banyaknya peluang kerjasama 
di era globalisasi dan otonomi 
daerah 

  xxx     x x xxx   xx 

Peluang 
(Opportunities) 

Fokus kebijakan pemerintah 
pada sektor UMKM  xx xx     x   x   

Menurunnya minat siswa baru 
yang masuk jurusan akuntansi  x  xx  xx xxx  xx x x  xx x 

Semakin ketatnya persyaratan 
kerja xx   xx   xx xxx xx xx  x x 

Semakin cepatnya 
perkembangan teknologi 
informasi 

 x xx xxx     xxx    xxx 

Tingginya tingkat kompetisi 
dalam menjaring mahasiswa 
baru 

  xx  xx xx  xx x x  x  

K
on

di
si

 E
ks

te
rn

al
 

Ancaman 
(Threats) 

Perkembangan globalisasi 
perguruan tinggi xxx   xx  xxx  xx xx xx x x  



 

Program Hibah Kompetisi 2007  
  

30

Tabel 5. Program-Program atau Strategi yang dapat direncanakan untuk 
Pengembangan Institusi 

 

 Kekuatan Kelemahan 

 a. Staf Dosen berpendidikan Master 
baik luar (11%) maupun dalam 
negeri (89%) 

b. Sarana dan prasarana perkuliahan 
dan laboratorium. 

c. Staf pengajar relatif muda dan 
komitmen serta etos kerja  yang 
tinggi   

d. Dukungan Laboratorium Akuntansi 

a. Rendahnya kualitas input 
b. Nilai C,D,E relatif besar  
c. Rendahnya kemampuan berbahasa 

asing 
d. Rendahnya daya saing lulusan 
e. Belum adanya payung penelitian 

untuk dosen 
f. Belum Optimalnya dukungan 

pustaka  
g. Lemahnya kemampuan penguasaan 

teknologi informasi bagi dosen dan 
mahasiswa  

h. Layanan akademik dan administrasi 
yang tidak didasari teknologi 
informasi 

Peluang   

a. Perkembangan ilmu akuntansi sektor 
publik  

b. Perkembangan pasar berbasis syariah 
c. Banyaknya peluang kerjasama di era 

globalisasi dan otonomi daerah 

dd..  FFookkuuss  kkeebbiijjaakkaann  ppeemmeerriinnttaahh  ppaaddaa  sseekkttoorr  
UUMMKKMM  

 Melaksanakan kegiatan Lomba 
Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa  

 Meningkatkan ketrampilan dan 
penguasaan teknologi informasi 

 Pengembangan Laboratorium 
Akuntansi berbasis teknologi 

 Meningkatkan kerjasama dengan 
institusi dan stakeholders 

 Meningkatkan forum-forum ilmiah 
antara dosen dengan mahasiswa 

 Pengembangan Pusat Akuntansi 
untuk menunjang kompetensi 

 (1) 

 Meningkatkan kompetensi mata 
kuliah berbasis sektor publik, 
akuntansi syariah, dan 
kewirausahaan 

 Membangun jaringan kerjasama 
dengan stakeholders dan dunia 
industri 

 (2) 

Tantangan   

a. Menurunnya minat siswa baru yang masuk 
jurusan Akuntansi 

b. Semakin ketatnya persyaratan untuk 
masuk lapangan pekerjaan 

c. Semakin cepatnya perkembangan  
teknologi informasi   

d. Perkembangan era global dunia perguruan 
tinggi 

 Tingginya tingkat kompetisi dalam 
menjaring mahasiswa baru 

 Meningkatkan kemampuan metode 
mengajar melalui applied approach 

 Mengembangkan pengajaran 
berbasis E-Learning (teaching grant) 

 Meningkatkan kemampuan 
berbahasa asing 

 Meningkatkan kualitas penelitian 
dosen yang berkolaborasi dengan 
mahasiswa (research grant) 

 Meningkatkan ketrampilan dan 
penguasaan teknologi informasi 

 (3) 

 Penjaminan mutu layanan akademik 
berbasis teknologi informasi 

  Meningkatkan kemampuan staf 
akademik di bidang sektor publik, 
Akuntansi Syariah, dan 
Kewirausahaan 

 (4) 
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BBAABB    33..    UUSSUULLAANN  PPRROOGGRRAAMM  PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  
  

erdasarkan   hasil evaluasi diri dan analisis SWOT serta identifikasi 
permasalahan dan akar permasalahan yang dihadapi oleh Jurusan Akuntansi serta 
dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang mampu berdaya saing dan 

memiliki keunggulan kompetensi dalam pasar kerja, maka dapat diajukan 
sejumlah usulan program pengembangan jurusan Akuntansi untuk dapat didanai 
melalui program hibah kompetisi A-2 (PHK-A2). Adapun Usulan Program-Program 
pengembangan tersebut adalah sebagai berikut; 
1) Program peningkatan Relevansi (Relevance, R) melalui aktivitas: 1) Menguatkan 

kompetensi mata kuliah pada bidang sektor publik, akuntansi syariah dan 
kewirausahaan 

2) Program peningkatan Suasana Akademik (Academic Atmosphere, A) melalui 
aktivitas Peningkatan forum ilmiah Dosen dan Mahasiswa (melalui Diskusi ilmiah 
rutin, sarasehan, seminar, kuliah tamu) 

3) Program peningkatan Manajemen dan organisasi internal (Internal management 
and organization, I) melalui penjaminan mutu layanan administrasi akademik 
jurusan, 

4) Program peningkatan Efisiensi dan Produktivitas (Efficiency, E)  melalui aktivitas: 
Peningkatan kualitas proses pembelajaran dan penelitian dosen  

 
3.1 PROGRAM PENINGKATAN RELEVANSI (RELEVANCE) 

A. Menguatkan Kompetensi Mata Kuliah Pada Bidang Sektor Publik,  
Akuntansi Syariah, Dan Kewirausahaan melalui Rekonstruksi Kurikulum 

 
 Latar Belakang 

Hasil Laporan Evaluasi Diri (Sub Bab 2.3) menunjukkan bahwa daya saing 
lulusan Jurusan Akuntansi UMM relatif rendah, seperti gaji pertama yang relatif rendah 
(Rp 750,000,-), tingkat relevansi pekerjaan lulusan yang rendah (48 %), serta lamanya 
waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (8,14 bulan). Relatif 
statisnya kurikulum serta belum adanya kompetensi unggulan yang mampu 
dikedepankan sehingga berkonsekuensi melemahnya daya saing lulusan dalam pasar 
kerja. 

 Percepatan akselerasi perkembangan teknologi informasi berpengaruh kuat 
terhadap struktur  dinamisasi kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbasiskan pada unggulan kompetensi. 
 Rasional 

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi bermakna kebebasan untuk merancang 
dan merekonstruksi kurikulum yang berbasis pada unggulan kompetensi dan dinamisasi 
ilmu pengetahuan dan percepatan teknologi informasi. Selaras dengan ketentuan 
pemerintah (Kepmendiknas 045/U/2002) tentang  kurikulum berbasis kompetensi. 
Sehingga penguatan kompetensi dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntasi 
Syariah dan Kewirausahaan dapat meningkatkan daya saing lulusan yang 
berkeunggulan pada pasar kerja.   
 Tujuan 

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi daya saing lulusan serta 
menghasilkan konstruksi kurikulum akuntansi yang berbasis pada unggulan kompetensi 
dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 
akuntansi. 

 

  BB  
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 Mekanisme dan Rancangan 
Penguatan Mata Kuliah Sektor Publik, Akuntansi Syariah, dan Kewirausahaan 
dilakukan dengan melakukan rekonstruksi kurikulum jurusan akuntansi berbasis 
kompetensi yang dilaksanakan melalui cara sebagai berikut: 
Tahun 1: 
• Konsultasi tenaga ahli pada triwulan 1 tahun 1, selanjutnya dilaksanakan 

workshop kurikulum pada triwulan ke 2 dan melakukan rancangan kurikulum 
melalui pengembangan SAP dan modul berbasis pada penguatan mata kuliah 
akuntansi sektor publik, pada tahun 1, triwulan ke-3. Peningkatan keahlian 
dosen, pada tahun 1 peningkatan keahlian difokuskan untuk mata kuliah Sektor 
Publik. Penguatan pustaka dan laboratorium untuk mendukung kompetensi 
dibidang sektor publik dilakukan pada triwulan ke-3. Untuk mendukung mata 
kuliah tersebut dilaksanakan program peningkatan kemampuan bahasa asing 
pada triwulan ke-4. 

Tahun 2: 
• Pada triwulan 1 tahun ke 2, melakukan konsultasi tenaga ahli, yang selanjutnya 

melakukan rancangan kurikulum melalui pengembangan SAP dan modul 
berbasis pada penguatan mata kuliah akuntansi Syariah, pada tahun 2, triwulan 
ke-3. Peningkatan keahlian dosen, pada tahun 2 peningkatan keahlian 
difokuskan untuk mata kuliah Akuntansi Syariah. Penguatan pustaka dan 
laboratorium untuk mendukung kompetensi dibidang Akuntansi Syariah 
dilakukan pada triwulan ke-3. Untuk mendukung mata kuliah tersebut 
dilaksanakan program peningkatan kemampuan bahasa asing pada triwulan ke-
4. 

Tahun 3: 
• Menguatkan kompetensi mata kuliah kewirausahaan melalui konsultasi ahli 

dibidang kewirausahaan yang akan dilakukan pada tahun ke3 triwulan 1. 
Selanjutnya melakukan rancangan kurikulum melalui pengembangan SAP dan 
modul berbasis pada penguatan mata kuliah Kewirausahaan, pada tahun 3, 
triwulan ke-3. Peningkatan keahlian dosen, pada tahun 3 peningkatan keahlian 
difokuskan untuk mata kuliah Kewirausahaan. Penguatan pustaka dan 
laboratorium untuk mendukung kompetensi dibidang Akuntansi Syariah 
dilakukan pada triwulan ke-3. Untuk mendukung mata kuliah tersebut 
dilaksanakan    program peningkatan kemampuan bahasa asing pada triwulan 
ke-4.  

 Sumberdaya yang dibutuhkan 
Estimasi Biaya & Sumber Pendanaan (Jutaan RP) 

Thn 2007 Thn 2008 Thn 2009 
KP 

Sub-aktivitas Jenis Sumberdaya Dibutuhkan 
PHK PT PHK PT PHK PT  

R.1  Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi 
berbasis kompetensi 

        

 R.1.a     Konsultasi tenaga ahli rekonstruksi kurikulum Tenaga ahli (1 ob/th), Dosen (18 oh) 17   17    (3) 

R.1.b.    Workshop    kurikulum Pemateri (2 oh), Dosen (18 oh), Panitia (3 oh)  15 2     (5) 
R.1.c     Rancangan Kurikulum melalui pengembangan SAP 

dan Modul 
Dosen , SAP dan Modul 20  20  20  (6) 

R.1.d     Penguatan mata kuliah Akuntan Publik, Syariah 
dan Kewirausaan  berbasis Laboratorium  

Peralatan Laboratorium 
Koleksi pustaka 

32,4 
4,5 

 46,7 
21,5 

 31,7 
19,5 

 (2) 
(4) 

R.1.e.    Peningkatan Kompetensi keahlian dosen    Dosen (1 ob/th ) 12  12  12   
R.1.f      Peningkatan kompetensi kemampuan dosen 

berbahasa asing 
 Pemateri (2 oh), Dosen (18 oh) 12  12   12  (5) 

R.1.g     Implementasi evaluasi kurikulum melalui 
konsultasi tenaga ahli 

Tenaga ahli (1 oh/th), Dosen (18 oh), 
akomodasi 

  17     

R.1.h     Konsultasi ahli dibidang kewirausahaan Tenaga ahli (1 ob/th), dosen (18 oh), 
akomodasi 

    17   

Total  112,9 2 146,2 - 112,3   
Komponen Pembiayaan (KP) (1) Pengembangan staf; (2) Peralatan; (3) tenaga ahli; (4) Koleksi Pustaka ; (5) Pengembangan program ; (6) hibah pengajaran; (7) Hibah 
penelitian ; (8) manajemen program) 
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 Jadual Pelaksanaan 
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Rencana Aktifitas 3 tahun 

I II III IV I II III IV I II III IV 
R.1a. Mendatangkan konsultasi tenaga ahli rekonstruksi kurikulum             
R.1b. Melaksanakan workshop kurikulum             
R.1c. Membuat rancangan kurikulum melalui pengembangan SAP 

dan Modul             

R.1d. Penguatan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Syariah dan 
Kewirausahaan berbasis Laboratorium             

R.1e. Peningkatan kompetensi keahlian dosen             
R.1.f.  Peningkatan Kompetensi Bahasa Staf              
R.1.g. Implementasi dan Evaluasi Kurikulum berbasis kompetensi 

melalui konsultasi ahli             

R.1.h  Konsultasi ahli di bidang kewirausahaan             

 
 Indikator Keberhasilan 

Indikator Utama Awal Tengah Akhir 
Gaji pertama yang diterima (Rp./bulan) 750.000 1.000.000 1.250.000 
Relevansi pekerjaan lulusan (%) 48 60 75 
Waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan  (bulan) 8,14 7,5 6 
Indikator Pendukung Awal Tengah Akhir 
Rata-rata IPK semester mahasiswa aktif 2,69 2,75 2,9 
Rata-rata mahasiswa mengulang mata kuliah (%) 8,35 7,5 6,0 
Perkuliahan dengan hand out kuliah berbahasa Inggris (tahun) 0 15 30 
Jumlah mahasiswa dengan nilai skripsi A (%) 20,5 27,5 35 
Jumlah mahasiswa yang menyatakan puas terhadap layanan laboratorium (%) 43,5 50 60 
Jumlah Layanan Laboratorium (Jam/minggu) 35 40 45 
Jumlah Stakeholder pemberi informasi (6 bln Th pertama) 0 10 25 

 
 Keberlanjutan 

Kegiatan peningkatan kualitas kurikulum ini akan tetap berlangsung walaupun 
program hibah berakhir sehingga tetap dihasilkan lulusan yang berkualitas. Pendanaan 
untuk kegiatan ini dapat berasal dari anggaran yang berasal dari universitas. 
 Penanggungjawab Aktivitas 

Dra. Ratna Utami, MM 
 
3.2 PROGRAM PENINGKATAN SUASANA AKADEMIK (ACADEMIC ATMOSPHERE) 
 Meningkatkan forum ilmiah Dosen dan Mahasiswa (melalui Diskusi ilmiah 

rutin, sarasehan, seminar, kuliah tamu) 
 Latar Belakang 

Hasil Evaluasi Diri (Sub bab 2.3) menunjukkan bahwa masa studi mahasiswa 
cukup lama 4,96 tahun (tabel 8) disebabkan penyelesaian skripsi mahasiswa cukup 
lama 9,45 bulan (tabel 9).  Hal ini disebabkan masih banyaknya mahasiswa yang 
mengulang mata kuliah untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, dengan indikasi nilai 
C, D, dan E yang diperoleh mahasiswa semester ganjil 32,31% dan semester genap 
30,63% ( tabel 12).  Kondisi ini didukung oleh keadaan IPK sebagian besar mahasiswa 
di bawah 3,00 (tabel 6) dalam lima tahun terakhir. Permasalahan tersebut diatas salah 
satunya disebabkan dari kurangnya frekwensi penguatan atmosfer akademik keilmuan, 
serta kurang kuatnya frekwensi tatap muka dosen dan mahasiswa, dimana selama ini 
tatap muka hanya berlangsung didalam kelas dan bersifat monoton. 
 Rasional 

Peningkatan kualitas dan kuantintas interaksi dosen dan mahasiswa akan 
berdampak pada peningkatan kualitas keilmuan dosen dan mahasiswa, serta perlunya 
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dinamisasi model pembelajaran yang lebih dinamis.  Penguatan keilmuan melalui 
serangkaian forum diskusi ilmiah, kuliah tamu, seminar akan meningkatkan nuansa 
keilmuan mahasiswa dan dosen sehingga berimplikasi pada percepatan penulisan tugas 
akhir, percepatan waktu tempuh kuliah dan peningkatan IPK lulusan dan IPK semester 
serta akan meningkatkan kualitas lulusan. 
 Tujuan 

Meningkatkan wawasan keilmuan dosen dan mahasiswa yang berimplikasi pada 
percepatan waktu tempuh studi dan penyelesaian tugas akhir, serta peningkatan kualitas 
tugas akhir dan frekwensi tatap muka dosen dan mahasiswa, diluar bimbingan dan 
perkuliahan. 
 Mekanisme dan Rancangan 

Meningkatkan forum ilmiah Dosen dan Mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Tahun 1: 
• Menguatkan diskusi ilmiah rutin di bidang sektor publik dengan mahasiswa 

yang akan dilaksanakan pada Triwulan 1, selanjutnya melaksanakan kuliah 
tamu tentang Akuntansi Sektor Publik pada triwulan ke 2. 

Tahun 2: 
• Menguatkan diskusi ilmiah rutin di bidang Akuntansi Syariah dengan 

mahasiswa yang akan dilaksanakan pada Triwulan 1. Melaksanakan Seminar 
tentang Akuntansi Syariah yang akan dilakukan dengan mahasiswa pada 
Triwulan ke 3. 

Tahun 3: 
• Menguatkan diskusi ilmiah rutin di bidang Kewirausahaan dengan mahasiswa 

yang akan dilaksanakan pada Triwulan 1. Melakukan workshop yang berkaitan 
dengan Kewirausahaan  yang akan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa 
yang akan dilaksanakan pada triwulan ke 4 tahun ke 3. 

 
 Sumberdaya yang dibutuhkan 

Estimasi Biaya & Sumber Pendanaan (Jutaan RP) 
Thn  2007 Thn 2008 Thn 2009 Sub-aktivitas Jenis Sumberdaya Dibutuhkan 

PHK PT PHK PT PHK PT 
KP 

A.1 Peningkatan Atmosfer Akademik melalui Penguatan kajian 
/forum ilmiah Dosen dan Mahasiswa 

        

 A.1.a Diskusi ilmiah rutin Dosen (18 oh), mahasiswa (40 oh)   5   5   5 (5) 

 A.1.b.  Kuliah Tamu tentang sektor publik Pemateri (1 oh/th), dosen (18 oh), 
mahasiswa (40 oh) 

 5 
 
  

      (5) 
  
  

 A.1.c   Seminar  Akuntansi Syariah Pemateri (1 oh/th), dosen (18 oh), 
mahasiswa (40 oh) 

  15  
 
  

  (5) 

 A.1.d. Workshop   Kewirausahaan Pemateri (1 oh /th), dosen (18 oh), 
mahasiswa (40 oh) 

    15 
 

 
 

(5) 

Total   10 15 5 15 5  
Komponen Pembiayaan (KP) (1) Pengembangan staf; (2) Peralatan; (3) tenaga ahli; (4) Koleksi Pustaka ; (5) Pengembangan program ; (6) hibah pengajaran; (7) Hibah penelitian ; 
(8) manajemen program) 

 
 Jadual Pelaksanaan 

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 
Rencana Aktifitas 3 tahun 

I II III IV I II III IV I II III IV 

A.1.a Menguatkan diskusi ilmiah rutin dengan mahasiswa             

A.1.b Melaksanakan kuliah tamu tentang sektor publik             
A.1.c Melaksanakan seminar Akuntansi Syariah             
A.1.d Melakukan Kuliah Tamu dibidang Kewirausahaan              
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 Indikator Keberhasilan 
Indikator Utama Awal Tengah Akhir 

Lama studi (tahun) 4,96 4,73 4,50 

Rata-rata masa penulisan skripsi/TA (bulan) 9.45 7.50 6.00 

Jumlah mahasiswa memperoleh nilai C,D dan E (%) 31,47 26,5 20 

IPK Lulusan 3,09 3,17 3,25 

Indikator Pendukung Awal Tengah Akhir 

Pemberian feed-back kepada mahasiswa (%) 0 15 40 

Tingkat kepuasan layanan administrasi (%) 70,4 80 90 

Jumlah mahasiswa yang menyatakan puas terhadap layanan laboratorium (%) 43,5 50 60 

Jumlah Layanan Laboratorium (Jam/minggu) 35 40 45 

Jumlah Sekolah yang merespon lomba Olimpiade Akuntansi (% dari formulir yang 
dikirim) 18 25 35 

 Keberlanjutan 
Setelah program berakhir, kegiatan peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa 

dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan alokasi dana dari universitas maupun 
dari luar seperti program penelitian DIKTI, Pemerintah Daerah dan industri. 
 Penanggungjawab Aktivitas 

Dra Sri Wibawani. WA, MSi, Akt. 
 
3.3 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN ORGANISASI INTERNAL (INTERNAL 

MANAGEMENT AND ORGANIZATION) 
a. penjaminan mutu pelayanan administrasi akademik jurusan  

Lamanya waktu penyelesaian skripsi (9.45 bulan) dan lama studi mahasiswa 
(rata-rata 4.96 tahun) sebagaimana diungkapkan pada evaluasi diri, salah satunya 
dikarenakan oleh kurang kondusifnya sistem pelayanan informasi dan administrasi 
akademik, yang selama ini masih bersifat konvensional dan belum berbasis teknologi 
informasi webb. Sehingga  dibutuhkan waktu relatif lama dalam proses administrasi 
tugas akhir, serta belum terdapatnya sistem penjaminan mutu layanan admiistrasi 
akademik di tingkat jurusan Akuntansi.  
• Rasional 

Perbaikan kualitas mutu serta penjaminan mutu layanan administrasi akademik 
akan mempercepat proses administrasi tugas akhir dan perkuliahan, sehingga akan 
mempercepat waktu tempuh studi dan penyelesaian tugas akhir, serta akan memberikan 
akuntabilitas pengelolaan administrasi yang efisien dan efektif berbasis teknologi 
informasi webb. 

   
• Tujuan 

Untuk menjamin akuntabilitas layanan administrasi akademik tingkat jurusan, serta 
mempercepat proses administrasi penyusunan tugas akhir dan sistem administrasi 
perkuliahan. Percepatan waktu penyelesaian tugas akhir dan waktu tempuh studi. 

• Mekanisme dan Rancangan 
Penjaminan mutu pelayanan akademik jurusan dilaksanakan dengan cara sebagai 
berikut:  
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Tahun 1. 
• Melaksanakan konsultasi ahli penjaminan mutu yang akan dilaksanakan 

pada triwulan 1. Selanjutnya dilakukan workshop penjaminan mutu dan in 
service training yang akan dilaksanakan pada triwulan 2. Pada triwulan 3 
dilaksanakan melalui non-degree training untuk penjaminan mutu dan 
pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi informasi akan 
dilaksanakan pada triwulan 4. 

Tahun 2. 
• Melaksanakan implementasi penjaminan mutu yang dilakukan melalui   

melakukan sosialisasi dan implementasi penjaminan mutu pada triwulan 1. 
Selanjutnya melaksanakan non-degree training untuk penjaminan mutu pada 
triwulan ke 3 dan pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi 
informasi akan dilaksanakan pada triwulan 4.  

Tahun 3. 
• Evaluasi dan monitoring pelaksanaan penjaminan mutu, melalui konsultasi 

tenaga ahli tentang evaluasi penjaminan mutu pada triwulan ke 2, diikuti 
dengan workshop evaluasi penjaminan mutu yang dilaksanakan pada 
triwulan ke 3. 

 
• Sumberdaya yang dibutuhkan 

Estimasi Biaya & Sumber Pendanaan 
(Jutaan RP) 

Thn  2007 Thn 2008 Thn 2009 
KP 

Sub-aktivitas Jenis Sumberdaya 
Dibutuhkan 

PHK PT PHK PT PHK PT  
I. Penjaminan mutu Layanan admnistrsi akademik   
Jurusan  berbasis Teknologi Informasi 

        

I.1. Konsultasi ahli penjaminan mutu dan implementasinya Tenaga ahli (1OB), dosen, modul 17      (3) 

I.2. Workshop / in service training penjaminan mutu Pemateri (2 oh), dosen (18 oh) 15       (5) 
I.3. Magang  staf untuk penjaminan mutu Dosen (1OB/th) 12   12      (1) 
I.4. Pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis webb Dosen, rancangan sistem, 

komputer, modul 
31,1  32,9  

  
37,9  (2)  

I.5.Sosialisasi dan Implementasi penjaminan mutu Dosen (18 oh), pemateri (2 
oh), panitia (3 oh) 

      (5) 

I.6 Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.         
I.6.a Konsultasi tenaga ahli Tenaga ahli (1OB)     17  (2) 
I.6.bWorkshop evaluasi penjaminan mutu Pemateri (2 oh), dosen (18 oh)     15 5 (5) 

Total  75,1  44,9  69,9 5  
Komponen Pembiayaan (KP) (1) Pengembangan staf; (2) Peralatan; (3) tenaga ahli; (4) Koleksi Pustaka ; (5) Pengembangan program ; (6) hibah 
pengajaran; (7) Hibah penelitian ; (8) manajemen program) 

 
 Jadual Pelaksanaan 

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Rencana Aktifitas 3 tahun 
I II III IV I II III IV I II III IV 

I.1. Melaksanakan konsultasi ahli penjaminan mutu             
I.2. Melaksanakan workshop penjaminan mutu             
I.3. Melaksanakan pengiriman staf untuk penjaminan mutu             
I.4. Pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis web             
I.5. Sosialisasi & implementasi penjaminan mutu             
I.6. Evaluasi dan monitoring penjaminan mutu             
      I.6.a. Konsultasi tenaga ahli             
      I.6.b. Workshop evaluasi penjaminan mutu             
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 Indikator Keberhasilan 
Indikator Utama Awal Tengah Akhir 

Lama studi (tahun) 4,96 4,73 4,50 

Rata-rata masa penulisan skripsi/TA (bulan) 9.45 7.50 6.00 
Indikator Pendukung Awal Tengah Akhir 
Pemberian feed-back kepada mahasiswa (%) 0 15 40 
Tingkat kepuasan layanan administrasi (%) 70,4 80 90 
Jumlah mahasiswa yang menyatakan puas terhadap layanan laboratorium (%) 43,5 50 60 
Jumlah Layanan Laboratorium (Jam/minggu) 35 40 45 

 
 Keberlanjutan 

Panduan Sistem layanan dan Administrasi yang telah tersusun akan menjamin 
efektifnya proses belajar mengajar di masa mendatang. Pendanaan untuk kegiatan 
penyempurnaan sistem yang telah tersusun dapat berasal dari anggaran rutin jurusan 
Akuntansi yang berasal dari universitas. 

 
 Penanggungjawab Aktivitas 

Djoko Sigit S, SE, M.Acc 
 
3.4 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI (EFFICIENCY) 

Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Melalui Peningkatan kualitas 
Pembelajaran dan Penelitian  

 Latar Belakang 
Mengacu pada profile lulusan , tahun kelulusan dan lama studi , serta status 

akademik terungkap bahwa rata-rata selama kurun waktu lima tahun, kurang lebih 
33,57 persen mahasiswa lulus dengan waktu antara 4,0 dan 4,5 tahun. Sedangkan yang 
lulus dengan lama studi 4,5 hingga 5,0 tahun sebesar 36,83 persen dan yang lebih dari 5 
tahun sebesar 29,60 persen atau secara rata-rata waktu studi yang diperlukan yaitu 4 
tahun 9 bulan. Berdasarkan IPK terungkap bahwa 50,99 persen mahasiswa memiliki 
IPK dibawah 3,00 berimplikasi pada rendahnya daya saing mahasiswa untuk 
memperoleh pekerjaan pertamanya, berdasarkan survey yang dilakukan atas lowongan 
pekerjaan yang tercantum di media masa, mayoritas mensyaratkan IPK minimal 3,00.  

Semakin lamanya masa studi mahasiswa mengindikasikan lemahnya efisiensi 
proses belajar mengajar dan rendahnya produktifitas. Salah satu sebab utama 
keterlambatan penyelesaian masa studi mahasiswa karena banyak mahasiswa harus 
menempuh ulang beberapa mata kuliah agar dapat mencapai IPK yang tinggi untuk 
dapat bersaing dalam pasar kerja,  rata-rata sebesar 31,47 % mahasiswa memperoleh 
nilai antara C sampai dengan E. Untuk itu diperlukan inovasi pembelajaran berbasis 
multimedia dan teknologi informasi (berbasis internet) yang diharapkan akan dapat 
meningkatkan kualitas lulusan.  

Disamping itu, sebagian besar keterlambatan mahasiswa menyelesaikan 
studinya terkait dengan penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi. Rata-rata sebesar 
75,97 % mahasiswa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dalam waktu lebih 
dari 1 semester. Secara rata-rata, waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk 
menyelesaikan skripsi mereka sebesar 9 bulan 13 hari (9,45 bulan). Keterlambatan 
tersebut karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam penelusuran literatur yang 
dibutuhkan untuk penyelesaian tugas akhir (skripsi) dan karena lemahnya penguasaan 
metodologi penelitian oleh mahasiswa. Mengacu pada kondisi tersebut, diperlukan 
sebuah inovasi pembelajaran dengan melakukan collaborative research antara dosen 
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dengan mahasiswa yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat proses 
penulisan tugas akhir. 
 Rasional 

Permasalahan tidak efektifnya proses pembelajaran dan rendahnya produktifitas 
mahasiswa akan dapat diatasi dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui 
pendekatan teaching grant dan research grant. Pendekatan research grant akan dapat 
membantu mahasiswa meningkatkan kualitas penelitian mereka dan mempercepat 
waktu penyelesaian penelitiannya. Disamping itu, diperlukan pendekatan teaching grant 
dan penekanan pembelajaran berbasis multimedia serta berbasis teknologi informasi 
dalam upaya untuk meningkatkan penguasaan materi perkuliahan oleh mahasiswa.  

 
 Tujuan 

Tujuan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta produktifitas proses belajar 

mengajar melalui pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi 
2. Mempercepat penyelesaian tugas akhir  dan kelulusan mahasiswa melalui 

peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan keterlibatan penelitian 
dalam penelitian dosen 

 Mekanisme dan Rancangan 
Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Melalui Peningkatan optimalisasi 
Pembelajaran dan Penelitian dilaksanakan dengan cara : 
1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan staf pengajar (dosen) khususnya 

terkait dengan teknologi informasi dan komputer melalui Applied Approach 
atau Pelatihan Pekerti pada Triwulan 1 tahun 1. Kemudian dilanjutkan dengan 
workshop pembelajaran berbasis E-Learning yang akan dilaksanakan pada 
dilakukan pada Triwulan 2 tahun 2 dan dilanjutkan dengan workshop 
pembelajaran berbasis proyek (project based learning) pada triwulan ke 2 tahun 
ke 3. 

2. Merancang dan menyusun SAP, diktat serta modul-modul perkuliahan berbasis 
kompetensi yang dilakukan pada Triwulan 2 tahun ke-1, ke-2 dan ke-3. 
Melakukan pengiriman staf akademik untuk peningkatkan kemampuan 
melakukan penelitian yang dilakukan pada triwulan ke-3 untuk setiap tahunnya. 

3. Meningkatkan kemampuan meneliti dosen berkolaborasi dengan mahasiswa 
yang dirancang melalui kegiatan workshop metodologi penelitian yang 
dilakukan pada Triwulan 2 tahun ke 2. selanjutnya dilakukan grand research 
atau kolaborasi research dengan melibatkan mahasiwa kegiatan tersebut akan 
dilakukan pada Triwulan 2 selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya sebagai 
penunjang grant research, dilakukan peningkatan kemampuan penelitian dosen 
melalui penguatan sarana riset yang dilakukan pada triwulan ke-3 selama tiga 
tahun berturut-turut. 
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 Sumber Daya Yang Dibutuhkan 
Estimasi Biaya & Sumber Pendanaan (Jutaan RP) 
Thn  2007 Thn 2008 Thn 2009 KP 

Sub-aktivitas Jenis Sumberdaya 
Dibutuhkan 

PHK PT PHK PT PHK PT  
E. Peningkatan effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi 
pembelajaran dan reserach (penelitian)  

        

E.1  Optimalisasi Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi         

E.1.a Applied Approach training atau Pelatihan Pekerti Pemateri (2 oh), dosen (18 
oh) 

15       (5) 

E.1.b workshop pembelajaran berbasis E-Learning Pemateri (2 oh/th), dosen (18 
oh) 

  15    (5) 

E.1.c workshop pembelajaran berbasis project (Project-Learning) Dosen (18 oh), pemateri (2 
oh),  modul. 

  
 
 

  15  (5) 

E.1.d Merancang dan menyusun SAP kurikulum berbasis teknologi informasi Dosen (18 oh), pemateri (2 
oh),  modul. 

20  20   20   (6) 

 E.2 Optimalisasi Penelitian berbasis Teknologi Informasi          
E.2.a workshop metodologi penelitian Akuntansi Dosen (18 oh) , transportasi, 

modul, akomodasi 
  

 
 

15 5 
 
  

  
 
 

(5) 

E.2.b Hibah Penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa Dosen,mahasiswa 90  90  90  (7) 
E.2,c Peningkatan kemampuan penelitian dosen melalui penguatan sarana 
research 

Sarana research,  
jurnal & pustaka 

86,5 
88,5 

 70,4 
71,5 

5 80,4 
85,5 

2  
 

(2) 
(4) 

E.2.d. Peningkatan kemampuan penelitian staf melalui non-degree training 1 OB / tahun 12  12  12   
Total  267,9  272,3 10 252,1 2  

Komponen Pembiayaan (KP) (1) Pengembangan staf; (2) Peralatan; (3) tenaga ahli; (4) Koleksi Pustaka ; (5) Pengembangan program ; (6) hibah pengajaran; (7) Hibah penelitian ; 
(8) manajemen program) 

 
 Jadual Pelaksanaan 

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Rencana Aktifitas 3 tahun 
I II III IV I II III IV I II III IV 

E.1. Melaksanakan pelatihan Applied Approach atau Pelatihan Pekerti             
E.2. Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis E-Learning dan project 
learning             

E.3. Merancang dan Menyusun SAP kurikulum, Diktat dan Modul Perkuliahan 
berbasis Kompetensi TI             

E.4. Melakukan workshop metodologi Penelitian              
E.5. Melaksanakan grand research yang melibatkan   
mahasiswa             

E.6. Meningkatkan kemampuan penelitian dosen melalui penguatan sarana 
research             

E.7. Peningkatan kemampuan penelitian staf melalui non-degree training             

 
 Indikator Keberhasilan 

Indikator Utama Awal Tengah Akhir 
Lama studi (tahun) 4,96 4,73 4,50 
Jumlah mahasiswa memperoleh nilai C,D dan E (%) 31,47 26,5 20 
IPK Lulusan 3,09 3,17 3,25 
Rata-rata masa penulisan skripsi/TA (bulan) 9.45 7.50 6.00 
Indikator Pendukung Awal Tengah Akhir 
Publikasi ilmiah tingkat nasional/terakreditasi (%) 13 20 30 
Perkuliahan dengan hand out kuliah berbahasa Inggris (tahun) 0 15 30 
Jumlah penelitian hibah DIKTI (tahun) 3 6 9 
Jumlah penelitian mahasiswa (tahun) 0 5 10 
Jumlah Mahasiswa yang terlibat penelitian Dosen (tahun) 2 5 10 

 Keberlanjutan 
Peningkatan efektifitas dan produktifitas pembelajaran merupakan hal yang 

sangat strategis dalam peningkatan kualitas lulusan agar lulusan menjadi lebih 
kompetitif dan berdaya-saing. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini akan 
diteruskan keberlangsungannya melalui pendanaan universitas melalui dana taktis 
fakultas untuk pengembangan Jurusan. 
• Penanggung Jawab 
      Dra. Yuningsih, Mcom. 
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BBAABB  44..    RREENNCCAANNAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAASSII  PPRROOGGRRAAMM  
  

A. ORGANISASI PROGRAM 
Untuk  efektivitas berjalannya program disusun struktur organisasi pengelolaan  

kegiatan sebagaimana terdapat pada gambar 5.1. Mekanisme organisasi diuraikan 
sebagai berikut ; 1). Ketua Pelaksana bertanggung jawab terhadap seluruh program, 
bersama-sama Wakil Ketua mengkoordinasi koordinator-koordinator program dan 
berkonsultasi pada Penanggungjawab (Dekan dan Ketua Jurusan) dan dalam 
pelaksanaan juga mendapat monitoring dari gugus kendali mutu tingkat Universitas, 
serta dikonsultasikan kepada Rektor sebagai pembina. 2). Wakil Ketua 
mengkoordinasikan secara langsung koordinator-koordinator Bidang dan  bertanggung 
jawab terhadap  pelaksanaan seluruh program (aktivitas)  3).Koordinator Bidang 
bertugas mengimplementasikan program sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing 
sesuai isu-isu strategis RAISE. maka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program 
 
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab personil secara rinci diuraikan 
sebagai berikut : 

 PEMBINA, memberikan masukan tentang misi, visi dan arah kebijakan 
pembangunan Fakultas Ekonomi UMM dan prioritas program pengembangan 

Pembina 

R E K T O R 

Penanggung Jawab 
D E K A N 

Drs. Bambang Widagdo, MM

KETUA JURUSAN 
Dra. Eny Suprapti, MM, Ak 

Ketua Pelaksana 
Drs. A. Waluyo Jati, MM

Monev. Tingkat Universitas 

Wa. Kabid. Akademik 
Drs. Dhaniel Syam, MM,

Administrasi 
M. Zaky Andriansyah,

Wa. Kabid. Keuangan 
Drs. Siti Zubaidah, MM,

Koord. Bid. R 
Dra. Ratna Utami, MM 

Koord. Bid. A 
Dra. Sri Wibawani, Msi, 

Ak 

Koord. Bid. E 
Yuningsih, SE, M.Com 

Koord. Bid. I 
Djoko Sigit S., SE, M.Acc 
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dalam jangka pendek, menengah dan panjang, serta memberikan petunjuk 
pelaksanaan program implementasinya. 

 PENANGGUNGJAWAB, bertugas dan bertanggung jawab dalam; 
 Merumuskan aspek-aspek pengembangan kapasitas dan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi internal sesuai 
dengan misi, visi dan arah kebijakan pembangunan Fakultas dan Universitas.  

 Berkoordinasi dengan Ketua Tim Penyusun dalam memantau perkembangan 
pekerjaan tim, dan bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang telah 
disusun, serta Memfasilitasi segala keperluan tim dalam kegiatan pekerjaan.   

 KETUA PELAKSANA, bertugas dan bertanggung jawab dalam; 
 Merumuskan kerangka pemikiran studi bersama dengan Ketua Jurusan dengan 

melibatkan semua anggota tim. Merumuskan rencana kerja tim dan mengatur 
pembagian tugas personil seta mengkoordinasi tim. Secara berkala 
mengevaluasi hasil pekerjaan tim bersama Wakil Ketua. Melaksanakan editing 
dan kontrol akhir dari laporan hasil kerja tim (proposal) secara keseluruhan. 

 WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK, bertugas dan bertanggung jawab dalam; 
 Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan studi. 

Berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Keuangan dalam pengaturan alokasi 
anggaran. Melakukan konsultasi dengan Ketua Pelaksana.. Melakukan 
monitoring hasil kerja Koordinator Bidang.. Membantu Ketua dalam 
melaksanakan editing dan kontrol akhir dari laporan hasil kerja tim (proposal) 
secara keseluruhan. 

 WAKIL KETUA BIDANG KEUANGAN, bertugas dan bertanggung jawab dalam; 
 Melaksanakan pengelolaan keuangan program kegiatan Berkoordinasi dengan 

Wakil Ketua Bidang Akademik dalam pengaturan alokasi anggaran. Membantu 
melakukan monitoring hasil kerja Koordinator Bidang bersama Wakil Ketua 
Bidang Akademik. Membantu Ketua dalam melaksanakan editing dan kontrol 
akhir dari laporan hasil kerja tim (proposal) secara keseluruhan. 

 Koordinator Bidang, bertugas dan bertanggung jawab dalam; 
 Melaksanakan aktivitas kegiatan program. Membuat laporan hasil kegiatan hasil 

kegiatan. Pengarsipan dokumen dan surat-menyurat. 
 
B. AKTIVITAS DAN PENJADWALAN 

Rekapitulasi jadual implementasi program untuk tiap-tiap aktivitas dan sub-
aktivitas  dalam jangka 3 tahun diuraikan pada Tabel 5.1 berikut ini : 
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Tabel 4.1. Jadual Rencana Implementasi Program 
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Rencana Aktifitas 3 tahun 

I II III IV I II III IV I II III IV 
R.1a. Mendatangkan konsultasi tenaga ahli rekonstruksi kurikulum             
R.1b. Melaksanakan workshop kurikulum             
R.1c. Membuat rancangan kurikulum melalui pengembangan SAP 

dan Modul             

R.1d. Penguatan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Syariah dan 
Kewirausahaan berbasis Laboratorium             

R.1e. Peningkatan kompetensi keahlian dosen             
R.1.f.  Peningkatan Kompetensi Bahasa Staf              
R.1.g. Implementasi dan Evaluasi Kurikulum berbasis kompetensi 

melalui konsultasi ahli             

R.1.h  Konsultasi ahli di bidang kewirausahaan             
A.1.a Menguatkan diskusi ilmiah rutin dengan mahasiswa             

A.1.b Melaksanakan kuliah tamu tentang sektor publik             
A.1.c Melaksanakan seminar Akuntansi Syariah             
A.1.d Melakukan Kuliah Tamu dibidang Kewirausahaan              
I.1. Melaksanakan konsultasi ahli penjaminan mutu             
I.2. Melaksanakan workshop penjaminan mutu             
I.3. Melaksanakan pengiriman staf untuk penjaminan mutu             
I.4. Pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis web             
I.5. Sosialisasi & implementasi penjaminan mutu             
I.6. Evaluasi dan monitoring penjaminan mutu             
      I.6.a. Konsultasi tenaga ahli             
      I.6.b. Workshop evaluasi penjaminan mutu             
E.1. Melaksanakan pelatihan Applied Approach atau Pelatihan Pekerti             
E.2. Melaksanakan workshop pembelajaran berbasis E-Learning dan project 
learning             

E.3. Merancang dan Menyusun SAP kurikulum, Diktat dan Modul 
Perkuliahan berbasis Kompetensi TI             

E.4. Melakukan workshop metodologi Penelitian              
E.5. Melaksanakan grand research yang melibatkan   
mahasiswa             

E.6. Meningkatkan kemampuan penelitian dosen melalui penguatan sarana 
research             

E.7. Peningkatan kemampuan penelitian staf melalui non-degree training             

 
C. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI 

Agar implementasi program dapat berjalan dan mencapai target yang sudah ditetapkan 
dilakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap program kegiatan. Secara formal di tingkat 
Universitas untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik, peningkatan kualitas dan 
efisiensi pelaksanaan administrasi akademik dan pengembangan sumberdaya manusia, telah 
dibentuk BKMA, BPSDM, Askorbid Pengembangan Akademik dan BAA. Badan-badan 
tersebut melakukan tugas monitoring dan evaluasi (Monev) sesuai dengan bidangnya. Dalam 
Program Hibah Kompetisi A2, semua aktifitas program juga akan dilakukan monitoring dan 
evaluasi oleh badan-badan tersebut.  
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BAB 5. ANGGARAN YANG DIUSULKAN 
 

Total pembiayaan untuk implementasi program pengembangan yang 
direncanakan selama 3 tahun adalah sebesar Rp   1.500.000 .000,- yang terdiri dari : 
  Tahun I :  Rp 500.000.000,00 
  Tahun II :  Rp 500.000.000,00 
  Tahun III :  Rp 500.000.000,00 

Pembiayaan diusulkan kepada PHKA2 sebesar  Rp 1.500.000.000,00 dan 
komitmen universitas sebesar Rp 151.500.000,00  (10,1%). Rincian penjelasan 
selengkapnya diuraikan pada table-tabel usulan anggaran pada halaman berikut. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


