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I. PENYELENGGARAAN 

 

1. Visi, Misi, dan Tujuan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FE-UB) berdiri pada 3 Oktober 1961 

dan dalam menjalankan fungsinya berpedoman pada visi, misi dan tujuan (VMT). 

VMT FE-UB disusun berdasar pada VMT UB (lampiran 3) dan hasil analisis 

SWOT untuk FE-UB.  

Visi:  

Menjadi pusat keunggulan (centre of excellence) pendidikan tinggi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, manajemen, dan akuntansi pada 

tingkat nasional dan internasional berbasis komitmen atas moral dan etika serta 

didukung oleh pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan. 

Misi: 

(1) Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan iman, takwa, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan keterampilan melalui pendidikan dan riset yang 

berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan lulusan lain secara 

nasional dan internasional;  

(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi melalui riset berkualitas tinggi berbasis atas moral 

dan etika serta didukung oleh pengembangan sumberdaya yang 

berkelanjutan; dan  

(3) Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat (stakeholders) melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tujuan:  

Menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagai berikut : 

 Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian tinggi. 
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 Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan 

teknologi, maupun masalah yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan 

ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. 

 Mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

teknologi yang dimiliki. 

 Menguasai kaidah-kaidah ilmiah dan pengetahuan di bidang ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi sehingga mampu menemukan dan menganalisis 

serta menemukan cara penyelesaian masalah dalam lingkup keahliannya. 

 Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

dengan bidangnya. 

 VMT ini kemudian dijadikan pedoman dalam mengembangkan berbagai 

program fakultas dan jurusan, termasuk untuk perumusan standar kompetensi dan 

kurikulum. Agar dipahami stakeholders, VMT dicantumkan pada Buku Pedoman 

Akademik serta didiseminasikan di tempat strategis di lingkungan fakultas, situs 

www.fe.unibraw.ac.id, dan acara orientasi pendidikan mahasiswa baru.  

VMT FE-UB dipandang sudah realistis dan berorientasi masa depan, serta 

konsisten dengan perkembangan sejarah, budaya, dan nilai-nilai pendidikan 

tinggi, serta telah dijadikan acuan dalam perencanaan kerja. 

2. Sistem 

Sistem yang dimaksudkan adalah struktur organisasi dan mekanisme kerja 

di FE-UB.  Struktur organisasi disajikan pada lampiran 2. Dalam struktur 

terdapat lembaga-lembaga yang mengkoordinir dan melaksanakan aktifitas 

akademik dan penjaminan mutu (Dekanat, Jurusan, PS, laboratorium, GJM, 

UJM), Badan Pengembangan Sistem Informasi (BPSI), pusat-pusat studi/kajian 

serta lembaga normatif (Senat Fakultas).  Lembaga-lembaga ini saling 

berkoordinasi berdasarkan fungsi masing-masing dan secara periodik mengadakan 

suatu rapat kerja bersama. 

Proses pengambilan keputusan lebih bersifat bottom-up dengan melibatkan 

peran Ketua Jurusan. Ketua Jurusan merupakan koordinator pengelolaan 

akademik di berbagai jenjang dan program. Berkaitan dengan keuangan, 

http://www.fe.unibraw.ac.id/
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penganggaran dilakukan dengan melibatkan berbagai unit kerja di fakultas. 

Masing-masing Ketua Jurusan mengadakan rapat dengan para Ketua Program 

Studi dan pimpinan unit kerja di bawahnya untuk menyusun anggaran jurusan. 

Hasil rapat di tingkat jurusan dibawa ke tingkat fakultas untuk didiskusikan 

bersama-sama dengan para pimpinan jurusan lainnya. Proses ini dilakukan sampai 

menjadi anggaran fakultas yang diajukan ke universitas. Selanjutnya, pengelolaan 

keuangan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Evaluasi kinerja lembaga fakultas secara periodik dilakukan oleh Dekanat 

dan Senat Fakultas. Sedangkan evaluasi pelaksanaan akademik dilaksanakan oleh 

Dekanat dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat fakultas, serta oleh Pimpinan 

Jurusan dan Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat jurusan. Anggota GJM dan 

UJM selain berasal dari unsur dosen juga berasal dari unsur mahasiswa. Selain itu, 

mulai tahun 2008 secara berkala Pusat Jaminan Mutu (PJM) atas permintaan 

Rektor mengadakan audit internal mutu akademik untuk mengevaluasi kinerja 

akademik jurusan/PS dan fakultas.  

Agar pelaksanaan kerja dapat berlangsung dengan baik, FE-UB telah 

memiliki uraian deskripsi kerja serta manual prosedur. Berbagai kebijakan penting 

fakultas didasarkan pada Surat Keputusan Dekan, dan pada level kebijakan 

tertentu berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sosialisasi mekanisme kerja 

dilakukan melalui rapat koordinasi maupun workshop yang dilakukan berdasarkan 

kebutuhan. Melalui struktur organisasi dan mekanisme kerja tersebut, diharapkan 

partisipasi sivitas akademika dapat meningkat. 
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II. INFRASTRUKTUR 

 

Perolehan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana didanai 

dari APBN dan PNBP. Untuk menjaga sustainabilitasnya, sumber pendanaan juga 

diharapkan berasal dari hasil kerjasama dengan pihak eksternal.  

Prasarana FE-UB meliputi 10 gedung yang berdiri pada areal ±10.000m2 dan 

digunakan untuk berbagai kepentingan (38 ruang kuliah, ruang administrasi dan 

perkantoran, 7 ruang laboratorium, Galeri Investasi, Pojok BEI, ruang 

baca/perpustakaan, ruang dosen, ruang seminar/sidang, ruang ibadah, kantor 

lembaga/pusat studi, kantor unit aktivitas kemahasiswaan, gudang 

barang/inventaris, kantin, dan fasilitas umum).   

Pemanfaatan gedung FE-UB antara lain untuk ruang kuliah 3.215m2, 

ruang laboratorium 435,08m2, ruang administrasi dan perkantoran 1.579,59m2, 

ruang dosen 144,20m2, perpustakaan 264,90m2, ruang seminar/sidang 936,40m2, 

dan fasilitas umum lainnya 5.840,54m2.  Disamping fasilitas tersebut, FE-UB 

juga dapat menggunakan fasilitas bersama UB, seperti Gedung Widyaloka, 

Student Centre, Samanta Krida, serta Pusat Inkubator Bisnis & Layanan 

Masyarakat untuk berbagai kegiatan seminar/lokakarya, kegiatan mahasiswa dan 

dosen dalam skala besar.  Prasarana tersebut sudah cukup memadai dari aspek 

kuantitas dan kualitas, karena dapat menampung kebutuhan/kegiatan mahasiswa, 

dosen, dan karyawan secara efektif dan efisien.  Pada saat ini sedang dibangun 

Gedung berlantai 7 (Gedung F) yang diperkirakan selesai dan dapat dipergunakan 

pada akhir tahun 2008. 

Pemanfaatan berbagai ruang ini dikoordinasikan bersama oleh Fakultas, 

Jurusan, dan Staf Administrasi yang didukung oleh sistem terintegrasi dalam 

SISKA yang dikembangkan oleh BPSI terutama untuk alokasi kelas. Ruang dan 

fasilitas TI untuk tenaga administrasi dipandang telah mencukupi. Terkait dengan 

utilisasi fasilitas tertentu, misalnya laboratorium komputer, dilakukan resource 

sharing yang diatur oleh Dekan. Mahasiswa dan dosen juga dapat menggunakan 

akses perpustakaan antar universitas yang dikoordinasikan oleh Perpustakaan 

Pusat FE-UB serta dapat mengakses jaringan antar universitas melalui 

INHERENT.       
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Sementara itu khusus untuk PPAk, sarana perkuliahan meliputi 2 ruang 

kuliah yang masing-masing berkapasitas 30 orang mahasiswa. Sarana-sarana 

lainnya sebagaimana dijabarkan di atas juga dapat dimanfaatkan untuk 

perkuliahan dan pengembangan kemampuan mahasiswa PPAk.  

Sarana akademik terus diupayakan lebih baik karena merupakan salah satu 

faktor yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran yang bermutu. Sarana 

akademik untuk PBM diarahkan berbasis pada utilisasi teknologi informasi. Jika 

sebelum tahun 2006, setiap ruang kelas hanya dilengkapi OHP dan white board, 

maka sejak tahun 2006 secara bertahap LCD dipasang di setiap kelas. Pada tahun 

2008 setiap kelas dilengkapi dengan PC yang terkoneksi dengan LCD. Pada tahap 

selanjutnya, fasilitas PC di setiap kelas direncanakan untuk dikoneksikan ke 

internet. Sarana tersebut dipandang cukup ideal untuk meningkatkan kualitas 

akademik dan menginformasikan banyak hal ke stakeholders dalam kerangka 

mencapai VMT FE-UB.   

 

III. FINANSIAL 

 

Sistem keuangan FE–UB merupakan bagian dari sistem keuangan negara. 

Struktur penerimaannya bersumber dari APBN dan  PNBP. Secara garis besar 

sumber PNBP adalah dana masyarakat yang berasal dari sumbangan pendidikan, 

kerjasama dengan pihak ke tiga dan hibah kompetisi. Sumbangan pendidikan 

utamanya berasal dari SPP, Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan 

(SPFP), dan dana pendidikan lainnya seperti biaya Orientasi Pendidikan (Ordik), 

Orientasi Mahasiswa (Ormawa), biaya wisuda.   

Sistem alokasi dana SPP diatur dengan mekanisme tertentu. Untuk 

mahasiswa seleksi SNMPTN/SPMB/PSB, pembagian diatur dengan ketentuan 

60% untuk fakultas dan 40% untuk universitas. Untuk mahasiswa non-

SNMPTN/SPMB/PSB fakultas mendapatkan 70% dan universitas mendapatkan 

30%. Sedangkan dana SPFP yang berasal dari mahasiswa baru seleksi 

SNMPTN/SPMB/PSB dialokasikan sebesar 50% untuk fakultas dan 50% untuk 

universitas. Untuk mahasiswa non-SNMPTN/SPMB/PSB, fakultas mendapatkan 

67% dan sisanya untuk universitas. Sementara itu untuk PPAk, 100% dananya 
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digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan. Sumber dan jumlah anggaran 

penerimaan FE-UB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 di bawah 

ini: 

Tabel 1. Anggaran Penerimaan FE-UB 

Tahun 
Anggaran Penerimaan  (Rp.) 

Jumlah 
APBN PNBP Grant 

2003 3,521,691,400 3,384,000,000 200,000,000 7,105,691,400 

2004 3,599,271,800 5,912,996,000 - 9,512,267,800 

2005 3,693,036,200 6,706,950,000 - 10,399,986,200 

2006 4,130,611,300 8,457,800,000 1,600,000,000 14,188,411,300 

2007 4,841,650,200 21,672,262,776 2,100,000,000 28,613,912,976 

 

Dari tabel 1 terlihat bahwa sumber penerimaan UB dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan peningkatan kemampuan 

FE-UB untuk mendapatkan dana serta peningkatan komitmen pemerintah untuk 

mendanai sektor pendidikan. Proporsi PNBP atas total penerimaan juga 

meningkat secara signifikan dari sekitar 48% di tahun 2003 menjadi 81% di tahun 

2007. Peningkatan sangat drastis yang terjadi tahun 2007 diakibatkan oleh 

pengalihan pengelolaan pasca sarjana ke fakultas. Peningkatan PNBP 

mengindikasikan bahwa FE-UB semakin mandiri secara keuangan. Hal itu 

menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat atas kualitas layanan FE-UB 

dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Peningkatan pendanaan 

tentunya akan diiringi dengan peningkatan kualitas layanan yang dihasilkan oleh 

FE-UB.  

Selain itu pendapatan lain yang juga meningkat adalah pendapatan hibah 

kompetisi. Grant (SEMIQUE) diperoleh Jurusan Ekonomi Pembangunan (2001-

2003), PHK A-3 diperoleh Jurusan Akuntansi dan Jurusan Manajemen (2006-

2008), dan menyusul tahun 2007-2009 untuk Jurusan Ekonomi Pembangunan. 

Total anggaran untuk masing-masing jurusan adalah Rp 800 juta per tahun.  

Ke depan,  penggalangan dana melalui hibah kompetisi tetap menjadi 

program FE-UB. Selain itu sumber pendanaan seperti kerjasama dengan pihak 

lain melalui program pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan 

menjadi prioritas. FE-UB sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa terutama 

dari segi SDM dalam menggalang kerjasama ini. Selama ini FE-UB telah 
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menjalin kerjasama dengan pihak ketiga antara lain BPK, Depkeu, Pegadaian, 

Pemda, serta instansi lain baik pemerintah maupun swasta.   

Dari sisi pengeluaran, FE-UB menunjukkan komitmen yang tinggi untuk 

mencapai visi dan melaksanakan misinya. Rata-rata, FE-UB mengalokasikan 

lebih dari 54% anggarannya untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran termasuk 

di dalamnya pengembangan dosen. Selanjutnya, sekitar 40% anggaran 

dialokasikan untuk kerumahtanggaan dan pengembangan fasilitas pendidikan. FE-

UB memang memprioritaskan dana untuk pengembangan terutama SDM dan 

fasilitas pendidikan. Prioritas ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan 

peningkatan proporsi dana dari kerjasama. Alokasi penggunaan dana untuk 5 

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 

 

Tabel 2. Alokasi Dana 

  Tahun Anggaran (dalam ribuan) 

No Alokasi Dana 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Pendidikan dan 
Pengajaran 

 
4,162,329  

    
5,209,105  

   
5,755,108  

      
7,907,016  

  
15,316,939  

2 
Penelitian 133.075 160.613 170.425 

         
255,043  

      
488,480  

3 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 127.35 55.974 74.906 

          
94,940  

      
253,380  

4 

Pengelolaan 
dan 
Pengembangan 
Fasilitas  

 
2,366,442  

    
5,009,050  

   
4,338,495  

      
3,902,829  

  
10,197,026  

5 
Kemahasiswaan 181.311 337.663 217.967 

         
428,584  

      
258,270  

  Total 
 

6,970,507  
  

10,772,405  
  

10,556,901  
    

12,588,411  
  

26,514,094  

 

Ke depan investasi utama FE-UB masih diletakkan untuk pengembangan 

SDM, fasilitas pendidikan serta penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Pengembangan SDM ini diharapkan akan meningkatkan kualitas proses belajar-

mengajar dan meningkatkan pendanaan dari kerjasama terutama dalam penelitian. 

Peningkatan kemampuan meneliti dosen akan sangat menunjang peningkatan 

kemampuan FE-UB untuk mendapatkan dana hibah penelitian. Fasilitas 

pendidikan terutama ICT, peningkatan kualitas kelas dan perpustakaan akan tetap 

mendapatkan alokasi investasi yang besar. FE-UB juga terus akan memperhatikan 
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alokasi dana untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Strategi investasi ini 

tentunya sesuai dengan visi dan misi FE-UB.    

Untuk menjamin keberlanjutan pendanaan guna mencapai visi dan 

menjalankan misinya, FE-UB bukan hanya berusaha memperbesar nilai dan 

sumber pendanaan tetapi juga melakukan efisiensi dengan menerapkan skala 

prioritas anggaran dan menerapan sistim anggaran berbasis kinerja. Dengan 

sistem anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan anggaran dapat diukur 

kinerja efisiensi dan efektivitasnya. 

Disadari bahwa dengan status sebagai PTN, sistem keuangan dan 

akuntansi UB masih mengikuti sistem akuntansi pemerintahan yang dalam 

tingkatan tertentu belum mampu mendukung operasional FE-UB yang semakin 

dinamis. Proses birokrasi keuangan yang berbelit dan panjang terkadang cukup 

menghambat operasional FE-UB yang membutuhkan penanganan yang cepat.   

 

IV. SUMBER DAYA MANUSIA 

 Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menunjang 

keberhasilan suatu kegiatan. Dalam dunia pendidikan sumber daya manusia 

tersebut mencakup dosen, karyawan, mahasiswa dan lulusan. 

1. Dosen dan Karyawan 

 Dosen dan karyawan merupakan komponen stategis SDM Universitas. 

Dalam setiap proses rekruitmen, UB membentuk panitia penerimaan di tingkat 

universitas. Khusus untuk rekruitmen dosen, fakultas dan jurusan dilibatkan 

dalam penentuan jumlah dan kualifikasi calon, penyiapan soal ujian tertulis 

kompetensi dan pelaksanaan seleksi wawancara langsung. Mulai tahun 2006, UB 

hanya menerima dosen dengan kualifikasi akademik minimal S2. Perekrutan 

dosen dan karyawan dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan di 

www.brawijaya.ac.id dan media informasi lainnya.  

Pembinaan karir dosen antara lain dilakukan dengan menugaskan studi lanjut 

S2/S3 (sesuai dengan tabel 3), serta pendidikan profesi yang relevan. Walaupun 

fakultas belum mengarahkan secara spesifik bidang studi yang harus ditempuh 

dosen dalam studi lanjut, namun dosen yang bersangkutan telah menempuh 

http://www.brawijaya.ac.id/
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bidang studi yang relevan dengan arah pengembangan program studi masing-

masing. FE-UB juga menyiapkan sarana bagi dosen untuk mengikuti berbagai 

event akademik dan profesional (seminar, workshop, shortcourse) yang relevan 

baik bersifat regional, nasional maupun internasional. FE-UB (termasuk melalui 

mekanisme kerjasama antar universitas) juga sangat proaktif menjalin kerjasama 

kemitraan dengan PT lain, khususnya di luar negeri.  

Tabel 3. Dosen Tetap FE-UB berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Jurusan 
Pendidikan Terakhir 

Jumlah 
S1 S2 S3 

1 Manajemen 4 

(8%) 

sedang S2 

36 

(68%) 

15 sedang S3 

13 

(25%) 

53 

(100%) 

2 Akuntansi 6 

(13%) 

2 sedang S2 

33 

(69%) 

12 sedang S3 

9 

(19%) 

48 

(100%) 

3 EP 4 

(10%) 

2 sedang S2 

22 

(52%) 

11 sedang S3 

16 

(38%) 

42 

(100%) 

Jumlah 

14 

(11%) 

7 sedang S2 

91 

(63%) 

38 sedang S3 

38 

(26%) 

143 

(100%) 

 

Hal lain yang diperhatikan untuk pembinaan karir adalah menyangkut mekanisme 

kenaikan jabatan/pangkat akademik. Untuk mendorong kelancaran proses ini, FE-

UB mensaranainya dengan membangun lembaga penerbitan buku dan jurnal, 

memberikan insentif khusus untuk penulisan buku, dan reward untuk dosen yang 

menulis di  Jurnal Internasional dan media massa. Perkembangan keadaan dosen 

berdasarkan jenjang jabatan tampak pada Tabel 4.  

Pembinaan karir karyawan dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan 

umumnya untuk PNS. Selain itu untuk mendorong peningkatan kinerjanya juga 

diselenggarakan pelatihan-pelatihan maupun workshop. 

 Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan, FE-UB 

masih menggantungkan pada gaji dari pemerintah. Namun demikian FE-UB juga 

mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme tertentu yang legal, 

dapat dipertanggungjawabkan, serta memotivasi kinerja misalnya dengan 

penyediaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta reward 

untuk yang berprestasi.  
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Tabel 4. Dosen Tetap FE berdasarkan Jabatan Akademik 

No Jurusan 

Pendidikan Terakhir 

Jumlah Asisten 

Ahli Lektor 
Lektor 

Kepala 

Guru 

Besar 

1 Manajemen 8  

(15%) 

14 

(26%) 

24 

(45% 

7 

(13%) 

53 (100%) 

2 Akuntansi 17 

(35%) 

16 

(33%) 

11 

(23%) 

4  

(8%) 

48 (100%) 

3 EP 11 

(26%) 

13 

(31%) 

13 

(31%) 

5 

(12%) 

42 (100%) 

Jumlah 36 

(25%) 

43 

(30%) 

48 

(34%) 

16 

(11%) 

143 (100%) 

 

Sementara itu untuk memenuhi kualifikasi ideal pengajar di PPAk, rekruitmen 

dosen luar biasa juga dilakukan. Ini khususnya untuk dosen-dosen praktisi, yang 

mana selain mempertimbangkan kualifikasi akademiknya, juga memperhatikan 

track record mereka dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. 

  

2. Mahasiswa 

 Sistem penerimaan mahasiswa dilakukan melalui berbagai jalur yaitu 

Seleksi Masuk Nasional (SPMB/SNM-PTN), Penelusuran Siswa Berprestasi 

(PSB), Seleksi Program Kemitraan Sekolah/Institusi (SPKS/Ins.) dan Seleksi 

Program Minat dan Kemampuan (SPMK). Berbagai proses seleksi ini dikoordinir 

oleh universitas melalui mekanisme sebagaimana tercantum pada web 

http://www.brawijaya.ac.id. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjamin 

kualitas input mahasiswa. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang diterima di FE-

UB relatif stabil dari tahun ke tahun. Namun untuk tahun 2008, dengan 

mempertimbangkan pengendalian mutu dan jumlah dosen yang sedang sekolah, 

jumlah mahasiswa yang diterima untuk semua jurusan rata-rata dikurangi 27%.  

Untuk Mahasiswa PPAk, penerimaan mahasiswa dilakukan setiap semester 

dengan target rata-rata per kelas 20 mahasiswa. Bagaimanapun syarat minimal 

untuk dapat diterima senbagai mahasiswa PPAk adalah dari lulusan PS Akuntansi 

terakreditasi minimal C, serta lolos seleksi tulis dan wawancara. Selama 3 tahun 

terakhir IPK S1 mahasiswa yang masuk ke PPAk adalah 3,44. Ini menunjukkan 

terjaganya kualitas input mahasiswa PPAk.  
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Untuk menjaga kualitas proses akademik dan kelancaran studi mahasiswa, 

FE-UB (dan UB) mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik yang 

meliputi penstrukturan lembaga penjaminan mutu (GJM/UJM) dan penyusunan 

dokumen-dokumen mutu akademik (Kebijakan Akademik, Peraturan Akademik, 

Standar Akademik dan Manual Prosedur). Di dalam dokumen ini terdapat 

ketentuan tentang bimbingan dan penasehat akademik. Bimbingan akademik dan 

non-kademik dilakukan oleh dosen penasehat akademik (wali) dan staf jurusan. 

Untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa, FE-UB (dan UB) juga 

membangun berbagai sarana penunjang, seperti sekretariat lembaga 

kemahasiswaan, ruang kegiatan, pendanaan dan pembimbingan. Dengan ini 

suasana akademik yang kondusif dapat dipelihara dan berdampak pada efektifitas 

pembelajaran. 

Sementara itu rasio dosen-mahasiswa di FE-UB pada tahun 2008 adalah 

1:28,67.  Secara detail rasio dosen-mahasiswa pada masing-masing jurusan adalah 

tampak dalam lampiran 5. 

3. Kualitas Lulusan 

 Lulusan mahasiswa FE-UB, secara umum memiliki kualitas yang baik. 

Hal ini bisa dilihat dari IPK rata-rata yang dicapai oleh lulusan S1 tahun 2007 

adalah 3,13 dengan rata-rata masa studi 51,18 bulan (4,27 tahun). Secara detail 

untuk masing-masing jurusan dapat dilihat pada lampiran 4. Masa tunggu kerja 

rata-rata lulusan FE-UB (sebagai bagian dari kelompok ilmu sosial di UB) dari 

tracer study tahun 2007 adalah 5,63 bulan. Untuk mengetahui perkembangan 

lulusan dan harapan dari stakeholders, FE-UB secara rutin melaksanakan tracer 

study melalui masing-masing jurusan. 

 Sementara untuk PPAk, rata-rata IPKnya adalah 3,24. Sebagian besar dari 

mereka yang saat masuk kuliah belum bekerja, setelah mengikuti PPAk mereka 

terekrut di KAP/perusahaan dan institusi yang prestisius di bidang akuntansi.   

4. Kualitas Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diarahkan untuk 

mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam rangka pencapaian visi dan 

misi FE-UB. Dana penelitian dan pengabdian bersumber dari DPP FE-UB sudah 
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relatif tinggi. Dana ini juga ditunjang oleh beberapa dana penelitian dan 

pengabdian dari luar universitas yang dilakukan oleh beberapa orang dosen 

melalui Lembaga Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Lembaga Manajemen 

(LM), Lembaga Pengabdian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Pusat Penelitian 

Kebijakan Ekonomi dan Pojok Bursa Efek Indonesia (PBEI). Sedangkan hasil 

penelitian dan kajian ilmiah dipublikasikan melalui Jurnal TEMA (Tera Ilmu 

Akuntansi) dan JIAE (Journal of Indonesian Applied Economics) oleh Badan 

Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (BPPI). 

 Untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

setiap dosen diharuskan menghasilkan karya tulis (terutama yang layak 

dipublikasikan) guna mendukung kelancaran kepangkatan dosen. Untuk 

meningkatkan sumber pendanaan dari luar yang lebih besar, FE-UB selalu 

berusaha meningkatkan hubungan dengan institusi di luar universitas (perusahaan, 

instansi pemerintah atau swasta). 

 

V. SISTEM INFORMASI 

1. Ketersediaan Sistem Informasi 

Strategi pengembangan sistem informasi di FE-UB disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi. Pemakaian jaringan komputer 

sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang selalu relevan. 

Jaringan komputer yang ada sudah terhubung ke masing-masing bagian di tiap 

gedung, di mana pemanfaatan gedung yang ada sudah menganut sistem building 

block. Setiap gedung dihubungkan dua jenis jaringan lokal (local area network), 

yaitu jaringan untuk Sistem Informasi Akademik (SISKA) dan jaringan untuk 

koneksi ke internet.  

Infrastruktur jaringan komputer di FE-UB terdiri dari jaringan kabel UTP, 

Fiber Optik, 3 titik hotspot outdoor, dan 14 titik hotspot indoor. Sedangkan jalur 

internet yang digunakan adalah jalur Astinet (Telkom) sebesar 1 Mbps dan jalur 

Fiber Optik yang terhubung ke Kantor Pusat (sebesar 18 Mbps). Bagan jaringan 

dapat dilihat pada lampiran 6. 



13 

Layanan internet yang disediakan terdiri dari: web portal FE-UB 

(www.fe.unibraw.ac.id), web akademik (siska.fe.unibraw.ac.id), web direktori 

dosen (dosen.fe.unibraw.ac.id), web alumni (alumni.fe.unibraw.ac.id), web digital 

library (digilib.fe.unibraw.ac.id), web elearning (elearning.fe.unibraw.ac.id), dan 

webmail (mail.fe.unibraw.ac.id). 

BPSI (Badan Pengembangan Sistem Informasi) sebagai badan yang diberi 

tugas untuk mengembangkan dan mengelola sistem informasi di FE-UB sudah 

mengembangkan aplikasi antara lain: Sistem Informasi Akademik (SISKA) baik 

yang berbasis desktop maupun berbasis Web (http://siska.fe.unibraw.ac.id), 

Sistem Informasi Penggajian, dan Sistem informasi kepegawaian (Sisgawa). 

Selain itu juga menggunakan aplikasi yang disediakan Departemen Keuangan, 

yaitu: Sistem Administrasi Barang Milik Negara (SABMN) , Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) dan Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) serta aplikasi yang 

disediakan Dirjen Dikti, yaitu:  Aplikasi Evaluasi Program Studi berbasis evaluasi 

diri (EPSBED). 

2. Diseminasi Informasi 

Pelaksanaan diseminasi informasi, dilakukan dalam bentuk pertemuan 

reguler antar dekanat, ketua jurusan, ketua program dengan para dosen, terutama 

dosen tetap. Pada setiap pertemuan dibicarakan secara transparan masalah-

masalah penting berikut kebijakan-kebijakan yang dianggap penting untuk 

diketahui oleh kalangan dosen. Dengan komunikasi yang bersifat dua arah 

tersebut, diharapkan akan mampu menimbulkan suasana yang kondusif bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran di FE-UB. 

Kepada mahasiswa, diseminasi informasi dilakukan dengan cara 

melaksanakan dengar pendapat (hearing) antara pihak dekanat/jurusan dengan 

mahasiswa. Hearing dilakukan terutama ketika ada hal-hal baru seperti perubahan 

kurikulum, yang perlu disampaikan kepada mahasiswa.  

Bentuk diseminasi informasi yang lain adalah melalui pengumuman yang 

ditempel di papan-papan pengumuman yang ada terutama untuk informasi yang 

sudah dianggap cukup jelas dan tidak memerlukan dialog lebih lanjut. Selain itu, 

informasi juga disampaikan melalui situs http://www.fe.unibraw.ac.id yang 

diupdate secara rutin oleh tim redaksi.  

http://www.fe.unibraw.ac.id/

