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1. Pengadaan Konsultan Ahli untuk Rekontruksi Kurikulum 
Latar Belakang. Lemahnya daya saing dan kompetensi lulusan di pasar kerja terlihat dari lamanya masa tunggu 
mencari pekerjaan. Penyebabnya antara lain karena lemahnya relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pengguna (pasar 
kerja) dan rendahnya efektifitas kurikulum. Akar permasalahan terletak pada kurangnya relevansi kurikulum dengan 
perkembangan pasar kerja, ilmu pengetahuan dan perekonomian di era desentralisasi, otonomi daerah dan globalisasi 
(persaingan bebas), serta belum terbentuknya keunggulan kompetensi  spesifik dari program studi untuk memasuki dan 
memenangkan kompetisi pasar kerja para lulusan. Hal ini mendorong program kontruksi kurikulum penting untuk 
dilakukan melalui konsultasi ahli yang dilanjutkan dengan workshop kurikulum. 

Tujuan Menghasilkan model kurikulum yang menjamin kompetensi, ketrampilan, dan daya saing lulusan 
dalam pasar kerja; Meningkatkan efektifitas dan produktifitas proses pembelajaran 

Lingkup Kegiatan Penelusuran dan pengadaan tenaga ahli untuk menjadi tenaga konsultatif dibidang kurikulum 
akuntansi sektor publik, syariah dan kewirausahaan; Diskusi terbatas pengajar dengan tenaga ahli; 
Penajaman alur kompetensi matakuliah dan penataan ulang struktur alur mata kuliah. 

Keluaran Kurikulum berbasis kompetensi dan sistematika serta struktur kompetensi matakuliah. 
Tenaga Ahli Dr. Indra Bastian, MBA, Ak., Iwan Triyuwono, SE., Ak., M.Ec., Ph.D., Dr. Moeljadi, SE, MS. 
Jadwal Pelaksanaan Bulan Februari Tahun 2007, 2008  
Peserta/ Biaya Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UMM / Rp. 51.000.000,00 

 
2. Workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi 
Latar Belakang. Penyebab daya saing lulusan yang masih lemah disebabkan oleh relevansi kurikulum dengan pasar 
kerja dan efektifitas kurikulum yang masih rendah. Selain itu, banyak lulusan akuntansi yang bekerja tidak sesuai 
bidangnya. Lambannya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Maka, secara intensif 
perguruan tinggi diharapkan selalu merekonstruksi kembali kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan pasar. 
Rekonstruksi kurikulum dilakukan dengan berbasis penguatan kompetensi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi informasi yang berada dalam arahan dan dikonsultasikan dengan ahlinya. 

Tujuan Menghasilkan kurikulum berbasis kompetensi unggulan spesifik jurusan yang difokuskan pada 
bidang akuntansi untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas proses pembelajaran, 
meningkatkan kompetensi keahlian dan keterampilan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas 
lulusan yang kompetitif dan memiliki kompetensi serta berdaya saing di pasar kerja. 

Lingkup Kegiatan Kegiatan ilmiah dalam bentuk Workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi.   
Keluaran Panduan mutu konstruksi kurikulum berbasis kompetensi bidang akuntansi dan acuan dasar, alur 

sistematika, dan struktur kompetensi kurikulum berbasis kompetensi. 
Jadwal Pelaksanaan Bulan April  Tahun 2007 
Peserta/ Biaya Peserta terdiri dari staf dosen dan sejumlah stakeholder dibidang akuntansi / Rp. 17.000.000,00. 

 
3. Peningkatan kompetensi kemampuan dosen berbahasa asing 
Latar Belakang. Problema lama masa studi (4,96 tahun), masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa  (9,45 bulan) dan 
waktu tunggu memperoleh pekerjaan (8,14 bulan), menunjukkan bahwa kualitas pembelajarn masih rendah dan harus 
terus dilakukan peningkatan. Selama ini strategi pembelajaran berbasis hasil penelitian dan referensi mutakhir yang 
dipublikasikan secara internasional masih terbatas. Maka, perlu ditempuh strategi untuk mengatasi masalah tersebut 
dengan melakukan program peningkatan penguasaan bahasa Inggris bagi dosen 

Tujuan Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis penelitian dan referensi internasional yang mutakhir 
Lingkup Kegiatan Penelusuran dan pengadaan tenaga ahli untuk menjadi tenaga konsultatif dan fasilitator yang 

memiliki kompetensi dibidang bahasa Asing. 
Keluaran Perkuliahan dengan hand out dan referensi berbahasa Inggris/Asing 
Jadwal Pelaksanaan Bulan November tahun 2008 
Peserta/ Biaya Peserta terdiri dari seluruh staf dosen akuntansi. / Rp. 17.000.000,00. 

 
4. Diskusi Ilmiah, Kuliah Tamu dan Seminar  
Latar Belakang. Suasana akademik yang kondusif dan ideal, menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan dan 
bukan sekedar obyek. Efektifitas pembelajaran akan dicapai jika proses interaksi aktif dosen-mahasiswa terjadi secara 
egaliter di depan ilmu dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, saat ini, pola interaksi masih one way traffic yang statis 
dan kurang proaktif, serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih rendah. Rendahnya partisipasi dan 
keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran menyebabkan hubungan dosen dan mahasiswa menjadi sangat 
formal. Kondisi tersebut mendorong perlu dibangunnya hubungan kolegial antara dosen –mahasiswa berbasis two way 



traffic. Maka, diperlukan suasana akademis yang dapat meningkatkan motivasi, kreatifitas dan komitmen bersama 
kegiatan proses belajar mengajar melalui penyelenggaraan kuliah tamu, seminar dan diskusi ilmiah. 

Tujuan Meningkatkan interaksi dan komunikasi dosen dengan mahasiswa.  
Lingkup Kegiatan Kegiatan ilmiah dalam bentuk Diskusi Ilmiah, Kuliah Tamu dan Seminar 
Jadwal Pelaksanaan Diskusi Ilmiah setiap Maret 2007, 2008, 2044709; Kuliah tamu ASP bulan April 2007; Seminar  

Akuntansi Syariah bulan September 2008 dan Kuliah Tamu Kewirausahaan bulan September 2009. 
Peserta/ Biaya Semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi semester VII dan semua dosen Jurusan 

Akuntansi / Rp. 50.000.000,00,- 

 
5.  Pengadaan Konsultan Ahli untuk Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penjaminan Mutu 
Latar Belakang. Pelayanan administrasi yang kurang optimal, kompetensi staf administrasi yang terbatas, dan rotasi 
staff di lingkungan UMM yang terlalu cepat, berakibat pada rendahnya kualitas dan produktivitas layanan administrasi. 
Akibatnya, prosentasi mahasiswa yang menyelesaikan studi lebih dari 5 tahun masih besar (29,60%), waktu 
penyelesaian skripsi antara 1-2 semester dan bahkan lebih dari 2 semester 75,97%, dan hanya 24,03 % yang mampu 
menyelesaikan skripsi kurang dari 1 semester. Maka, perlu dilakukan program penjaminan mutu atas layanan akademik 
melalui konsultasi ahli yang dilanjutkan dengan workshop dan pelatihan penjaminan mutu. 

Tujuan Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program penjaminan mutu pelayanan administrasi 
akademik di Jurusan Akuntansi dan untuk meningkatkan kemampuan tenaga administrasi. 

Lingkup Kegiatan Penelusuran dan pengadaan tenaga ahli untuk menjadi tenaga konsultatif  
dalam Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penjaminan Mutu 

Keluaran Pedoman dan standar penjaminan mutu 
 Tingkat kepuasan layanan administrasi akademik 

Tenaga Ahli Dr. Suwardjono, M.Sc, Ak.  
Jadwal Pelaksanaan Januari 2007 
Peserta/ Biaya Seluruh dosen dan staf administrasi jurusan akuntansi / Rp. 34.000.000,00. 

 
6. Workshop / in Service Training  dan Evaluasi penjaminan mutu 
Latar Belakang. Konsultasi ahli penjaminan mutu merupakan langkah awal perbaikan kualitas pelayanan. Program 
tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan ketrampilan staff dalam menangani pekerjaan administrasi. 
Untuk mecapai hal ini maka penjaminan mutu atas layanan akademik penting untuk dilakukan melalui 
workshop penjaminan mutu. 

Tujuan Mengoptimalkan pelayanan administrasi akademik guna meningkatkan produktifitas layanan 
administrasi  sehingga mendukung mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir lebih cepat. 

Lingkup Kegiatan Kegiatan ilmiah dalam bentuk workshop penjaminan  mutu 
Keluaran Tersusun acuan dasar dan alur sistematika penjaminan mutu dan keberadaan staf yang menguatkan 

sistem penjaminan mutu layanan administrasi akademik 
Tenaga Ahli Dr. Suwardjono, M.Sc, Ak. 
Jadwal Pelaksanaan April 2009 
Peserta/ Biaya Seluruh dosen dan staf administrasi jurusan akuntansi / Rp. 30.000.000,00. 

 
7. Pelatihan Applied Approach 
Latar Belakang. Lamanya masa studi yang yaitu 4,96 tahun dan  rata-rata IPK semester mahasiwa aktif 2,69 ber-
implikasi pada lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Lamanya masa studi mencerminkan 
lemahnya kinerja proses belajar mengajar dan rendahnya produktifitas. Masalah ini juga terjadi karena banyak 
mahasiswa harus menempuh ulang beberapa mata kuliah (8,35%) agar dapat mencapai IPK yang berdaya saing di pasar 
kerja.  Kondisi ini juga mencerminkan tidak efektifnya proses pembelajaran, untuk itu diperlukan peningkatan dan 
inovasi pembelajaran yang salah satunya ditempuh melalui Applied Approach training.  

Tujuan Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasana yang ada guna mendukung inovasi pembelajaran 
berbasis multimedia dan teknologi informasii; Meningkatkan kualitas pmbelajaran melalui 
peningkatan kualitas teknik dan metodik mengajar; Meningkatkan kualitas dan kompetensi 
mahasiswa melalui inovasi dan peningkatan portofolio metodik belajar-mengajar; Mempercepat 
penyelesaian tugas akhir  dan peningkatan kualitas kelulusan mahasiswa. 

Lingkup Kegiatan Forum ilmiah dalam bentuk pelatihan metodik inovasi belajar dan mengajar. 
Keluaran Tersusun kerangka Pedoman dasar Metodik inovasi dan portofolio Pembelajaran. 
Jadwal Pelaksanaan Bulan Maret 2007 
Peserta/ Biaya Seluruh dosen yang mengajar di jurusan akuntansi / Rp. 15.000.000,00. 

 
 



8. Workshop Pembelajaran Berbasis E-Learning dan Project- Learning 
Latar Belakang. Berdasarkan hasil evaluasi diri jurusan Akuntansi terungkap bahwa waktu penyelesaian studi hampir 
mendekati lima tahun secara rata-rata dengan penyelesaikan tugas akhir melebihi satu semester. Lemahnya kinerja 
pembelajaran terjadi karena sistem pembelajaran yang bersifat statis dan monoton, tidak terjadi pembelajaran dua arah, 
tetapi lebih banyak bersifat searah, dan minimnya inovasi pembelajaran, serta tidak menyesuaikan dengan 
perkembangan teknologi. Peningkatan atmosfer akademik berbasis pada kemajuan teknologi sudah menjadi trend atau 
kecenderungan, bahkan proses pembimbingan dapat berjalan via teknologi internet. Kondisi yang demikian belum 
terungkap. Inovasi proses pembelajaran perlu dikreasikan dengan berbasiskan pada kemajuan dan perkembangan 
teknologi serta sebagai upaya dinamisasi atmosfer akademik antara dosen dengan mahasiswa. Sehingga proses 
pembimbingan tugas akhir dapat dilakukan dimana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu, yakni pembimbingan via 
teknologi internet. Hal yang demikian akan mempercepat proses penyelesaian tugas akhir. 

Tujuan Meningkatkan interaksi komunikasi dosen dan mahasiswa berbasis teknologi informasi; 
Meningkatkan kinerja proses pembelajaran melalui sistem pembelajaran berbasis mahasiswa 
(Student Center Learning).; Meningkatkan kemampuan penelitian dosen 

Lingkup Kegiatan Kegiatan ilmiah dalam bentuk Workshop Pembelajaran Berbasis E-Learning dan project-learning 
Keluaran Publikasi ilmiah tingkat nasional/terakreditasi 
Jadwal Pelaksanaan Bulan April 2008 dan 2009 
Peserta/Biaya Seluruh dosen yang mengajar di jurusan akuntansi / Rp. 30.000.000,00 

 
9. Workshop Metodologi Penelitian 
Latar Belakang. Hasil Evaluasi Diri menunjukkan bahwa lama studi mahasiswa cukup lama (4,96 tahun) disebabkan 
karena penyelesaian skripsi mahasiswa cukup lama (9,45 bulan). Penyelesaian skripsi sebenarnya dapat dipercepat 
dengan pengarahan pembimbing pada payung penelitiannya. Padahal jumlah penelitian dosen yang didanai dari luar 
UMM cukup rendah, yaitu 3 penelitian/tahun atau 0,20 penelitian/dosen/tahun, dan penelitian atau karya ilmiah dosen 
yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi rata-rata adalah 0,13 publikasi/dosen/tahun. Rendahnya produktivitas dan 
kualitas penelitian tersebut disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dosen di bidang metodologi penelitian terkait 
dengan proses dan materinya, sehingga mengakibatkan kurangnya kegiatan penelitian dosen yang melibatkan 
mahasiswa.  

Tujuan Memperkaya topik-topik penelitian/judul-judul skripsi dan untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas penelitian dosen  maupun mahasiswa. 

Lingkup Kegiatan Kegiatan ilmiah dalam bentuk Workshop Metodologi Penelitian. 
Keluaran Jumlah penelitian DIKTI yang melibatkan kolaborasi dosen dengan mahasiswa. 
Jadwal Pelaksanaan Bulan Februari 2008 
Peserta/ Biaya Dosen Akuntansi dan mahasiswa akuntansi semester VII / Rp. 15.000.000,00. 

 
10. Mengadakan Konsultasi Ahli Kewirausahaan 
Latar Belakang. Berdasarkan visi Jurusan Akuntansi bahwa kompetensi unggulan lulusan adalah bidang syari’ah dan 
kewirausahaan. Konsultasi ahli dilakukan dalam perancangan dan pengembangan kurikulum dan modul-modul pelatihan 
berbasis pada nilai-nilai kewirausahaan. Hasil rancangan kurikulum beserta modul-modulnya tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan relevansi lulusan didunia kerja sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya.  

Tujuan Meningkatkan relevansi kurikulum dan metode pembelajaran berbasis pada nilai-nlai kewirausahaan 
Lingkup Kegiatan Pengadaan tenaga ahli sebagai tenaga konsultatif dibidang kurikulum berbasis nilai kewirausahaan; 

Diskusi terbatas pengajar dengan tenaga ahli; Penajaman alur kompetensi matakuliah dan penataan 
ulang struktur alur mata kuliah.  

Keluaran Kurikulum berbasis kompetensi kewirausahaan, sistematika, dan struktur matakuliah.  
Jadwal Pelaksanaan Bulan Februari 2009 
Peserta/ Biaya Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UMM / Rp. 17.000.000,00. 

 


