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Rendahnya publikasi ilmiah dosen (1 jurnal internasional –
PPKID)
Jumlah dosen bergelar doktor masih rendah (23 dosen atau 38%)
Lama studi mahasiswa belum mencapai waktu yang ideal (4,2
tahun)
Cukup tingginya angka drop-out (26 mahasiswa terancam DO)
Kualitas lulusan yang belum memuaskan (IPK tinggi tetapi
tingkat kelulusan sertifikasi profesi akuntansi sangat rendah)
Kekurangan dosen dalam rumpun tertentu (Sistem informasi,
auditing dan perpajakan)






Hampir semua dosen memiliki sertifikasi profesi (98%)
Jumlah mahasiswa S-1 yang terekruit sebelum lulus (93
mahasiswa/34%)
Nilai rata2 SBMPTN masih tertinggi untuk ilmu sosial di UB

Indikator Kinerja
IPK Lulusan S-1
Masa Studi Lulusan S-1
Prosentasi mahasiswa yang langsung dapat pekerjaan
Masa tunggu lulusan S-1
Jumlah profesor
Jumlah doktor
Jumlah publikasi Internasional (PPKID)
Jumlah publikasi nasional
Jumlah mahasiswa pemenang kompetisi tingkat
nasional/internasional

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
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AUN selesai dan siap visitasi
TOEFL dosen muda 550/ IELTS 6,5 (persiapan studi lanjut).
2 Dosen berangkat studi lanjut S3
Pengintegrasian dan pengembangan fungsi Lab Akuntansi dan Perpajakan
Presentasi 4 case study yang telah disusun.
Target penulisan case sudy baru (selain yang dipresentasikan): 4 case study
•

•

Dosen yang berangkat untuk penulisan case study harus sesuai dengan rumpun
matakuliahnya (prioritas pertama atau kedua dari rumpun yang dipilih), kecuali ada
diskresi lain dari Jurusan yang bersifat strategis.
Masing-masing dosen diberikan hak untuk mengajukan penulisan case study dengan
mekanisme:
• Memilih objek sendiri
• Dukungan biaya sppd dan reward setelah penyelesaian report, diseminarkan di monthly

meeting/ rapat kerja jurusan.

•

Pengembangan bahan ajar berbasis modul & case study di PS S1 & PPAk

•
•
•
•
•

10 kali penyelenggaraan Accounting Update Series
Penyelenggaraan APCAF II di tahun 2017
Pengiriman delegasi mahasiswa ke olimpiade/ conference, BAF, Pekan
Kewirausahaan
Matriks perumpunan dosen & kebijakan pengiriman PPL dan penelitian
disesuaikan dengan kompetensi dan rumpun dosen
Pengimpelemtasian kurikulum baru berbasis KKNI bagi PS S1 dengan
perbaikan proses bisnis pendidikan dan pengajaran jurusan yang
meliputi:
•
•
•
•
•
•
•

Draft Learning Outcome Jurusan, PS, & Matakuliah
Draft RPS & Silabus sesuai dengan LO
Dokumen rubric student assessment
Validasi dan standarisasi soal
MP Ujian Skripsi dan Komprehensif
Dokumen akademik yg harus dihasilkan oleh administrasi
Instrumen penilaian kinerja untuk raport dosen dan pembobotannya.












Renewal MoU dengan Universitas Partner (untuk International
Undergraduate Programs)
Workshop pembimbingan penyusunan skripsi dan academic
writing bagi dosen (untuk International Undergraduate
Programs)
Proses registrasi ke Dikti untuk program joint degree dengan
universitas partner (untuk International Undergraduate
Programs)
Perolehan Akreditasi A BAN-PT untuk PS S2 dan PS S3
Perolehan ijin penyelenggaraan PJJ (pendidikan kuliah jarak
jauh) untuk kelas kerjasama PS S3
10 kali penyelenggaraan kolokium internal bagi Mahasiswa
PS S3 (Debat Epistimologi)

•

•

•
•
•

Penyelenggaraan kerjasama dengan IAPI terkait sertifikasi
untuk mahasiswa yaitu ACPAI dan CPAI
Penyelenggaran kerjasama dengan Ikatan konsultan pajak
(IKPI)
Workshop CPA Review untuk mahasiswa PPAk
Workshop CA Review untuk mahasiswa PPAk
Evaluasi kurikulum Joint Program (lebih dari 4 semester)

