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1.1

Latar Belakang
Seiring perkembangan jaman, lingkungan pendidikan terus mengalami perubahan
secara radikal dan pervasive. Hal tersebut tentunya membutuhkan sebuah manajemen
pendidikan modern yang tanggap dan bergerak cepat. Perubahan lingkungan eksternal
seperti regulasi pemerintah, pengguna lulusan, orang tua mahasiswa, dan masyarakat secara
umum menuntut organisasi pendidikan semakin maju dan mandiri. Di lain pihak, persaingan
antara lembaga pendidikan utamanya pendidikan tinggi juga semakin ketat dan kompetitif.
Berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak hanya bersaing dengan
kompetitor dalam negeri saja, namun juga perguruan tinggi luar negeri yang berekspansi
secara internasional. Masyarakat pun menjadi semakin cerdas dalam memilih sebuah
perguruan tinggi yang diangggap bergengsi.
Persepsi masyarakat mengenai kualitas suatu perguruan tinggi tidak lepas dari
pemberitaan media mengenai informasi beragam tentang perguruan tinggi melalui
pemeringkatan maupun survei seperti yang dilakukan berbagai organisasi ataupun lembaga,
seperti Times Higher Education, Webometric, Majalah Swa, Majalah Tempo, dan sebagainya.
Lingkungan eksternal yang berubah begitu dahsyat memberikan pengaruh yang tajam
terhadap lingkungan internal sebuah perguruan tinggi.
Kondisi dan situasi tersebut menyebabkan manajemen perguruan tinggi. dituntut efektif
dan efisien dalam mengelola sumber daya yang dipunyai sehingga berbagai inovasi dapat
dilakukan dengan pembiayaan yang cukup. Manajemen perguruan tinggi tidak bisa lagi
menggantungkan diri pada manajemen “apa adanya”. Manajemen harus memiliki
kemampuan untuk mengintegrasikan kemampuan antisipasi masa depan dengan
kemampuan manajerial untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program
sehingga tujuan sebuah perguruan tinggi dapat tercapai. Manajemen strategik harus menjadi
proses manajemen yang terimpelementasikan. Manajemen strategik ini meliputi berbagai
keputusan dan langkah-langkah yang berujung pada formulasi dan implementasi
serangkaian rencana yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategik
ini memiliki 9 rangkaian langkah yaitu (Pearce dan Robinson; 2009):
1.
2.
3.
4.
1.
5.
6.
7.
8.
9.

Memformulasikan misi termasuk didalamnya adalah formulasi tujuan dan filosofi
Melakukan analisis lingkungan internal organisasi
Melakukan penilaian atas lingkungan eksternal
Melakukan analisis pilihan-pilihan strategi dengan mencocokkan kemampuan
internal dengan lingkungan eksternal
Mengidentifikasi dan menganalisis setiap pilihan strategi
Menetapkan tujuan jangka panjang dan grand strategy yang dianggap paling tepat
Menetapkan sasaran tahunan
Mengimplementasikan strategi melalui penyusunan anggaran
Mengevaluasi penerapan strategi

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
(PMIE FEB-UB) merupakan salah satu organisasi pendidikan yang sudah seharusnya juga
melakukan manajemen strategik dengan baik. Beberapa tahun ini Universitas BRAWIJAYA
juga mengalami dinamika yang sangat cepat dan radikal. Dimulai dengan perubahan status
UB menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Desember 2008 dan akan dilanjutkan
dengan persiapan UB menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP). Perubahan ini tentunya
memberikan konsekuensi manajerial baik di tingkat universitas maupun fakultas. Perubahan
ini di satu sisi menguntungkan karena UB dan FEB-UB akan lebih leluasa untuk berinovasi
dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Namun di sisi lain perbaikan terus
menerus dan fundamental harus dilakukan.
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Ke depannya, berbagai dinamika baru dan orientasi untuk selalu menjadi yang terdepan
harus mampu ditangkap oleh PMIE FEB-UB. Rencana strategis ini dibutuhkan sebagai
guidance langkah-langkah PMIE FEB-UB dalam menyongsong masa depan yang penuh
dengan kompetisi dan dinamika.
1.2

Maksud dan Tujuan
Renstra Program Magister Ilmu Ekonomi disusun dengan maksud untuk mencapai
keselarasan perencanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang
dicanangkan oleh Program Magister Ilmu Ekonomi khususnya dan Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya pada umumnya yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal
sehingga implementasinya lebih kontekstual.
Tujuan disusunnya renstra adalah sebagai arahan dan strategi peningkatan mutu
lembaga dan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
menyusun program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021.
1.3

Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategi Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya dilandaskan kepada:
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Rencana strategis bisnis Universitas Brawijaya.
6. Rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 20112021.
1.4

Sistematika Penulisan
Sistematika Renstra Program Master Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya ini terdiri dari enam bab yang masing-masing memuat hal-hal yang
dapat dijelaskan secara garis besarnya sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II

:

BAB III

:

BAB IV

:

GAMBARAN UMUM PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
2.1 Kondisi PMIE Saat ini
2.1.1 Struktur Organisasi
2.1.2 Capaian Kinerja PMIE
2.2 Analisis isu Strategis
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL
3.1 Lingkungan Internal
3.1.1 Kekuatan (Strength)
3.1.2 Kelemahan (Weakness)
3.2 Lingkungan Eksternal
3.2.1 Peluang (opportunity)
3.2.2 Tantangan (Threat)
VISI DAN MISI PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
4.1 Review Terhadap Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
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BAB V

BAB VI

:

4.2 Rumusan Visi dan Misi Program Magister Ilmu Ekonomi
TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI
5.1 Tujuan
5.2 Sasaran
5.3 Strategi
5.4. Program strategis
PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM PMIE FEB-UB

2.1

Kondisi Progam Magister Ilmu Ekonomi Saat ini
Universitas Brawijaya (UB) dibangun pada tahun 1963. Pada tanggal 5 Januari 1963
dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 1 Tahun 1963, Universitas Brawijaya diresmikan
sebagai salah satu Universitas Negeri di Indonesia. UB merupakan salah satu perguruan
tinggi terbesar dan terbaik di Indonesia. UB berlokasi di Malang, sebuah kota yang indah di
Jawa Timur. UB mempunyai mahasiswa dengan jumlah sekitar 60.000 mahasiswa. UB telah
menunjukkan kemampuannya untuk mempertahakan reputasinya dengan adanya
peningkatan kualitas akademik secara terus-menerus. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya
UB mencapai peringkat 500+ perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan Times Higher
Education. Di samping itu, UB juga berhasil memperoleh nilai “A” berdasarkan akreditasi yang
dilakukan Badan Akreditasi Nasional.
Salah satu fakultas yang dimiliki UB adalah Fakultas Ekonomi. Pada awalnya, Fakultas
Ekonomi Universitas Brawijaya ini mempunyai dua Program Studi, Ekonomi Umum dan
Ekonomi Perusahaan. Program Studi Ekonomi Umum inilah yang menjadi cikal bakal Jurusan
Ilmu Ekonomi. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) sudah lama
mempersiapkan pembentukan program pasca sarjana. Pada tanggal 4 Juli 2001 dengan SK
pendirian Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan S2 bernama “Ijin Penyelenggaraan
Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan (S2) Pada Universitas Brawijaya
(Unibraw) Malang Nomor 2294/D/T/2001”, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya diresmikan sebagai salah satu program studi di lingkungan Pasca
Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Sesuai dengan filosofi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang tertuang
dalam Rencana Strategi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, maka filosofi
PMIE FEB-UB adalah sebagai berikut:
1) Hope
2) Inspiring
3) Nurturing
4) Empowering
5) Caring
6) Wisdom

2.1.1 Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi Jurusan Ilmu Ekonomi termasuk di dalamnya tersebut
secara lengkap ditunjukan dalam Gambar 2.1.
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi adalah unsur pimpinan di tingkat operasional Fakultas
dalam bidang studi Ilmu Ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Dekan. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi bertugas melaksanakan kebijakan pendidikan
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Ilmu Ekonomi
yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berdasar
kepada uraian dokumen OTK (Organisasi dan Tata Kerja) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka
rincian tugas dari Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi adalah: (i) Menyusun program pendidikan dan
pengajaran dalam bidang Ilmu Ekonomi; (ii) Melaksanakan program pendidikan dan
pengajaran; (iii) Mengatur pelaksanaan ujian akhir; (iv) Mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran; (v) Melaksanakan evaluasi dan pengembangan
kurikulum; (vi) Menyusun program penelitian untuk pengembangan bidang Ilmu Ekonomi; (vii)
Menentukan dosen pembimbing bagi penelitian mahasiswa; (viii) Merencanakan dan
mengatur kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat; (ix) Mengawasi dan
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mengevaluasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat; (x) Mengembangkan dan
memasyarakatkan hasil pengabdian pada masyarakat; (xi) Menyusun program pembinaan
dan pengembangan personil dosen dan tenaga kependidikan; (xii) Memberikan laporan
kepada atasan langsung.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Jurusan Ilmu Ekonomi
Ketua Jurusan Ilmu
Ekonomi

Ketua Unit
Jaminan Mutu

Ketua Lab
Ekonomi

Sekretaris Jurusan Ilmu
Ekonomi
KPS S1 Ekonomi
Pembangunan
KPS S1 Ekonomi Islam

Ketua Pusat Studi
(PPKE, PKDSP,
dan PK2ND)

KPS S2 Ilmu Ekonomi

KPS S3 Ilmu Ekonomi

Ketua Program
Internasional

Sumber: Manual Mutu Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya 2013

Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi adalah unsur pelaksana Fakultas dalam bidang
Ilmu Ekonomi yang mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi di dalam
melaksanakan tugas sehari-hari. Uraian tugas Sekretaris Jurusan adalah: (i) Menyusun dan
mengusulkan daftar nama personil dosen dan jadwal perkuliahan setiap semester kepada
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi; (ii) Membantu pelaksanaan program pendidikan dan
pengajaran; (iii) Melaksanakan pengumuman hasil ujian akhir; (iv) Menyusun jadwal
penggunaan laboratorium untuk kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian);
(v) Mengirimkan laporan hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan adalah unsur pimpinan di tingkat
operasional Fakultas pada Program Studi Ekonomi Pembangunan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan bertugas melaksanakan kebijakan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Ilmu Ekonomi yang sesuai dengan
program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Ketua Program Studi Ekonomi Islam adalah unsur pimpinan di tingkat operasional
Fakultas pada Program Studi Ekonomi Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Ketua Program Studi Ekonomi Islam bertugas
melaksanakan kebijakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat dalam bidang Ekonomi Islam yang sesuai dengan program pendidikan yang ada
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Program Studi S2 Ilmu Ekonomi adalah unsur pimpinan di tingkat operasional
Fakultas pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Ketua Program Studi S2 Ilmu Ekonomi
bertugas melaksanakan kebijakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dalam bidang Ilmu Ekonomi di jenjang S2, sesuai dengan program
pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi adalah unsur pimpinan di tingkat operasional
Fakultas pada Program Studi doktor Ilmu Ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi
bertugas melaksanakan kebijakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dalam bidang Ilmu Ekonomi di jenjang S3, sesuai dengan program
pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Program Internasional Ilmu Ekonomi adalah unsur pimpinan di tingkat
operasional Fakultas yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan Program Studi Ilmu
Ekonomi ber- pengantar Bahasa Inggris. Program Internasional Ilmu Ekonomi berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Ketua
Program Internasional Ilmu Ekonomi diangkat melalui Surat Keputusan dari Dekan yang
mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas Brawijaya tetang tata cara
pertimbangan dan pengangkatan calon ketua Program Internasional di lingkungan Universitas
Brawijaya. Program Internasional juga mengikuti peraturan-peraturan lain yang dibuat di
tingkat universitas, fakultas dan jurusan, misalnya tentang etika tenaga akademik, etika
mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta prosedur
pelayanan. Ketua Program Internasional Ilmu Ekonomi bertugas melaksanakan kebijakan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Ilmu
Ekonomi, sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Ketua Unit Jaminan Mutu adalah unsur independen di Jurusan Ilmu Ekonomi yang
tidak bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Ketua Unit Jaminan
Mutu (UJM) mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan Ketua Jurusan di dalam
menyusun, dan menyiapkan dokumen mutu akademik ditingkat jurusan. Selain itu Ketua UJM
juga memiliki tanggung jawab di dalam mengelola sistem manajemen mutu akademik Jurusan
Ilmu Ekonomi, termasuk PS Ekonomi Islam
Kepala Laboratorium Ekonomi adalah unsur penunjang Jurusan Ilmu Ekonomi yang
memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan Laboratorium Ekonomi
dan ruang baca di Jurusan Ilmu Ekonomi. Tugas dari Kepala Laboratorium Ekonomi
diantaranya adalah; (i) Melayani kegiatan-kegiatan praktikum bagi dosen dan mahasiswa baik
untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian dan pengabdian pada
masyarakat; (ii) Mempersiapkan sarana penunjang laboratorium untuk kegiatan pendidikan
dan pengajaran maupun penelitian dan pengabdian pada masyarakat; (iii) Menyusun program
pengembangan sarana laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan Ilmu
Ekonomi; (iv) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan sarana
laboratorium; (v) Memberikan laporan kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
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Pengelola Pusat Studi adalah unsur penunjang Jurusan Ilmu Ekonomi yang bertugas
di dalam melaksanakan fungsi perencanaan program kerja, memimpin pelaksanaan program
kerja masing-masing pusat studi dan melaksanakan koordinasi terkait pengembangan
keilmuan, pelaksanaan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
bidang kajian-nya bersama dengan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Pengelola pusat studi di
lingkungan Jurusan Ilmu Ekonomi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
2.1.2 Capaian Kinerja Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UB
Pada 2014 tercatat sebanyak 57 mahasiswa PMIE FEB-UB aktif. Sebagian besar
mahasiswa tersebut berlatar belakang fresh-graduate, disusul mahasiswa yang telah memiliki
profesi sebagai dosen di perguruan tinggi serta pegawai pada lembaga pemerintah/swasta.
Asal mahasiswa PMIE FEB-UB tersebar dari berbagai daerah. Presentase mahasiswa yang
signifikan ini menunjukkan peningkatan kemampuan PMIE FEB-UB menjaring mahasiswa
dan juga dapat digunakan sebagai indikator peningkatan kemampuan riset. Bila dilihat dari
kecenderungannya, jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir
(2010-2014) dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1: Jumlah Mahasiswa PMIE FEB-UB Tahun 2010-2014
Mahasiswa Reguler
Masuk DO/MD Lulus Aktif
Terminal
2010
32
5
21
1
2011
26
1
19
5
2012
24
1
6
13
4
2013
15
2
13
2014
27
2
25
Jumlah
196
27
98
57
4
Sumber: Rekapitulasi Mahasiswa PMIE FEB-UB, 2014.
Angkatan

Tahapan kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru pada PMIE FEBUB mengikuti tahapan berikut:
1. Pengisian formulir lamaran pendaftaran
2. Kelengkapan dokumen pendukung
3. Pendataan calon MABA
4. Seleksi penerimaan calon MABA
5. Keputusan ditolak/diterima
6. Her registrasi MABA.
Seluruh tahapan tersebut diatur dalam manual procedure yang telah dibuat oleh
Program Studi dan diarsipkan dalam bentuk fisik dan digital. Untuk menjaga kualitas input,
PMIE FEB-UB menetapkan beberapa persyaratan akademik dan administrasi bagi calon
mahasiswa baru. Persyaratan akademik untuk calon mahasiswa tersebut antara lain:
1. Memiliki ijasah sarjana (S1) dari Program Studi yang terakreditasi BAN-PT atau bagi
lulusan PT Luar Negeri harus mendapatkan legalitas kesetaraan ijasah dari Ditjen
Dikti.
2. Memiliki IPK >= 2,75 (pada skala 0-4) atau >=6,25 (pada skala 0-10)
3. Memiliki sertifikat TPA score minimal 500 OTO Bappenas dan sertifikat TOEFL
dengan score minimal 500 dari lembaga yang diakui oleh FEB-UB.
4. Bagi calon mahasiswa yang kurang masuk prasyarat kualifikasi, diwajibkan mengikuti
matrikulasi mata kuliah yakni (1) Matematika Ekonomi (2) Teori Ekonomi Mikro (3)
Teori Ekonomi Makro.
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5. Persyaratan penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan sendiri oleh Ketua Program
dan maksimum yang dapat diakui adalah 3 (tiga) mata kuliah.
Bagi calon mahasiswa asing, ditetapkan syarat khusus berikut; 1) Memiliki ijazah yang
disetarakan/mendapat pengesahan dari Depdiknas, 2) Mampu berbahasa Indonesia yang
memadai dan mendapat izin belajar dari Depdiknas, dan terakhir 3) Memenuhi persyaratan
lain yang ditentukan FEB-UB.
Pendaftaran mahasiswa dilakukan di bagian pendaftaran mahasiswa baru di gedung
pascasarjana FEB-UB lantai 5. Seorang pendaftar dinyatakan resmi menjadi mahasiswa
program studi PMIE FEB-UB setelah lolos tahapan seleksi administrasi, seleksi akademik dan
tes wawancara. Tes wawancara ini menghadirkan satu dosen pewawancara untuk setiap satu
peserta seleksi. Hasil tes wawancara akan menyimpulkan bahwa calon yang bersangkutan:
sangat
direkomendasikan,
direkomendasikan,
mungkin
bisa
berhasil,
tidak
direkomendasikan, dan sangat tidak direkomendasikan.
Bila dilihat dari jumlah pendaftar setiap tahunnya, ada kecenderungan peningkatan
minat calon mahasiswa terhadap program studi, terutama pada konsentrasi-konsentrasi
pendidikan tertentu yang saat ini banyak dibutuhkan oleh pengguna, seperti: konsentrasi
ekonomi islam, dan ekonomi perencanaan. Hal ini menandakan bahwa penerimaan calon
mahasiswa akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Meningkatnya minat lulusan S1
untuk melanjutkan ke jenjang S2 juga menjadi sinyal baik peluang meningkatnya penerimaan
mahasiswa baru di masa mendatang.
FEB-UB telah menyediakan berbagai fasilitas akademik untuk memberikan fasilitas
akademik yang memadai bagi mahasiswanya. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan
mahasiswa setiap saat sepanjang tidak dipakai dalam jadwal perkuliahan. Misalnya: lab ELC,
dimana mahasiswa dapat mengasah kemampuan penggunaan program analisis data seperti
SPSS, Eviews, Minitab, Sazam dan sebagainya yang sangat penting untuk peningkatan
kemampuan metode penelitian. Sebagai bentuk layanan kepada mahasiswa, Universitas
Brawijaya dalam beberapa tahun terakhir ini telah membentuk Pusat Penempatan Kerja yang
menyediakan ber-bagai macam informasi seputar lowongan kerja serta menyelenggarakan
bursa kerja. Lembaga ini berfungsi menjembatani mahasiswa Universitas Brawijaya –
termasuk mahasiswa PMIE FEB-UB – memasuki dunia kerja. FEB-UB sendiri secara berkala
juga mengadakan bursa kerja yang diikuti oleh beberapa perusahaan nasional.
Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler mahasiswa diakui masih minim. Kegiatan
pembelajaran mahasiswa di luar jadwal perkuliahan belum sepenuhnya terorganisir dengan
baik sehingga kegiatan semacam ini belum optimal dalam memberikan manfaat bagi
peningkatan kemampuan akademik mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam komisikomisi yang relevan juga masih kurang.
a. Lulusan
Selama lima tahun terakhir (2006-2010), PMIE FEB-UB telah berhasil meluluskan
mahasiswa sebanyak 78 orang dengan rata-rata IPK 3,46. Nilai rata-rata IPK ini telah sesuai
dengan target yang diharapkan PMIE FEB-UB. Angka rata-rata lama studi dan persentase
kelulusan tepat waktu juga telah menunjukkan angka yang cukup baik dimana lama studi
ditempuh rata-rata 2,0 tahun dan persentase kelulusan tepat waktu sebesar 61%. Indikator
dari pencapaian kompetensi utama lulusan tercermin dari kemampuan akademik lulusan atas
penguasaan konsep dan teori Ilmu Ekonomi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis
fenomena ekonomi nasional dan regional. Tabel 2 menunjukkan jumlah lulusan dan IPK
selama lima tahun terakhir.
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Tabel 2: Jumlah Lulusan & IPK Lulusan 2006-2010
IPK(3) Lulusan
Mahasiswa Bukan
Transfer

Tahun
Akademik

Jumlah Lulusan
Transfer(2)

Min

Rata2

Maks

(1)
TS-4
TS-3
TS-2
TS-1
TS(1)
Jumlah

(10)
0
0
0
0
0
0

(11)
3,04
3,08
3,04
3,25
3,25

(12)
B1=3,42
B2=3,46
B3=3,40
B4=3,48
B5=3,52

(13)
3,86
3,77
3,71
3,82
3,82

Bukan
Transfer
(9)
A1=14
A2=27
A3=10
A4=7
A5=20
78

Jumlah
Mahasiswa
WNA
(14)
1
-

Kompetensi lulusan juga dicerminkan melalui kemampuan terapan profesional yang
terkait dengan kecakapan lulusan menerapkan konsep dan teori Ilmu Ekonomi dalam
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di lingkungan kerjanya. Termasuk di
dalamnya adalah kemampuan lulusan sebagai tenaga profesional di bidang perencanaan,
keuangan daerah dan ekonomi serta bisnis berbasis ekonomi Islam oleh pengguna saat ini.
Hal tersebut menjadi sinyal positif bagi masyarakat terhadap program studi sehingga
meningkatkan minat mereka untuk mengikuti pendidikan magister di PMIE FEB-UB.
b. Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat
Penelitian yang diselenggarakan dosen ataupun dosen dengan mahasiswa di PMIE FEBUB ditekankan sedapat mungkin berupa kegiatan penelitian yang mampu memberikan
kontribusi besar pada:
1.

Pengembangan konseptual akademis dan implikasi kebijakan praktis dalam bidang
kekhususan ilmu ekonomi.

2.

Memberikan manfaat besar untuk kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada
masyarakat.

Dua kontribusi tersebut merupakan komitmen program studi yang erat kaitannya dalam
pencapaian visi yang harus diwujudkan. Kegiatan penelitian didesain dengan motivasi
menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga luar baik lembaga pemerintah ataupun non
pemerintah, bahkan dengan lintas ilmu. Seluruh dosen ditekankan untuk meningkatkan
kemampuan risetnya, menghasilkan karya tulis ilmiah, dan meningkatkan wawasan serta
keahlian mengajar. Staf dosen juga didorong untuk meningkatkan kemampuan multimethod
dan pendekatan penelitian, tata laksana, pengorganisasian serta memimpin penelitian. Hal
demikian dimaksudkan agar tenaga dosen memiliki kemampuan mengembangkan keilmuan
secara berkelanjutan, melaksanakan kegiatan penelitian di bidang ekonomi dengan
pendekatan komprehensif, kritis, inovatif bagi kemajuan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
Pada PMIE FEB-UB, pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian
yang baru berkembang pada PMIE FEB-UB, yaitu sekitar tahun 2006. Pendekatan ini
menggunakan metode penelitian partisipatif, studi kasus, analisis kritis, pendekatan grounded
theory, etnografi, interaksionisme simbolik dan fenomenologi. Pada awalnya, pendekatan ini
digunakan untuk menganilisis permasalahan kemiskinan yang menggunakan kerangka fikir
ekonomi kelembagaan. Namun perkembangannya hingga saat ini penggunaan pendekatan
kualitatif lebih banyak dipergunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi Islam. Pada
tahun ajaran 2010/2011 terdapat sekitar 8 dari 16 mahasiswa menulis tesis tentang ekonomi
Islam. Namun demikian, pendekatan penelitian kuantitatif bukan berarti semakin berkurang
peminatnya, bahkan cenderung meningkat. Umumnya pendekatan kuantitatif ini
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dipergunakan untuk menganalisis permasalahan ekonomi keuangan daerah dan
perencanaan ekonomi. Penelitian public expenditure analysis, misalnya, mengembangkan
metode kuantitatif yang relatif baru untuk mengestimasi tingkat efisiensi pengeluaran publik
dengan menggunakan pendekatan efficiency frontier.
Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh dosen PMIE FEB-UB dikelompokkan
dalam dua bagian: pertama, kegiatan penelitian dosen yang didanai oleh FEB-UB, dan kedua,
kegiatan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pusat studi di bawah jurusan bekerjasama
dengan lembaga-lembaga pemerintah/non pemerintah. Kegiatan penelitian yang didanai
FEB-UB merupakan agenda penelitian tahunan dimana sumber dananya berasal dari PNBP
(Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan ada 3 – 4 dosen program studi yang terlibat dalam
tiap kegiatan penelitian. Tiap tahun 10 – 15 kegiatan penelitian yang diagendakan. Sementara
itu, kegiatan penelitian oleh pusat studi di bawah jurusan Ilmu Ekonomi jumlahnya tidak bisa
dipastikan. Ada beberapa pusat studi di bawah jurusan yang selama ini mengkhususkan diri
pada bidang penelitian bekerja sama dengan lembaga lain, diantaranya: Pusat Kajian
Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE), dan
Pusat Kajian Keuangan Negara/Daerah (PK2ND). Pusat-studi ini selama ini telah banyak
melakukan kerjasama di bidang penelitian dengan beberapa lembaga luar kampus baik
pemerintah/swasta dan lembaga di luar negeri.
Beberapa Pusat Studi yang ada, dengan didukung tenaga ahli bergelar Profesor dan
Doktor telah menciptakan kepercayaan yang kuat dari lembaga-lembaga baik swasta maupun
pemerintah, dalam dan luar negeri seperti World Bank, Australian National University, dan
ACIAR di Australia. Sebagian besar kegiatan Pusat Studi, bekerjasama dengan lembaga lain,
merupakan kegiatan penelitian. Namun kegiatan yang sifatnya untuk pengabdian kepada
masyarakat juga tidak sedikit seperti misalnya penyelenggaraan pendampingan kepada
masyarakat oleh Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB-UB (PPKE FEB-UB) bekerjasama
dengan Biro Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Jawa Timur.
Kegiatan penelitian mandiri yang dibiayai dari FEB-UB diakui masih terbatas
pendanaannya. Keterbatasan alokasi dana dari fakultas untuk penelitian/pengembangan ilmu
pengetahuan tersebut membatasi program studi untuk penyelenggaraan riset yang penting
di mana hasilnya akan sangat bermanfaat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
selanjutnya. Selain itu, publikasi hasil penelitian dosen yang masih terbatas, menjadi
tantangan ke depan. Aplikasi hasil penelitian dosen untuk kegiatan pelayanan dan
pengabdian kepada masyarakat diakui juga masih lemah.
Di bidang kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, program studi
menekankan sedapat mungkin dalam bentuk kegiatan pengabdian/pelayanan yang memiliki
keterkaitan erat dengan hasil penelitian dosen/mahasiswa agar kegiatan pengabdian lebih
optimal. Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat oleh yang diselenggarakan oleh
program studi dimungkinkan melibatkan lembaga lain yang relevan danahli dengan menunjuk
dosen yang kompeten di bidangnya. Bahkan, program studi akan menunjuk tenaga ahli dari
luar bila dirasa kurang menguasai kompetensi pada bidang penyelenggaraan pengabdian
kepada masyarakat tertentu. Sebagaimana dalam kegiatan penelitian dosen, kegiatan
pengabdian diselenggarakan tiap tahun sebanyak 10–15 kali dimana sumber pendanaannya
berasal dari PNBP. Satu kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat ini
dilaksanakan oleh ± 3 – 4 dosen.
c. Sistem Penjaminan Mutu Akademik
Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEUB) telah memiliki Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang bertugas membantu Ketua Program
Studi Magister Ilmu Ekonomi dalam hal penjaminan mutu akademik. Penjaminan mutu
dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjamin tingkat kualitas secara
berkesinambungan aspek-aspek yang meliputi input, proses dan output.
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Sistem Penjaminan Mutu berjalan sesuai dengan standar, yaitu ada umpan balik dan
tindak lanjut, yang didukung dengan dokumen yang lengkap. Misalnya, sinkronisasi materi
perkuliahan, pengintegrasian materi perkuliahan dalam Garis-garis Besar Perencanaan
Perkuliahan (GBPP), pengelompokan dosen-dosen bidang keilmuan (sesuai minat keilmuan)
yang telah dipetakan. Secara umum, penjaminan mutu di PMIE FEB-UB dilakukan dari dua
arah; internal dan eksternal. Dari arah internal, proses penjaminan mutu diselenggarakan oleh
Gugus Jaminan Mutu (GJM) FEB-UB yang secara berkala melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan akademik program studi. Aspek-aspek yang
masuk dalam penjaminan mutu oleh GJM FEB-UB adalah aspek input, proses dan output.
Dari pihak institusi Universitas Brawijaya, penjaminan mutu akademik dijalankan oleh Pusat
Jaminan Mutu (PJM) melalui Audit Mutu Akademik (AMA) Universitas Brawijaya.
 Aspek Input
Penjaminan mutu dari sisi input antara lain dilakukan melalui penetapan sistem
rekrutmen mahasiswa baru dengan syarat akademik dan administrasi tertentu, serta
serangkaian tahapan dan prosedur yang harus diikuti. Syarat akademik bagi mahasiswa baru
PMIE FEB-UB adalah sebagai berikut:
1. Memiliki ijazah sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi BAN-PT dan bagi
lulusan PT luar negeri harus mendapatkan legalitas kesetaraan ijazah dari Ditjen Dikti.
2. Memiliki indek prestasi kumulatif >= 2,75 (pada skala 0-4) atau >= 6,25 (pada skala 0-10).
3. Memiliki sertifikat TPA OTO Bappenas dan sertifikat TOEFL dari lembaga yang diakui oleh
FEB-UB.
4. Bagi calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi PMIE FEB-UB
diwajibkan mengikuti unvullen mata kuliah Metematika Ekonomi, Teori Ekonomi Mikro,
dan Teori Ekonomi Makro.
5. Ketua program PMIE FEB-UB dapat menetapkan bahwa mahasiswa yang sebidang harus
menempuh unvullen seperti point 4 diatas atau ditentukan tersendiri berdasarkan
pertimbangan tertentu.
6. Persyaratan penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan tersendiri oleh ketua program
PMIE FEB-UB dan maksimum yang dapat diakui 3 (tiga) mata kuliah.
 Aspek proses
Selanjutnya, untuk menjamin kualitas penyelenggaraan akademik dosen dan
mahasiswa; antara lain dengan cara penyediaan daftar presensi untuk setiap mata kuliah,
kuisioner evaluasi dosen/tenaga kependidikan setiap akhir semester, dan ketentuan lain bagi
mahasiswa yang diatur dalam pedoman akademik. Kehadiran mahasiswa dipersyaratkan
minimal 80% dari total kehadiran dosen (14 pertemuan). Kinerja dosen, tenaga kependidikan
dan mutu pengelolaan program studi dievaluasi melalui kuisioner. Dari hasil kuisioner ini
bagian akademik merumuskan kembali untuk dibawa dalam rapat unit pengelola FEB-UB
dengan Ketua PMIE FEB-UB dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi untuk diputuskan kebijakan
yang sesuai. Misalnya, bila hasil kuisioner menunjukkan kinerja dosen “X” secara konsisten
kurang baik, maka Jurusan tidak akan memasang dosen tersebut pada perkuliahan yang akan
datang. Begitu juga bagi tenaga kependidikan, bila menunjukkan kinerja kurang baik, Unit
Pengelola FEB-UB akan melakukan klarifikasi terhadap karyawan yang bersangkutan,
memberikan motivasi dan pelatihan dan apabila diperlukan, atau bahkan rotasi karyawan agar
dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya.
 Aspek output
Penjaminan mutu output program studi dilaksanakan dengan menilai kualitas lulusan
antara lain melalui kalkulasi IPK rata-rata lulusan, predikat kelulusan, lama penyelesaian
studi, serta kesesuaian kemampuan dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian kemampuan
alumni dengan kebutuhan pengguna dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan alumni
mendapatkan pekerjaan, penilaian oleh pengguna (users), tren minat calon mahasiswa, serta
hasil akreditasi. Untuk penilaian keberhasilan lulusan (alumni) hampir 90% lulusan PMIE FEB-
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UB telah memiliki lembaga tempat kerja, sementara sekitar 10% sisanya telah memperoleh
pekerjaan pada saat penyusunan tugas akhir tesis. Dari hasil studi pelacakan, rata-rata
pengguna menyatakan bahwa alumni PMIE FEB-UB setelah kembali ke institusi memberikan
kontribusi signifikan kepada institusi terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan,
pengajaran dan penelitian.
Indikator lain untuk mengukur kualitas output adalah semakin meningkatnya minat
masuk calon mahasiswa baru. Minat masuk yang meningkat ini tidak lepas dari peran lulusan
yang dipandang memenuhi kualifikasi yang tinggi di tempat kerja mereka.

d. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
 Kurikulum
Penerapan kurikulum PMIE FEB-UB memuat standar kompetensi lulusan yang
sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcome) dalam rangka mewujudkan
kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kompetensi tersebut
terdiri dari :
Aspek Kemampuan Bidang Kerja
a. Mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dalam bidang Ekonomi
Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah, Keuangan Perbankan, dan
Ekonomi Islam melalui pendekatan inter dan multidisipliner.
Aspek Pengetahuan yang dikuasai
b. Menguasai dan mengintegrasikan pengetahuan di bidang Ekonomi Perencanaan
Pembangunan, Keuangan Daerah, Keuangan Perbankan, dan Ekonomi Islam
secara profesional.
c.

Menguasai teknik penelitian dalam rangka pengembangan pengetahuan di bidang
Ekonomi Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah, Keuangan Perbankan,
dan Ekonomi Islam berdasarkan kaidah ilmiah.
Aspek Kemampuan Manajerial

d. Mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan penelitian serta mempublikasikan
hasil penelitian baik bertaraf nasional maupun internasional
Kompetensi lulusan telah mempertimbangkan visi dan misi PMIE FEB-UB yang
tercermin dalam tiga kata kunci yaitu unggul, berintegritas tinggi serta berkelanjutan. Ketiga
kata kunci tersebut, sudah mencerminkan adanya orientasi ke masa depan yang nampak juga
pada kompetensi lulusan baik yang utama, penunjang, maupun yang lainnya. Contoh, lulusan
memiliki keunggulan dalam menganalisis perkembangan ekonomi secara cermat, artinya
kemampuan alumni diharapkan mampu mengantisipasi adanya dinamika perekonomian di
masa depan. Dengan demikian berarti sesuai juga dengan kata kunci visi PMIE FEB-UB
tentang berkelanjutan.
Dalam upaya penerapan kurikulum KKNI, PMIE membagi konsentrasi/minat menjadi
tiga, yaitu (i) Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah, (ii) Ekonomi Perbankan,
Moneter & Keuangan, (iii) Ekonomi Islam. Setiap mahasiswa PMIE wajib menempuh Mata
Kuliah Wajib Program Studi pada semester 1. Selanjutnya mahasiswa memilih
konsentrasi/minat pada semester 2. Lebih lengkap mengenai kurikulum PMIE dapat dilihat
pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3: Kurikulum Program Magister Ilmu Ekonomi FEB-UB
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No

Kode MK

Mata Kuliah Wajib Program Studi

SKS

Semester

1.

EKP 6101

Ekonometrika Terapan

3

1

2.

EKP 6102

Ekonomi Makro Intermediate

3

1

3.

EKP 6103

Ekonomi Mikro Intermediate

3

1

4.

EKP 6210

Perekonomian Indonesia

3

1

5.

EKP 6104

Metode Penelitian Ekonomi*

6

1

Jumlah SKS yang ditempuh Semester 1

12

Mata Kuliah Minat Perencanaan Pembangunan &
Keuangan Daerah
6.

EKP 6204

Perencanaan Ekonomi Regional

3

2

7.

EKP 6205

Teori dan Kebijakan Pembangunan

3

2

8.

EKP 6203

Ekonomi Publik

3

2

9.

EKP 6107

Manajemen Keuangan Publik (Keuangan Daerah)

3

2

10.

Mata Kuliah Pilihan

3

2

11.

Mata Kuliah Pilihan

3

2

Jumlah SKS yang ditempuh Semester 2

18

Mata Kuliah Minat Ekonomi Perbankan, Moneter &
Keuangan
12.

Manajemen Keuangan dan Perbankan

3

2

13.

EKP 6213

Ekonomi Risiko Keuangan

3

2

14.

EKP 6208

Keuangan Internasional

3

2

15.

EKP 6228

Desain dan Implementasi Kebijakan Moneter

3

2

16.

Mata Kuliah Pilihan

3

2

17.

Mata Kuliah Pilihan

3

2

Jumlah SKS yang ditempuh Semester 2

18

Mata Kuliah Minat Ekonomi Islam
18.

EKP 6221

Teori Ekonomi Islam

3

2

19.

EKP 6222

Lembaga Keuangan Islam

3

2

20.

EKP 6223

Ekonomi Zakat

3

2

21.

EKP 6224

Kapita Selekta Penerapan Ekonomi Islam

3

2

22.

Mata Kuliah Pilihan

3

2

23.

Mata Kuliah Pilihan

3

2
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Jumlah SKS yang ditempuh Semester 2

18

Mata Kuliah Pilihan
24.

EKP 6211

Perencanaan Pembangunan dan Ekonomi Bencana

3

2

25.

EKP 6215

Migrasi dan Pembangunan

3

2

26.

EKP 6216

Ekonomi Ketenagakerjaan

3

2

27.

EKP 6220

Pembangunan Ekonomi Lokal dan Perencanaan
Partisipatif

3

2

28.

EKP 6225

Ekonomi Pasar Uang dan Kredit

3

2

29.

EKP 6226

Ekonomi Nilai Tukar (Ekonomi Pasar Valas)

3

2

30.

EKP 6302

Ekonomi Koperasi

3

2

31.

EKP 6303

Ekonomi Lingkungan

3

2

32.

EKP 6108

Sosiologi Pembangunan

3

2

33.

Ekonomi Persaingan

3

2

34.

Manajemen Strategi Sektor Publik

3

2

Penganggaran Sektor Publik

3

2

Penilaian Properti dan Aset

3

2

Ekonomi Kelembagaan dan Politik

3

2

42

3/4

35.

EKP 6212

36.
37.

EKP 6218
/EKP 6202

Tesis
38

UBU 6007

Tesis

Proses peninjauan kurikulum secara berkala senantiasa dilakukan dengan
mempertimbangkan perubahan beberapa faktor lingkungan eksternal, tren kebutuhan
pengguna, kebutuhan dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
 Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan tatap muka dalam kelas dengan
diskusi interaktif antar mahasiswa dan dosen, dimana sebelumnya dosen memberikan tugas
mata kuliah tertentu untuk didiskusikan tentang kasus-kasus empiris yang termuat dalam
jurnal-jurnal berstandar nasional dan internasional. Selain itu, pembelajaran juga dapat terjadi
dalam bentuk seminar, pemberian tugas untuk membuat karya tulis, membaca buku,
artikel/jurnal dan membuatkan critical review-nya, menghadiri kuliah-kuliah tamu serta
melakukan penelitian lapangan.
Dalam proses pembelajaran, para dosen PMIE FEB-UB dituntut untuk senantiasa
berpegang pada misi:
1. Mengusahakan peningkatan pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam
pada keseluruhan materi mata kuliah.
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2. Meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap multi metode/pendekatan
penelitian di bidang kekhususan Ilmu Ekonomi.
3. Mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa.
Perkuliahan di PMIE FEB-UB diselenggarakan secara semesteran, yakni; semester
ganjil (September-Januari), dan semester genap (Februari-Juli). Dalam menempuh program
magister di PMIE FEB-UB, mahasiswa diharuskan menyelesaikan 11 mata kuliah (dengan
total 33 sks) yang ditempuh selama tiga semester di awal-awal semester. Selanjutnya,
mahasiswa mengambil tesis (bobot 9 sks) melalui pengajuan usulan tesis (proposal tesis)
dengan bobot 3 sks dan tesis dengan bobot 6 sks. Bila mengikuti jadwal yang ada, kegiatan
akademik tesis mahasiwa sudah dapat dimulai di awal semester tiga, setelah mahasiswa
menempuh mata kuliah metode penelitian ekonomi dan ekonometrika terapan serta tidak
adanya mata kuliah yang nilainya D, dan tentunya setelah mendapatkan dosen pembimbing.
Untuk pemantauan proses belajar mahasiswa dilaksanakan setiap semester. Evaluasi
dan monitoring proses belajar dilakukan melalui absensi mahasiswa. Sarat minimal kehadiran
mahasiswa ditetapkan 75% dari total kehadiran dosen dalam memberikan perkuliahan.
Kemudian, monitoring proses penyelesaian tesis dipantau melalui kartu konsultasi
pembimbingan tesis yang diberikan setelah mahasiswa mendapatkan dosen
pembimbing.Pengendalian lain adalah penetapan persyaratan untuk ujian proposal paling
lambat tiga bulan sejak dinyatakan lulus mata kuliah metode penelitian ekonomi dan
ekonometrika terapan. Di awal semester tiga, mahasiswa diharapkan telah bisa melakukan
penelitiannya dan penyusunan tesis. Tesis diujikan didepan tim penguji dengan kualifikasi
yang sesuai dengan bidang kajian tesis. Tim penguji terdiri dari dua dosen penguji dan satu
dosen pembimbing.
Selain itu, monitoring dan evaluasi proses akademik mahasiswa juga ditempuh melalui
beberapa ketentuan sebagai berikut;
1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK 2,75
untuk 8 sks, akan diberi peringatan untuk lebih giat memperbaiki prestasinya di
semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada semester kedua belum dapat mencapai IPK 2,75 untuk 16
sks, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan
melanjutkan Magister Ilmu Ekonomi.
3. Mata kuliah dengan nilai D wajib diulang dan nilai C atau C+ dapat diulang untuk
memperbaiki nilai akhir mata kuliah.
Ketentuan di atas menjadi komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa. Program Studi
tidak memberikan toleransi apapun terkecuali karena alasan yang benar-benar dapat
dimaklumi. Ketentuan-ketentuan diatas telah berjalan dengan baik dan cukup efektif dalam
pengendalian proses pembelajaran mahasiswa.
 Suasana Akademik
Kegiatan akademik PMIE FEB-UB baik yang berlangsung di dalam kelas, bimbingan
tugas akhir, maupun ujian tesis diselenggarakan secara teratur sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan di awal semester. Dalam satu semester, ada 14 kali pertemuan dimana
masing-masing pertemuan berlangsung selama ± 2,5 jam. Sebagai penyelenggara program
studi, FEB-UB telah memberlakukan etika akademik dan penguatan perilaku akademik yang
harus dipatuhi oleh baik mahasiswa maupun dosen demi terbangunnya budaya akademik
yang mendukung pencapaian visi program studi. Dalam upaya menciptakan kompetensi
dalam berprestasi, diterapkan sistem penghargaan (reward) yang diberikan bagi mahasiswa
atau dosen berprestasi dan sanksi diberikan bagi mereka yang melanggar etika akademik.
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Terdapat pula tugas-tugas khusus untuk menunjang pencapaian kompetensi lulusan
misalnya kuliah metodolgi penelitian yang menugaskan mahasiswa untuk mencari
ide/gagasan dengan cara mengamati lingkungan sekitar. Selain itu pada matakuliah ekonomi
moneter mahasiswa ditugaskan secara khusus untuk mendatangi Bank Indonesia perwakilan
Malang guna mencari data dan beraudiensi dengan pihak terkait. Adanya tugas tugas tersebut
akan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam menganalisis perkembangan ekonomi.
Sehingga pengalaman tersebut tentu saja dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa ketika
lulus.
Fasilitas penunjang kegiatan akademik yang tersedia untuk proses penyelenggaraan
akademik PMIE FEB-UB selama ini telah cukup memadai. FEB-UB terus melakukan
pemeliharaan dan pengembangan lingkungan fisik di luar kelas, seperti penyediaan gazebo,
taman baca, penyediaan LCD proyektor dan fasilitas lain dalam kelas maupun di luar kelas.
Dengan tujuan yang sama, telah dilakukan peningkatan akses internet di seluruh lingkungan
FEB-UB, peningkatan literature dan referensi akademik, dan sebagainya. Baru-baru ini telah
dirilis kegiatan akademik yang disebut sebagai EMA forum (forum Ekonomi, Manajemen dan
Akuntansi). Forum ini setiap bulannya mendiskusikan topik yang ber-beda lintas jurusan.
Untuk menciptakan interaksi dosen-mahasiswa di luar kelas yang lebih intensif, mahasiswa
dilibatkan dalam kepanitiaan di setiap kegiatan akademik seperti seminar, penelitian dan
workshop.
Aspek Non-Akademik
a. Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan
 Tata Pamong
Dalam upaya menjamin terwujudnya visi, dan misi, serta tercapainya tujuan dan
sasaran PMIE FEB-UB, program studi telah mempunyai struktur dan sistem tata pamong yang
sangat baik. Secara struktural, semua program studi berada di bawah Dekan, termasuk PMIE
FEB-UB. Sungguh pun begitu, secara akademik PMIE FEB-UB berada di bawah Jurusan Ilmu
Ekonomi. Artinya, pengembangan aspek akademik yang dilakukan oleh PMIE FEB-UB harus
dikoordinasikan dengan Jurusan Ilmu Ekonomi. Sedangkan untuk urusan administratif dan
kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan antar Prodi S2 di Program Pascasarjana FEBUB, semuanya dikoordinasikan oleh Pengelola Pascasarjana. Dengan struktur seperti ini,
maka pengambilan kebijakan, dan penyelenggaraan prodi dapat dilakukan dengan sangat
efektif. Sebab, struktur organisasi yang menaungi Prodi sangat memungkinkan Prodi untuk
bertindak secara mandiri dan sekaligus bertanggung jawab.
Selanjutnya, sistem penyelenggaraan tata pamong yang dilaksanakan di PMIE
didasarkan pada lima pilar utama tata pamong yaitu:
1. Kredibel
Kredibilitas PMIE FEB-UB, dilakukan melalui :
a. Pengintegrasian unsur tata pamong PMIE FEB-UB dalam satu kesatuan struktur
organisasi FEB-UB.
b. Penggunaan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan dan peraturan-peraturan
lainnya yang dibuat oleh Universitas sebagai landasan untuk pengambilan keputusan,
dan
c. Penunjukan unsur tata pamong di program studi dilaksanakan secara transparan dan
objektif. Misalnya, penunjukan Ketua PMIE FEB-UB dilakukan di tingkat jurusan, yakni
melalui pemilihan secara langsung pada tingkat Jurusan, yang hasilnya dilaporkan
kepada Dekan untuk selanjutnya diproses di tingkat Senat Fakultas. Dari Fakultas
kemudian diteruskan ke Universitas untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor.
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2. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas tata pamong PMIE FEB-UB tercermin dalam beberapa
proses berikut:
a. Ketua PMIE selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dan proses
penyusunan anggaran yang diselenggarakan pada tingkat Fakultas,
b. Proses penganggaran menggunakan model anggaran berbasis kinerja dengan
menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA),
c. perencanaan dan evaluasi pelaksanaan akademik di tiap semester yang
diselenggarakan dalam rapat fakultas.
d. Monitoring secara periodik dilakukan secara reguler.
3. Tanggung Jawab
Semua pelaksanaan kegiatan pada tingkat Prodi harus bisa dipertanggung
jawabkan. Ketua Prodi mempertanggung jawabkan kegiatan akademiknya kepada
dekanat, jurusan, dan semua dosen di tingkat Prodi sesuai dengan kewenangan masingmasing. Lebih dari itu, untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, secara periodik
UJM dan GJM mengevaluasi kegiatan pendidikan di Prodi, dan dari hasil di monev ini bisa
dinilai sampai sejauh mana Prodi mampu mempertanggung jawabkan kinerja kegiatan
akademiknya. Di samping itu, secara periodik PMIE harus mempertanggung jawabkan
penyelenggaraan keuangannya kepada pimpinan fakultas.
4. Keadilan
Prinsip keadilan dalam tata pamong PMIE FEB-UB telah diupayakan oleh FEB-UB
dalam beberapa mekanisme. Pertama, pengalokasian jumlah anggaran bagi program
studi berdasarkan beban akademik yang ditanggung (terutama jumlah mahasiswa).
Kedua, melibatkan Ketua PMIE FEB-UB dalam rapat fakultas dan jurusan yang
membahas renstra, program kerja, evaluasi kegiatan akademik dan agenda-agenda
penting lainnya. Ketiga, penetapan tugas dan tanggungjawab setiap unsur tata pamong
dengan jelas, termasuk tugas dan tanggungjawab Ketua PMIE FEB-UB. Deskripsi tugas
dan tanggung jawab setiap unsur ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan.
 Kepemimpinan
Kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi/memberi contoh oleh seorang
pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin
dalam pengelolaan organisasi dituntut senantiasa berpikir dengan berpegang pada visi dan
misi organisasi, mendefinisikannya secara jelas, nyata sekaligus menegakkannya. Secara
umum, kepemimpinan di PMIE FEB-UB telah mencakup kepemimpinan operasional,
organisasional, dan publik.
1. Kepemimpinan Operasional
Kepemimpinan operasional mengemban tugas menjabarkan visi, misi, sasaran dan
tujuan. Kepemimpinan operasional pada PMIE FEB-UB tercermin dalam beberapa
mekanisme rapat yang diselenggarakan fakultas. Misalnya, setiap tahun fakultas
mengundang Ketua PMIE FEB-UB serta semua elemen di Jurusan, Program Studi, Pengelola
Pasca Sarjana, Staf Penunjang Akademik, dan lembaga pendukung untuk membahas
program kerja setiap program studi, termasuk program kerja PMIE FEB-UB. Program kerja
PMIE FEB-UB tersebut diturunkan dari rencana strategis fakultas dan jurusan. Penempatan
setiap sumber daya, senantiasa didasarkan pada kesesuaian keahlian yang dimiliki serta
memperhatikan kuota kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar setiap
bagian/staf dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara lebih baik dan optimal.
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2. Kepemimpinan Organisasi
Kepemimpinan organisasi PMIE FEB-UB dijalankan oleh unsur-unsur pimpinan FEBUB untuk mengarahkan, memotivasi, dan melakukan komunikasi kepada seluruh anggota
dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan program studi.
Pengambilan keputusan bersifat partisipatif dan demokratis dengan melibatkan unsur-unsur
terkait di dalam rapat fakultas, jurusan dan program studi. Penguatan tata kerja antar unit
telah dilakukan melalui struktur organisasi, job description dan Standard Operating Procedure
(SOP). Unsur pimpinan tak lupa memberikan apresiasi prestasi kerja dari staf pengajar dan
administrasi melalui reward secara intrinsik dan ekstrinsik sesuai mekanisme reward system.
Keteladanan dan reward and punishment ditegakkan melalui pemberian penghargaan bagi
tenaga akademik yang berprestasi dan memberi peringatan bagi mereka yang belum optimal
kinerjanya. Pemberian penghargaan dan peringatan ini dimaksudkan untuk memotivasi
tenaga akademik meningkatkan prestasi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Kepemimpinan Publik
Kepemimpinan publik tercermin dari kemampuan PMIE FEB-UB di dalam menjalin
kerjasama dengan pihak luar dan menjadi rujukan bagi publik. Kerjasama dengan pihak luar
terdiri dari kerjasama bidang akademik dan non akademik, baik dengan perguruan tinggi luar
negeri dan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan
lembaga-lembaga pemerintahan. Kerjasama bidang akademik dikelola secara langsung oleh
FEB-UB, sementara kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dijalankan
oleh beberapa pusat studi di bawah FEB-UB yang beranggotakan tenaga ahli para dosen
PMIE FEB-UB.
 Sistem Pengelolaan
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional PMIE FEB-UB telah mencakup fungsifungsi manajemen berikut: i) perencanaan, ii) pengorganisasian, iii) pengembangan staf, iv)
pengawasan, v) pengarahan, vi) representasi dan vii) penganggaran. Berikut penjelasan
masing-masing fungsi tersebut.
a. Perencanaan
Program studi melakukan fungsi perencanaan ketika melakukan perumusan visi, misi,
tujuan dan sasaran, yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan di tingkat universitas,
fakultas dan jurusan. Hal lain yang menunjukkan perencanaan program studi adalah
dirumuskannya Rencana Strategis lima tahunan program studi yang ditetapkan berdasarkan
renstra FEB-UB dan renstra jurusan. Selanjutnya, atas dasar renstra yang ditetapkan
tersebut, disusun program kerja dan anggaran PMIE FEB-UB yang diputuskan dalam rapat
fakultas. Program kerja dan anggaran dari program studi ini kemudian diintegrasikan dengan
program kerja tahunan Jurusan.
Perencanaan yang sifatnya operasional dan teknis diselenggarakan melalui
mekanisme rapat mingguan, bulanan dan semesteran. Rapat tersebut membahas
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di program studi. Di tiap awal semester,
dilakukan perencanaan untuk kegiatan akademik, seperti penentuan mata kuliah yang diampu
oleh masing-masing tenaga akademik. Untuk menjamin kualitas perencanaan program studi,
dilakukan pemantauan oleh Unit Jaminan Mutu di tingkat jurusan (Unit Jaminan Mutu).
b. Pengorganisasian
Fungsi pengorganisasian tampak dalam struktur organisasi PMIE FEB-UB dalam
bagan struktur organisasi FEB-UB secara keseluruhan. Di samping itu, Ketua PMIE telah
mampu mengorganisir seluruh kekuatan dan komponen yang dimiliki oleh Prodi untuk dapat
menyelenggaraan kegiatan pendidikan secara optimal, yang ditunjukan oleh, misalnya,
tingginya IPK lulusan dan relatif rendahnya masa studi mahasiswa.
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c. Pengembangan Staf
Untuk mendapatkan tenaga akademik yang relevan dan kompeten, proses rekrutmen
dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi tertentu. Seorang tenaga akademik pada
PMIE disyaratkan untuk memiliki jenjang pendidikan minimal S3 dan dari disiplin ilmu yang
relevan. Tenaga dosen di lingkungan Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB diberi kesempatan untuk
memilih bidang keahlian dan konsentrasi baik konsentrasi mayor atau minor. Selanjutnya,
berdasarkan bidang keahlian dan konsentrasi tersebut, program studi menentukan mata
kuliah yang akan diampu. Sementara itu, perekrutan dan penempatan tenaga kependidikan,
pertimbangannya didasarkan pada jumlah kebutuhan, dan kesesuaian kemampuan dengan
bidang yang dibutuhkan. Perekrutan tenaga kependidikan ini dikoordinasikan oleh Pengelola
Pascasarjana dan Fakultas. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan ini,
pengelola pasca dan fakultas menyelenggarakan workshop dan pelatihan bagi mereka
bekerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam Universitas Brawijaya.
d. Pengawasan
Fungsi pengawasan pada PMIE FEB-UB dijalankan dengan cara memantau sebelum,
selama, dan setelah kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengawasan tersebut
dilaksanakan dengan cara memberikan manual prosedur dalam setiap kegiatan,
mencocokkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan manual prosedur, dan mengevaluasi
hasil akhir. Pemantauan juga dilakukan dengan melihat beban kerja baik untuk tenaga
akademik maupun tenaga kependidikan yang diperkirakan dapat dilaksanakan agar
pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan motivasi tinggi, sehingga akan berdampak pada
kinerja tenaga akademik, tenaga kependidikan, dan kepuasan mahasiswa.
e. Pengarahan
Fungsi pengarahan dilakukan oleh unsur pimpinan baik secara formal maupun
informal. Pengarahan secara formal dilakukan melalui mekanisme rapat, sementara secara
informal melalui pertemuan-pertemuan dosen. Kegiatan pengarahan ini ditujukan bagi tenaga
akademik maupun kependidikan. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi mengarahkan dan mengatur
tenaga akademik mengenai beban mengajar dan membimbing tugas akhir mahasiswa.
Sementara itu, Ketua PMIE FEB-UB memberikan pengarahan kepada tenaga dosen dan
kependidikan dalam bentuk motivasi dan masukan yang ditujukan untuk peningkatan mutu
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mengajar.
Fungsi pengarahan juga dilakukan oleh pimpinan fakultas, dengan melakukan kontrol
dan pengaturan atas beban kerja tenaga kependidikan, dengan tujuan menjamin pekerjaan
yang dibebankan kepada mereka terlaksana dengan baik, sehingga tercipta pelayanan yang
optimal. Pimpinan FEB UB memberikan motivasi kepada staf akademik dengan cara
memberikan fasilitas agar dapat melakukan proses belajar mengajar yang baik, menghasilkan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas. Bagi staf akademik yang
kurang berprestasi dalam proses belajar mengajar, FEB UB memberi teguran kepada yang
bersangkutan agar pada semester-semester mendatang dapat melaksanakan tugasnya
secara optimal.
f.

Representasi
Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di PMIE, unsur keterwakilan menjadi
landasan yang sangat penting. Artinya, yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan
pendididikan, penelitian, dan pengabdian pada tingkat program studi harus mencerminkan
keterwakilan dari semua SDM yang ada di program studi dan Jurusan. Misalnya, dosen senior
dan yunior, selama memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, dilibatkan dalam
pengajaran dan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dan, dalam hal ini, tugas dan tanggung
jawabnya disesuaikan dengan kualifikasi masing-masing. Di samping itu, pengembangan
konsentrasi dalam program studi tidak boleh mengabaikan keterwakilan bidang keilmuan
yang dimiliki oleh dosen.
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g. Penganggaran
Penganggaran di PMIE FEB-UB dilaksanakan pada rapat fakultas pada saat
pembahasan tentang program dan kegiatan program studi. Dalam rapat tersebut, ditetapkan
jumlah anggaran yang diperoleh program studi selama satu tahun program kerja. Selain itu,
tidak menutup kemungkinan, Ketua PMIE mengajukan jumlah anggaran di luar jumlah yang
ditetapkan.
Permasalahan yang muncul dalam tata pamong selama ini adalah belum serasinya
sistem tata pamong PMIE FEB-UB dengan sistem tata pamong yang ada di tingkat
universitas. Maksudnya, perencanaan dan pengembangan tata pamong di program studi
terkadang tidak sejalan dengan perencanaan dan hal ini menjadi persoalan ketika program
studi pada saat tertentu mendesak untuk melakukan perubahan tata pamong, namun hal itu
tidak bisa dilakukan karena terkendala oleh aturan dari universitas yang harus dipatuhi.

1. Aspek Sumber Daya Manusia
Sampai saat ini, PMIE FEB-UB telah memiliki tenaga akademik yang unggul dan
berkapabilitas tinggi berdasarkan komposisi jumlah tenaga edukatif yang ada saat ini. Total
dosen pengajar di PMIE FEB-UB berjumlah 24 orang, dengan 7 dosen bergelar Profesor
(Guru Besar), dan 17 dosen bergelar Doktor. Seluruh dosen pengajar tersebut merupakan
dosen tetap PMIE FEB-UB. Adapun tenaga akademik yang ada di PMIE FEB UB sebagai
berikut
Tabel 4. Tenaga Akademik PMIE

No.

Nama
Dosen
Tetap

Jabatan
Gelar
Akademik Akademik

Pendidikan dan Asal PT
S1

S2

S3

Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ekonomi
Pembangunan
S3 : Ekonomi
Pembangunan

1.

Agus
Suman

Guru
Besar

SE., DEA.,
Ph.D
Prof.

S1 :
Universitas
Gadjah
Mada

S2 :
Universite
Pierre
Mendes,
Grenoble,
France

S3 :
Universite
Pierre
Mendes,
Grenoble,
France

2.

Ahmad
Erani
Yustika

Guru
Besar

SE.,M.Sc.,
Ph.D
Prof.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
GeorgAugustUniversitat
Gottingen,
Germany

S3 :
GeorgAugustUniversitat
Gottingen,
Germany

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ekonomi
Pertanian
S3 : Ekonomi
Pertanian

3.

Candra
Fajri
Ananda

Guru
Besar

SE.,M.Sc.,
Ph.D
Prof.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
GeorgAugustUniversitat
Gottingen,
Germany

S3 :
GeorgAugustUniversitat
Gottingen,
Germany

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ekonomi
Pembangunan
S3 : Ekonomi
Pembangunan

21

Rencana Strategis Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UB

No.

Nama
Dosen
Tetap

Jabatan
Gelar
Akademik Akademik

Pendidikan dan Asal PT
S1

S2

S3

Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
S1 : Ekonomi
Umum
S2 : Ilmu
Ekonomi
Pertanian
S3 : Ilmu
Ekonomi
S1 : Ilmu
Ekonomi
S2 : Sosiologi
Pedesaan
S3 :
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Pedesaan

4.

M.
Pudjiharjo

Guru
Besar

SE., MS.,
Dr. Prof.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Gadjah
Mada

S3 :
Universitas
Brawijaya

5.

Maryunani

Guru
Besar

SE., MS.,
Dr. Prof.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Institut
Pertanian
Bogor

S3 :
Institut
Pertanian
Bogor

6.

M.Umar
Burhan

Guru
Besar

SE., MS.,
Dr. Prof.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Institut
Pertanian
Bogor

S3 :
Universitas
Brawijaya

S1 : Ilmu
Ekonomi
S2 Ekonomi
Pertanian
S3 : Ilmu
Ekonomi

7.

Munawar
Ismail

Guru
Besar

SE., DEA.,
Ph.D,
Prof.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universite
de NiceSophia
Antipolis,
France

S3 :
Universite
de NiceSophia
Antipolis,
France

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
pembangunan
S2 : Ekonomi
Moneter
S3 :
Makroekonomi

8.

David
Kaluge

Lektor
Kepala

SE.,
M.Dev.,
Ph.D

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Gajah
Mada

S3 :
University of
Canberra
(UCan)

S1 : Ilmu
Ekonomi
S2 : Ilmu
Ekonomi
S2 : Kebijakan
Pembangunan
S3 : Ekonomi
Keuangan dan
Manajemen
Sektor Publik

S2 :
Australian
National
University
(ANU)
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No.

Nama
Dosen
Tetap

Jabatan
Gelar
Akademik Akademik

Pendidikan dan Asal PT
S1

S2

S3

Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S3 : Ilmu
Ekonomi

9.

Ghozali
Maski

Lektor
Kepala

SE., MS.,
Dr.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Gadjah
Mada

S3 :
Universitas
Brawijaya

10.

Iswan
Noor

Lektor
Kepala

SE., ME.,
Dr.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Indonesia

S3 :
Universitas
Brawijaya

S1 : Ilmu
Ekonomi dan
Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi

11.

Khusnul
Ashar

Lektor
Kepala

SE., MA.,
Dr.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 : The
Flinders
University
of South
Australia

S3 :
Universitas
Brawijaya

S1 : Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi

12.

Moh.
Khusaini

Lektor
Kepala

SE., M.Si.,
MA., Dr.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Brawijaya

S3 :
Universitas
Brawijaya

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Administrasi
S2 : Ekonomi
Publik (Public
Finance)
S3 : Ilmu
Ekonomi
S1 : Ilmu
Ekonomi
S2 : Sosial
Ekonomi
Pertanian
S3 : Ilmu
Ekonomi

S2 :
Georgia
State
University ,
USA
13.

Multifiah

Lektor
Kepala

SE., MS.,
Dr

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Gadjah
Mada

S3 :
Universitas
Brawijaya
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No.

Nama
Dosen
Tetap

Jabatan
Gelar
Akademik Akademik

Pendidikan dan Asal PT
S1

S2

S3

Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
S1 : Ilmu
Ekonomi
S2 :
Perencanaan
Pembangunan
Wilayah dan
Pedesaan
S3 : Ilmu
Ekonomi

14.

Sasongko

Lektor
Kepala

SE., MS.,
Dr.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Institut
Pertanian
Bogor

S3 :
Universitas
Airlangga

15.

Arif
Hoetoro

Lektor

SE., MT.,
PhD.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Institut
Teknologi
Bandung

S3 :
International
Islamic
University,
Malaysia

16.

Asfi
Manzilati

Lektor

SE., ME.,
Dra.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Brawijaya

S3 :
Universitas
Brawijaya

17.

Devanto
Shasta
Pratomo

Lektor

SE., M.Si.,
MA

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Gadjah
Mada

S3 :
Universitas
Lancaster,
Inggris

S1: Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ekonomi
Tenaga Kerja

S3 :
University of
New
England,
NSW,
Australia

S1: Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
Ilmu Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi

S2 :
Georgia
State
University,
Atlanta,
USA
18.

Dwi Budi
Santoso

Lektor

SE., MS.,
Ph.D

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Indonesia

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Studi
Pembangunan
S3 : Ilmu
Ekonomi
S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi
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No.

Nama
Dosen
Tetap

Jabatan
Gelar
Akademik Akademik

Pendidikan dan Asal PT
S1

S2

S3

Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ekonomi
Pembangunan
S3 : Ilmu
Ekonomi

19.

Marlina
Ekawaty

Lektor

Dra.,
S1 :
M.Si.,PhD. Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Brawijaya

S3 :
Universiti
Sains
Malaysia

20.

Putu
Mahardika
Adi S.

Lektor

SE., M.Si.,
Ph.D

S2 :
Universitas
Gadjah
Mada

S3 :
University of
Rome, Italia

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S2 : Ekonomi
Pembangunan
S3 : Ekonomi
Internasional

S1 : Ilmu
Ekonomi dan
Studi
Pembangunan
Sarjana
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi
S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 :
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan
S3 : Ilmu
Ekonomi

S1
Universitas
Brawijaya

S2 :
University
of
Antwerp,
Belgia
21.

Rachmad
Kresna
Sakti

Lektor

SE., MSi.,
Dr.

S1 :
Universitas
Gajahmada

S2 :
Universitas
Gajahmada

S3 :
Universitas
Brawijaya

22.

Susilo

Lektor

SE., MS.,
Dr.

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Indonesia

S3 :
Universitas
Airlangga

23.

Setyo Tri
Wahyudi

Lektor

SE., M.Ec.,
PhD

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universiti
Utara
Malaysia

S3 :
Universiti
Utara
Malaysia

S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi
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No.
24.

Nama
Dosen
Tetap
Wildan
Syafitri

Pendidikan dan Asal PT

Jabatan
Gelar
Akademik Akademik
Lektor

SE., ME.,
Ph.D

S1

S2

S3

S1 :
Universitas
Brawijaya

S2 :
Universitas
Indonesia

S3 :
Universitas
Kassel,
Jerman

Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
S1 : Ilmu
Ekonomi & Studi
Pembangunan
S2 : Ilmu
Ekonomi
S3 : Ilmu
Ekonomi

Tabel 5 menunjukkan komposisi dosen bergelar profesor dan doktor yang ada di PMIE FEBUB.
Tabel 5: Jumlah Dosen PMIE FEB-UB Bergelar Profesor/Doktor per 2014
Gelar Dosen
Profesor/Guru Besar
Doktor
Jumlah

Jumlah
7
17
24

%
30
70
100

Dari jumlah dosen yang ada di atas, 12 dosen berasal dari universitas dalam negeri
dan 12 dosen dari universitas luar negeri. Seluruh dosen telah memiliki sertifikat pendidik.
Tabel 6: Asal Pendidikan Dosen PMIE FEB-UB per 2014
Asal Universitas
Dalam Negeri
Luar Negeri
Jumlah

Jumlah
12
12
24

%
50
50
100

Dengan jumlah dosen PMIE FEB-UB di atas, rasio dosen-mahasiswa tergolong lebih
dari cukup. Beberapa dosen program studi memiliki konsentrasi bidang pendidikan yang
beragam, namun tetap bersesuaian dengan bidang-bidang akademik yang diselenggarakan
program studi. Selama ini sebagian besar dosen PMIE FEB-UB telah mencatatkan
pengalaman bergengsi di tingkat nasional dan internasional, misalnya sebagai Tim Penasehat
Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI (Prof. Candra Fajri Ananda), sebagai Anggota
Tim Pengawas Bank Indonesia (Prof. Ahmad Erani Yustika), sebagai dosen Tamu di Tohuku
University, Japan (Prof. Maryunani), sebagai Anggota Assesor BAN-PT (Prof. Munawar
Ismail), dan sebagainya yang tidak dapat disebutkan satu per satu di kesempatan ini.
Untuk karya ilmiah dosen PMIE-FEB (dari hasil penelitian) sebagian besar diterbitkan
dalam jurnal-jurnal yang ada lingkungan FEB-UB, seperti Journal of Indonesian Applied
Economic, Jurnal Ekonomi Bisnis (JEM). Namun, karya ilmiah yang ditulis dosen berdasarkan
hasil penelitian, diakui masih kurang terpublikasi di jurnal-jurnal standar nasional dan
internasional. Sebagian besar karya tulis tersebut masih dipublikasikan di jurnal-jurnal di
internal FEB-UB atau jurnal skala lokal. Saat ini tengah dipersiapkan akreditasi untuk jurnal
TEMA serta Journal of Indonesian Applied Economics yang ada di lingkungan FEB-UB
setelah sebelumnya telah terakreditasi Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) FEB-UB. Ke depan,
para dosen ini akan lebih didorong untuk mempublikasikan karya ilmiah/artikel penelitian
mereka dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.
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Untuk pembinaan dan pengembangan dosen, dilakukan melalui pembinaan dan
pengembangan profesi dan karir dosen, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, serta kompetensi profesionalnya. Kegiatan pembinaan itu menjadi
tanggung jawab FEB-UB. Untuk itu, FEB-UB telah memberikan dukungan dana dan
kesempatan yang luas kepada dosen untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi,
mengikuti kegiatan seminar, dan workshop yang relevan dengan pengembangan
keilmuannya.
Sementara itu, peningkatan kompetensi para staf baru, dilakukan melalui berbagai
penyelenggaraan pelatihan. Sudah menjadi aktivitas yang rutin setiap tahun, adanya
sebagian dosen yang menjalani tugas belajar. Dalam hal ini, terkadang mengganggu kegiatan
akademik di program studi, bila tugas belajar dosen belum usai kemudian menyusul dosen
lainnya. Sungguhpun demikian, selama ini tidak pernah terjadi kekosongan dosen pada mata
kuliah tertentu atau dosen yang memiliki beban akademik berlebih yang disebabkan karena
adanya tugas belajar dari sebagian dosen lainnya.
Percepatan karir kepangkatan dosen dan tenaga kependidikan, telah diupayakan oleh
FEB-UB dalam bentuk mengembangkan Sisgawa (Sistem Informasi Kepegawaian) agar
setiap dosen, tenaga kependidikan dan pimpinan bisa memonitor perkembangan
kepangkatan masing-masing. Bagi mereka yang jenjang karir kepangkatannya terlambat,
pimpinan dapat mengambil langkah-langkah penanggulangan.
Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik tenaga dosen, secara periodik Universitas
menyelenggarakan kegiatan peningkatan keahlian dosen dalam mengajar dan tindakan untuk
percepatan sertifikasi dosen. Kegiatan pengembangan pendidikan ini dikelola dan
dikoordinasikan oleh LP3 Universitas Brawijaya. Untuk menjaga agar dosen dan tenaga
kependidikan memiliki kepribadian yang tinggi, mampu mengemban tugas dan
tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, maka penegakan etika akademik menjadi instrumen
yang efektif.
Pedoman tertulis mengenai sistem rekruitmen, penempatan, pembinaan,
pengembangan, dan pemberhentian dosen, serta konsistensi pelaksanaannya tertuang
dalam Manual Prosedur yang secara ringkas diuraikan berikut ini.
a. Sistem rekrutmen
Sistem rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan dilaksanakan secara objektif dan
transparan dengan pertimbangan kebutuhan. Syarat yang harus dipenuhi calon tenaga dosen
yaitu harus bergelar Profesor dan atau Doktor (S3). Sebagian besar dosen PMIE FEB-UB
adalah dosen tetap FEB-UB. Sedangkan persyaratan bagi tenaga kependidikan mengikuti
persyaratan yang telah ditentukan Fakutas dan Universitas.
b. Penempatan
Penempatan dosen disesuaikan dengan bidang ilmu dan keahlian masing-masing.
PMIE memiliki 3 (tiga) konsentrasi/minat yaitu (i) Perencanaan Pembangunan & Keuangan
Daerah, (ii) Ekonomi Perbankan, Moneter & Keuangan, (iii) Ekonomi Islam. Masing-masing
konsentrasi tersebut terdapat dosen inti pengampu mata kuliah. Dengan demikian,
pendistribusian dosen dilakukan dengan melihat pengelompokan yang telah dibuat. Namun
demikian, untuk mata kuliah wajib seperti Ekonometrika, Ekonomi Mikro dan Makro
Intermediate dapat diampu oleh dosen yang ditunjuk oleh KPS. Sedangkan penentuan
penempatan tenaga kependidikan, dikelola secara sentral oleh Fakultas dengan
mempertimbangkan usulan program studi.
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c. Pembinaan dan pengembangan
Dalam upaya peningkatan profesi dan pengembangan karier, pembinaan dan
pengembangan setidaknya mencakup tiga kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial
dan profesional. Kegiatan pembinaan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara
pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. Pada lingkup yang lebih kecil,
pembinaan dan pengembangan terhadap dosen dan tenaga kependidikan tertampung dalam
perkumpulan informal dosen yaitu Paguyuban Dosen Ilmu Ekonomi. Paguyuban ini memiiki
agenda pertemuan yang cukup intens yaitu setiap tiga bulan sekali, misalnya: (1) program
studi memberikan dukungan dana dan kesempatan yang luas kepada dosen untuk
melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi sebagai wujud komitmen untuk
meningkatkan kualifikasi pendidikan dan keahlian dosen, (2) keikutsertaan dalam kegiatan
seminar, dan workshop yang relevan dengan pengembangan keilmuannya, (3)
Pengembangan Sisgawa (Sistem Informasi Kepegawaian) sebagai upaya memperlancar
karier kepangkatan dosen dan tenaga kependidikan dengan harapan agar setiap dosen,
tenaga kependidikan dan pimpinan bisa memonitor perkembangan kepangkatan masingmasing.
d. Pemberhentian
Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS, pemberhentiannya
mengikuti aturan PNS. Di mana, mereka dapat diberhentikan dengan hormat jika: meninggal
dunia, mencapai batas usia pensiun, dan atas permintaan sendiri. Namun demikian, dosen
PMIE yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini belum pernah
ada yang diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Aspek Keuangan
Keterlibatan program studi dalam perencanaan anggaran FEB-UB sangat besar
dimana dalam setiap rapat anggaran semua prodi diwajibkan untuk merencanakan kegiatan
beserta besaran dana yang dibutuhkan. Rapat pimpinan untuk penyusunan anggaran pada
tingkat fakultas selalu membahas semua usulan pendanaan dari semua prodi dan akhirnya
diputuskan besaran dana yang akan dialokasikan kepada setiap prodi.
Dana yang dialokasikan kepada setiap prodi kemudian dikelola secara bersama-sama
oleh Dekanat (Pembantu Dekan II) dan pengelola pasca. Namun, penggunaannya
sepenuhnya menjadi kewenangan ketua prodi. Sungguhpun begitu, pengelolaan dana oleh
program studi tetap mengikuti mekanisme dan prosedur penyusunan anggaran keuangan
negara. Sedangkan pertanggungjawaban kepada pengelola program pasca sarjana (ketua
bidang keuangan) dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik kegiatan. Misalnya,
untuk kegiatan yang bersifat jangka pendek, pertanggungjawaban dilakukan setelah kegiatan
selesai. Sedangkan untuk kegiatan jangka menengah atau panjang (lebih dari satu tahun
anggaran) pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan.
Sampai saat ini sebagian besar sumber pendanaan dalam penyelenggaraan PMIE
FEB-UB bersumber dari dana mahasiswa yakni PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
dengan rata-rata per tahun sebesar Rp.956 juta. Adapun sumber dana lainnya berasal dari
pemerintah pusat dan daerah dimana selama ini pengelolaannya langsung oleh Unit
Pengelola.
2.1

Analisis Isu Strategis
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Isu strategis merupakan kristalisasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh
Program Magister Ilmu Ekonomi serta kebutuhan yang harus segera diimplementasikan di
masa yang akan datang. Adapun isu strategis Program Magister Ilmu Ekonomi antara lain:
1. Permasalahan ekonomi yang semakin komplek dengan perkembagan ekonomi dunia
yang semakin terintegrasi sehingga membutuhkan penyusunan kurikulum yang benarbenar bisa membekali lulusan bersaing di pasar kerja dan memahami permasalahan
ekonomi di masa mendatang.
2. Implementasi rencana pengembangan belum dapat berjalan sesuai rencana, seperti
keterbatsan anggaran, kekakuan birokarasi dan beban tugas mengajar yang terlalu
besar.
3. Kekakuan yang timbul dalam menyikapi perubahan kebijakan pendidikan di tingkat
nasional dan universitas dapat menghambat mahasiswa dalam proses akademis.
4. Pengembangan sistem pembelajaran yang berbasis IT perlu ditingkatkan
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BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL
Analisis lingkungan ini menggunakan pendekatan SWOT, yaitu pendekatan manajemen
terhadap keadaan Program Magister Ilmu Ekonomi meliputi kekuatan, kelemahan,
kesempatan dan ancaman. Analisis SWOT ini akan dilengkapi dengan analisis Analisis
Matriks SWOT sehingga dapat menentukan strategi yang sesuai dalam pengembangan
potensi Program Magister Ilmu Ekonomi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Program Magister Ilmu Ekonomi
adalah sebagai berikut :
a. Kekuatan (Strength): kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh,
sehingga dapat bertahan keberadaannya, yang berasal dari dalam Program Magister Ilmu
Ekonomi itu sendiri;
b. Kelemahan (Weakness): segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang
datang dari dalam Program Magister Ilmu Ekonomi atau obyek itu sendiri;
c.

Peluang (Opportunity): kesempatan yang berasal dari luar jurusan Program Magister Ilmu
Ekonomi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan atau
kondisi ekonomi secara global;

d.

Ancaman (Threat): merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari
luar jurusan Program Magister Ilmu Ekonomi

Analisis SWOT untuk Program Magister Ilmu Ekonomi akan dibedakan untuk masingmasing untuk 3 (tiga) komponen, diantaranya adalah: (i) komponen masukan (input); (ii)
komponen proses; dan (iii) komponen keluaran (output). Analisis SWOT untuk komponenkomponen masukan (input) akan melibatkan komponen visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
strategi pencapaian, komponen mahasiswa, komponen sumber daya manusia, komponen
kurikulum, dan komponen pembiayaan, sarana dan prasarana. Untuk komponen-komponen
proses akan dibagi menjadi komponen tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan
penjaminan mutu, komponen pembelajaran dan suasana akademik, komponen system
informasi, dan komponen penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama,
sedangkan komponen-komponen keluaran (output) meliputi komponen lulusan dan
komponen hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

A. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN
Visi, Misi, Tujuan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
Standar visi, misi, tujuan dan sasaran PMIE FEB-UB sebagaimana telah dijelaskan di
atas, selanjutnya dirangkum dalam analisis SWOT pada tabel 8 berikut:
Tabel 7:

Analisis SWOT untuk Komponen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,serta Strategi
Pencapaian

SWOT
Strength
(Kekuatan)

URAIAN





Rasio dosen dan mahasiswa yang cukup ideal.
Setiap konsentrasi keilmuan memiliki lebih dari dua guru
besar.
Tenaga pendidik/dosen yang kompeten dan berkualitas.
Kurikulum/materi perkuliahan yang telah dirancang mengikuti standar kurikulum pendidikan tinggi dan dinamika
perubahan ilmu pengetahuan ekonomi.
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SWOT

URAIAN








Weakness
(Kelemahan)
Opportunity
(Peluang)
Threat
(Ancaman)





Memiliki sarana, prasarana penunjang kegiatan akademik
yang cukup memadai (lab bahasa, statistik, ekonometrik,
ruang baca, ruang kuliah, titik-titik hotspot dengan bandwidth
internet 2-3 Mbps serta pusat-pusat pem-belajaran lainnya).
Ketersediaan suasana akademik (seminar, pelatihan,
workshop, forum diskusi serta perkuliahan dalam kelas) yang
telah terbangun dengan baik.
Kecukupan persediaan dana yang cukup dalam mendukung
penyelenggaraan akademik program studi.
Keanggotaan FEB-UB sebagai lembaga akreditasi internasional dan ABEST 21.
Adanya hubungan kemitraan/kerjasama bidang akademik
dengan beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Memiliki hubungan kemitraan/kerjasama di bidang penelitian
serta pengabdian kepada masyarakat dengan institusi
pemerintah dan swasta baik dari dalam atau luar negeri.
Belum adanya forum kemahasiswaan yang memperkuat
pengembangan keilmuan dan kepribadian.
Malang sebagai kota pendidikan yang memiliki ke-unggulan
biaya hidup yang rendah dan dengan lingkungan yang
nyaman dan aman.
Dinamika ilmu ekonomi yang berkembang secara pesat dan
multidimensi.

Adanya permasalahan adaptasi beberapa mahasiswa dengan latar belakang keilmuan
yang bervariasi, strategi kebijakan yang ditempuh antara lain:
1.

2.

Optimalisasi kembali forum pembelajaran ekstrakurikuler mahasiswa dengan penataan
ulang kepengurusan baru, program, jadwal kegiatan, pemateri serta pendanaannya.
Kelompok belajar ini akan difokuskan pada bidang-bidang materi pengajaran yang
dirasa menjadi titik lemah bagi sebagian mahasiswa.
Monitoring dan evaluasi hasil akademik mahasiswa per semester untuk selanjutnya
dapat dilakukan tindakan khusus bagi mahasiswa yang memiliki hasil akademik kurang
memuaskan.

Ancaman yang muncul terkait dengan kompetisi penyelenggaraan program
pascasarjana yang semakin ketat, ke depan langkah dan strategi kebijakan yang akan diambil
meliputi:
1.

2.

Penguatan sisi internal program studi, meliputi: i) peningkatan kompetensi akademik
tenaga dosen, ii) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti
perpustakaan, laboratorium bahasa, lab statistik/ekonometrik, dan pusat pembelajaran
lainnya,dan iii) penyesuaian kurikulum secara tepat dan metode penyampaiannya serta
pelacakan lulusan dengan memberikan balikan.
Penguatan sisi eksternal, melalui: i) peningkatan animo masyarakat terhadap program
studi,
ii) peningkatan hubungan kemitraan/kerjasama dengan lembaga
pemerintah/swasta di bidang akademik, penelitian maupun pengabdian kepada
masyarakat .
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Komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
Hasil analisis SWOT untuk standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan
dan penjaminan mutu program studi disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 8:

Analisis SWOT untuk Komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

SWOT
Strength
(Kekuatan)









Weakness
(Kelemahan)
Opportunity
(Peluang)
Threat
(Ancaman)





URAIAN
Penggunaan berbagai peraturan dari Universitas, Kementerian
Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan di bidang penunjukkan
dan penyelenggaraan kegiatan tata pamong untuk menciptakan tata
pamong yang kredibel.
Dukungan SDM yang kompeten, profesional dan berpe-ngalaman di
bidang pengelolaan lembaga pendidikan tinggi.
Penggunaan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) serta LAKIP
(Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah) untuk
mendukung transparansi dan akuntabilitas penganggaran.
Penggunaan Standar Operating Procedure (SOP) dan job description
sebagai arahan untuk masing-masing bagian dalam tata pamong.
Memiliki hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta
dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang akademik,
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Regenerasi kepemimpinan tidak terkendala dari segi kepang-katan
dan jabatan akademik tenaga dosen.
Penggunaan ukuran-ukuran Standar Mutu Akademik, EWMP untuk
evaluasi pelaksanaan akademik.
Perencanaan dan pengembangan tata pamong kurang serasi
dengan perencanaan di tingkat universitas.
Hubungan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian dengan lembaga pemerintah dan swasta.
Dinamika perubahan yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan
pengguna, membutuhkan tata pamong yang visioner, inovatif, dan
kreatif.

Adanya kelemahan belum serasinya sistem tata pamong di program studi dengan
perencanaan tata pamong yang ada di tingkat universitas, langkah dan kebijakan yang akan
diambil adalah sebagai berikut:
a. Penyesuaian dengan kebijakan rektorat.
b. Pembaruan beberapa perangkat penunjang, agar sistem tata pamong berjalan lebih
efisien, seperti jaringan internet, teknologi sistem informasi, dan ketersediaan sumber
daya manusia yang profesional dan kompeten yang menjalankan tata pamong.
Komponen Mahasiswa dan Lulusan
Berdasarkan uraian di atas, analisis SWOT untuk standar Mahasiswa dan Lulusan
PMIE FEB-UB dirangkum dalam tabel 10 berikut:
Tabel 9: Hasil Analisis SWOT untuk Komponen Mahasiswa dan Lulusan
SWOT

URAIAN

Strength
(Kekuatan)



Memiliki sistem jaminan mutu yang ketat dengan didukung
peraturan fakultas yang lengkap di bidang jaminan mutu aspek input
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SWOT

URAIAN








Weakness
(Kelemahan)




Opportunity
(Peluang)




Threat
(Ancaman)



(seleksi mahasiswa baru), proses (evaluasi perkuliahan) serta
output (tracer study).
Rasio dosen dan mahasiswa telah cukup ideal.
Memiliki lebih dari 2 (dua) guru besar di setiap konsentrasi keilmuan yang ada.
Tersedianya tenaga kependidikan/administrasi yang profesio-nal
untuk penyediaan layanan yang optimal bagi mahasiswa.
Memiliki sarana, prasarana penunjang kegiatan akademik yang
cukup memadai (lab bahasa, statistik, ekonometrik, ruang baca,
ruang kuliah, titik-titik hotspot dengan bandwidth internet 2-3 Mbps
serta pusat-pusat pembelajaran lainnya).
Ketersediaan suasana akademik (seminar, pelatihan, workshop
,forum diskusi serta perkuliahan dalam kelas) yang telah terbangun
dengan baik.
Masih lemahnya kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
Masih rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam komisi-komisi
yang relevan.
Meningkatnya kebutuhan tenaga profesional di bidang perencanaan, keuangan daerah dan ekonomi dan bisnis Islam.
Meningkatnya minat lulusan S1 untuk melanjutkan studi ke jenjang
S2
Tuntutan kualitas pendidikan pasca yang cenderung meningkat.

Kelemahan dan ancaman yang masih ada, langkah kebijakan yang akan diambil
antara lain;
a.

Intensifikasi kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa.

b.

Mendorong para dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan dan event-event
ilmiah, misalnya sebagai panitia.

c.

Peningkatan mutu dan kualitas program studi, dari segala aspek baik dari input,
sumber daya dosen, sarana prasarana penunjang kegiatan akademik, pengembangan
kurikulum.

Standar Sumber Daya Manusia
Analisis SWOT untuk standar Sumber Daya Manusia pada PMIE FEB-UB, disajikan
dalam Tabel 10 sebagai berikut:
Tabel 10: Analisis SWOT Untuk Komponen Sumber Daya Manusia
SWOT
Strength
(Kekuatan)

URAIAN





Manajemen pengelolaan sumber daya dosen (perekrutan,
penempatan, serta pengembangan).
Ketersediaan dana baik dari FEB-UB, UB, maupun beasiswa
pemerintah untuk mendukung peningkatan kemampuan akademik dosen melalui berbagai jalur program/kegiatan.
Tiap konsentrasi keilmuan memiliki lebih dari dua guru besar.
Tenaga kependidikan/administrasi yang kompeten dan profesional.
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SWOT

URAIAN


Weakness
(Kelemahan)





Opportunity(
Peluang)



Threat
(Ancaman)



Penerapan sistem reward and punisment bagi seluruh sivitas
akademik .
Beberapa karya dosen yang belum dipublikasikan di jurnal
berstandar nasional internasional
Adanya dosen yang masih studi lanjut.
Perekrutan dosen sering kali kurang sesuai dengan kebutuhan
program studi.
Potensi kerjasama bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pemerintah
maupun swasta yang cukup besar dari dalam maupun luar
negeri.
Perkembangan dunia usaha yang berkembang sangat pesat
dan menjanjikan reward yang lebih besar daripada reward yang
ditawarkan sebagai dosen.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, kebijakan yang diambil oleh program studi
berkoordinasi dengan FEB-UB adalah sebagai berikut:
a. Menawarkan insentif, berupa materiil dan non-materiil bagi setiap dosen untuk
menuliskan hasil dari kegiatan penelitiannya dan pengabdian kepada masyarakat
dalam bentuk artikel dan selanjutnya mempublikasikan pada jurnal-jurnal
terakreditasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Terkait dengan upaya
meningkatkan publikasi karya ilmiah dosen dari hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyakat, FEB-UB juga telah melakukan fasilitasi dengan dibentuknya
media-media jurnal di lingkungan FEB-UB, seperti JAM (Jurnal Aplikasi
Manajemen; terakreditasi), Journal of Indonesian Applied Economics dan TEMA
(sedang dipersiapkan proses akreditasinya).
b. Penjadwalan pelaksanaan tugas belajar dosen secara lebih ketat dan profesional,
untuk menghindari kekurangan tenaga dosen pada mata kuliah tertentu di tahun
akademik tertentu.
c. Mendiskusikan ulang dengan pihak fakultas/pengelola terkait dengan adanya
perekrutan dosen yang terasa kurang bersesuaian dengan kebutuhan program
studi. Pada akhirnya pembahasan dengan fihak fakultas/pengelola tersebut
diusahakan akan menghasilkan keputusan dimana perekrutan dosen benar-benar
mencerminkan kebutuhan program studi.
d. Adanya ancaman akan tawaran reward yang lebih besar dari instansi luar, upaya
untuk meningkatkan reward/tunjangan bagi tenaga dosen di masa-masa
mendatang menjadi salah satu alternatif kebijakan agar dosen tetap tertarik
berkiprah di bidang pendidikan.
Komponen Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
Analisis SWOT untuk standar kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang
terdapat pada PMIE FEB-UB terangkum dalam tabel 11 berikut:
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Tabel 11: Analisis SWOT Untuk Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
SWOT

URAIAN

Strength



Penggunaan standar kurikulum perguruan tinggi sebagai acuan
dalam penyusunan kurikulum prodi.



Memiliki tim ahli dengan tugas pokok mengevaluasi dan
meninjau ulang tiap tahun kurikulum/bahan ajar program studi.



Ketersediaan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran yang cukup memadai.



Suasana akademik yang telah terbangun dengan baik (diskusi,
forum-forum ilmiah tingkat fakultas, jurusan maupun program
studi)



Ketersediaan sistem monitoring dan evaluasi proses kegiatan
akademik.

Weakness
(Kelemahan)



Proses belajar mengajar yang sering terganggu akibat dari
beberapa dosen memiliki banyak aktivitas di luar kampus

Opportunity
(Peluang)



Hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri
dalam hal perbaikan untuk kurikulum pendidikan

Threat



Tuntutan keahlian dan ketrampilan yang semakin meningkat
dari pengguna lulusan.

(Kekuatan)

(Ancaman)

Dari hasil analisis SWOT di atas, strategi kebijakan yang akan ditempuh adalah:
a. Melakukan pemantauan secara ketat terhadap tugas dosen dalam memberikan
perkuliahan seperti telah ditetapkan di awal semester, selanjutnya memberikan
peringatan dan teguran bagi setiap dosen yang kurang optimal dalam memberikan
perkuliahan dikarenakan kesibukan luarnya yang padat.
b. Terkait dengan tuntutan keahlian dan ketrampilan yang semakin meningkat dari
pengguna
lulusan,
program
studi/pengelola
akan
selalu
memantau
perkembangannya untuk selanjutnya melakukan penyesuaian dalam hal
kurikulum/bahan ajar, kegiatan pelatihan, workshop, pengembangan teknologi
komputer dan sejenisnya.
Standar Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi
Analisis SWOT untuk standar pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sistem informasi
pada PMIE FEB-UB,dirangkum dalam tabel 12 berikut:
Tabel 12: Analisis SWOT Untuk Standar Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan
Sistem Informasi
SWOT

URAIAN

Strength
(Kekuatan)





Ketersediaan sumber pendanaan yang cukup untuk
mendukung penyelenggaraan akademik program studi.
Penggunaan model penganggaran berbasis kinerja (RBA)
dalam perencanaan anggaran dan program.
Ketersediaan hubungan kemitraan/kerjasama dengan
lembaga luar sebagai salah satu potensi sumber pendanaan.
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SWOT

URAIAN





Weakness
(Kelemahan)
Opportunity
(Peluang)



Threat
(Ancaman)





Cukup tersedianya sarana laboratorium, komputer, LCD,
koleksi buku, jurnal dan sumber bacaan lain.
Cukup tersedianya beberapa layanan web seperti web
akademik, dosen, library, e-learning, alumni dan email.
Penggunaan teknologi sistem informasi di bidang pengelolaan aset, keuangan dan kepegawaian.
Layanan internet dengan bandwidth 2-3 Mbps yang tersebar
dalam beberapa titik hotspot.
Masih adanya tumpang tindih prioritas pembiayaan karena
adanya keterbatasan dana.
Luasnya hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan
beberapa lembaga luar kampus berpotensi besar untuk
ditingkatkan
sebagai
sumber
pendanaan
untuk
pengembangan program studi.
Cepatnya perubahan teknologi informasi menjadi sangat
berisiko terhadap investasi yang telah dilakukan untuk
pengembangan teknologi sistem informasi.

Dengan masih adanya kelemahan dan ancaman pada standar pembiayaan, sarana dan
prasarana di PMIE FEB-UB diatas, langkah kebijakan ke depan yang akan diambil oleh
program studi/pengelola adalah sebagai berikut:
a. Persoalan masih adanya tumpang tindih prioritas pendanaan karena ketersediaan
dana yang sebagian besar masih teralokasikan pada pengembangan fasilitas
akademik serta proses akademik, program studi akan tetap melakukan pengajuan
kepada fakultas/pengelolaagar alokasi dana untuk kegiatan pengembangan ilmu
pengetahuan/penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendapat
peningkatan baik dari segi jumlah nominalnya ataupun frekuensi pelaksanaannya.
b. Cepatnya perubahan teknologi informasi tidak akan menghalangi program
studi/pengelola dalam upaya penyediaan fasilitas-fasilitas penting dengan
teknologi informasi didalamnya. Resiko demikian menjadi ongkos yang harus
ditanggung. Sekalipun demikian, keputusan dari kebijakan penyediaan fasilitas
akademik atau sarana prasarana dengan teknologi informasi tersebut tetap
dilakukan secara profesional dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang
terkait dengan manfaat serta masa pemakaiannya dikaitkan dengan biaya yang
harus dikeluarkan.
Standar Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab III, selanjutnya analisis SWOT untuk
standar penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama pada program
studi secara ringkas dapat disajikan dalam tabel 13 berikut:
Tabel 13: Analisis SWOT Untuk Standar Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat,
dan Kerjasama
SWOT
Strength
(Kekuatan)

URAIAN
 Ketersediaan tenaga ahli/peneliti yang cukup kompeten
dan berpengalaman di bidangnya untuk mendukung
kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
 Cukup tersedianya pusat kajian dan keilmuan.
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SWOT

Weakness
(Kelemahan)

Opportunity
(Peluang)
Threat
(Ancaman)

URAIAN
 Memiliki hubungan kerjasama yang luas dengan
beberapa lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar
negeri.
 Kepercayaan yang kuat dari lembaga-lembaga mitra atas
kompetensi yang dimiliki program studi.
 Terbatasnya
alokasi
dana
penelitian
untuk
pengembangan ilmu pengetahuan.
 Terbatasnya publikasi hasil penelitian.
 Kegiatan penelitian yang hasilnya belum sepenuhnya
diaplikasikan untuk kegiatan pengabdian masyarakat
 Potensi jaringan kerjasama lembaga pemerintah, swasta,
perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta alumni.
 Perkembangan lembaga-lembaga penelitian di luar
Universitas yang semakin pesat.

Menyadari masih adanya kelemahan dan ancaman untuk standar kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama diatas, kebijakan yang akan diambil
oleh PMIE FEB-UB bersama dengan pengelola pascasarjana FEB-UB meliputi:
a. Pengajuan ulang kepada fakultas/pengelola pasca FEB-UB untuk menambah
dana yang dialokasikan untuk tujuan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan
dan ekonomi.
b. Mendorong kepada para dosen program studi untuk mempublikasikan hasil
penelitiannnya/pengabdian kepada masyarakat ke dalam jurnal terakreditasi yang
ada di FEB-UB, jurnal lokal, nasional ataupun internasional dengan menjanjikan
insentif baik materil dan non materil.
c. Melakukan pengajuan kepada fakultas agar program kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dijadwalkan tiap tahunnya materinya diambilkan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh dosen program studi.
B.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

Berbagai macam faktor-faktor eksternal juga sangat mempengaruhi kinerja PMIE FEBUB selama ini dan ke depan. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:
1. Peraturan Pemerintah
Sebagai bagian dari Universitas BRAWIJAYA, PMIE FEB-UB merupakan institusi
yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini UB menjadi
BHPMN. Perubahan status ini menuntut PMIE FEB-UB utntuk berbenah diri untuk lebih
meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari kurikulum, kompetensi staf pengajar, saran
prasarana, dan lain sebagainya.
Adanya berbagai macam akreditasi baik program studi hingga akreditasi institusi juga
membuat FE-UB sadar bahwa kualitas adalah yang utama. Disadari bahwa PMIE FEB-UB
sampai saat ini dalam beberapa hal masih harus berjuang untuk mencapai standar-standar
pendidikan nasional yang ada, meski secara umum PMIE FEB-UB telah cukup ideal. Melalui
akreditasi nasional maka PMIE FEB-UB dapat meningkatkan brand baik secara nasional.
Namun untuk dapat terakreditasi secara nasional diperlukan proses yang sangat rumit dan
standar yang sangat tinggi.
Selain itu berbagai peraturan juga sangat berpihak kepada peningkatan kualitas
pendidikan misalnya kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran hingga 20%
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untuk pendidikan. Tentunya peraturan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi PMIE
FEB-UB untuk mencari dana. Peraturan yang ada juga menuntut PMIE FEB-UB untuk lebih
mandiri. Kemandirian ini tentu harus disyukuri sebab dengan kemandiriannya, PMIE FEB-UB
akan lebih responsif terhadap perkembangan yang ada di dunia pendidikan.
2. Faktor Ekonomi dan Sosial
Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Kesadaran
masyarakat untuk mendidik putra-putra mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi terus
meningkat. Hal ini terbukti dengan kenaikan peserta seleksi mahasiswa PMIE FEB-UB yang
terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ke depan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat secara ekonomi maka akan
semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu menyekolahkan anaknya hingga ke
jenjang perguruan tinggi. Selain itu sampai saat ini jurusan-jurusan di Fakultas Ekonomi masih
merupakan salah satu favorit pilihan para orang tua karena dianggap lebih menjanjikan dalam
memperoleh pekerjaan setelah lulus. Namun akhir-akhir ini minat tersebut semakin menurun
meskipun tidak signifikan. Adanya fakta bahwa banyak sekali sarjana ekonomi yang
menganggur juga akan menyurutkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
Namun demikian globalisasi telah menyebabkan masyarakat memiliki banyak pilihan
pendidikan selain meningkatkan tuntutannya akan kualitas pendidikan. Minat masyarakat
Indonesia untuk mengirim putra-putri mereka bersekolah di perguruan tinggi luar negeri
mengalami peningkatan. Universitas-universitas asing pun berlomba-lomba menawarkan
produk mereka ke masyarakat Indonesia dan bahkan membuka cabang di Indonesia. Begitu
pula banyaknya program studi baru juga merupakan ancaman yang serius.
3. Faktor Teknologi
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mempunyai pengaruh
signifikan terhadap eksistensi PMIE FEB-UB dalam jangka panjang. Fakultas harus dapat
memanfaatkan teknologi tersebut agar dapat menunjang kelancaran pembelajaran dan
kemajuan Fakultas. Penghargaan yang diperoleh dalam bidang E-Learning harus dapat
dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Adanya hasil pemeringkatan yang kurang bagus dari
lembaga Webometrik mengenai penggunaan teknologi informasi di Universitas BRAWIJAYA
umumnya harus dapat kita benahi. Faktor ini juga menuntut adanya persiapan yang matang
dalam segi sumber daya manusia untuk penguasaan IPTEK.
4. Faktor Lingkungan
Iklim Kota Malang yang sejuk dan asri, serta predikat sebagai kota pendidikan dan
biaya hidup yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi orang luar kota lainnya. Pada
era modern ini Kota Malang terus menjadi liputan publik nasional karena selain menjadi kota
yang kreatif, kaya akan gagasan pembaruan, dan indah juga menjadi kota yang paling banyak
mendapatkan prestasi nasional bahkan internasional.
Banyak sekali program pembangunan di Kota Malang yang menjadi percontohan di tingkat
nasional. Misalnya saja gerakan massal penghijauan Malang Ijo royo-royo, Pemanfaatan IT
dalam pelayanan publik dan transparansi layanan perijinan, layanan perpustakaan
percontohan nasional, strategi pengelolaan UKS, pengembangan kota Vokasi, Jardiknas dan
lain sebagainya. Hal diatas juga didukung oleh tipologi masyarakat kota Malang yang terbuka,
akomodatif dan sangat toleran terhadap perbedaan. Lingkungan sosial yang kondusif ini
memberikan peluang bagi Fakultas Ekonomi untuk menarik calon-calon mahasiswa untuk
datang dan melanjutkan studi disini.
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Di sisi lain, dunia perguruan tinggi saat ini sedang mengalami transformasi
kelembagaan. Tranformasi kelembagaan terus dikembangkan secara dinamis disesuaikan
dengan perkembangan jaman. Transformasi umumnya terjadi dengan integrasi dan sinergi
terhadap disiplin ilmu (ekonomi & bisnis, ekonomi & teknologi, dll). Pada awalnya sebuah
fakultas hanya terdiri dari satu bidang ilmu, namun saat ini dibutuhkan agar dapat berkembang
suatu bidang ilmu dapat diintegrasikan dengan bidang ilmu lainnya untuk meningkatkan
kualitas pendidikan. Salah satu contoh integrasi yang dapat dilakukan di bidang ilmu ekonomi
adalah integrasi ilmu ekonomi dengan teknologi atau ilmu ekonomi dengan bisnis.
5. Faktor Persaingan dalam Industri Pendidikan Tinggi
Dapat dikatakan entry barrier untuk masuk ke dalam pendidikan tinggi ekonomi cukup
rendah. Tidak diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE). Banyaknya pendatang baru yang perlu diperhatikan sebagai pesaing dari
Fakultas Ekonomi adalah Fakultas Teknologi Industri, Program Pelatihan Profesional Bisnis
(program non gelar atau setingkat D.III), serta Politeknik Bisnis di berbagai kota. Disamping
itu munculnya Sekolah-Sekolah Tinggi Ekonomi dengan program-program bisnis serta
program entrepeneurshipnya akan menjelma menjadi pesaing Fakultas Ekonomi yang perlu
diperhatikan.
Kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada PTS untuk berdiri dan
membuka Fakultas Ekonomi ataupun Sekolah Tinggi Ekonomi di berbagai kota, serta adanya
kemudahan kepada PTN lain untuk membuka Program Ekstensi dan Program Diploma
semakin menambah kekuatan persaingan. Di Kota Malang terdapat 52 institusi/pendidikan
tinggi yang berarti tingkat persaingan yang semakin ketat (www.pemkot-malang.go.id). Di
samping itu juga adanya kebijakan dari Dirjen Dikti yang memberi kesempatan kepada
Perguruan Tinggi Asing (PTA) untuk membuka kelas khusus di Indonesia. Hal ini tentu akan
menambah ramainya persaingan dalam merebut mahasiswa. Variatifnya program-program
yang ditawarkan menjadikan pentingnya kualitas dan penciptaan image Fakultas yang positif
di masyarakat.
Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi tawar konsumen pendidikan tinggi cukup
tinggi (menengah). Banyaknya jumlah perguruan tinggi dan lulusannya menjadi faktor utama
menyebabkan posisi tawar konsumen cukup tinggi. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang
tersedia menyebabkan adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Jumlah lulusan tiap tahun
yang mencapai sekitar 292.00 menjadikan lapangan kerja menjadi sebuah barang langka
yang diperebutkan. Tingkat penganguran di Kota Malang pada tahun 2008 sebanyak 40%
didominasi oleh sarjana (www.pemkot-malang.go.id). Melimpahnya tenaga kerja memberikan
keleluasaan bagi para user untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling kompeten. Ini
merupakan tantangan bagi Fakultas Ekonomi untuk semakin meningkatkan kualitas lulusanya
guna meningkatnya daya saing lulusan di dunia kerja.
Supplier utama universitas dapat dikatakan adalah tenaga ahli untuk calon dosen dan
calon mahasiswa. Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia terutama mereka
yang bergelar sarjana maka universitas memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Namun
dengan adanya peraturan bahwa dosen harus minimal bergelar S-2 sedikit mengurangi posisi
tawar universitas. Karena itu dapat dikatakan posisi tawar supplier (dosen dan karyawan)
adalah cukup tinggi.
Persaingan dunia pendidikan ke depan akan semakin ketat. Persaingan bukan hanya
dari FE-PTN dan PTS besar namun juga dari perguruan tinggi luar negeri yang mulai
melebarkan sayapnya di Indonesia atau sekolah-sekolah bisnis luar negeri yang membuka
cabangnya di Indonesia. FE dari PTN besar lainnya seperti Unair, UGM, dan UI dapat
dikatakan pesaing berat UB. Namun FE- Unair dapat dikatakan pesaing potensial UB
mengingat keduanya memiliki kemiripan produk dan berada dalam regional yang sama.
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BAB IV
VISI DAN MISI PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
Program Magister Ilmu Ekonomi merupakan salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya, sehingga kristalisasi dari keinginan dan cita-cita program
studi untuk jangka menengah ke depan yang terwujud dalam visi-misi jurusan juga harus
selaras dan serasi dengan visi-misi FEB-UB.
Adapun visi-misi FEB-UB adalah sebagai berikut:
Visi
Menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional di bidang ekonomi dan bisnis yang berjiwa
wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis bertaraf internasional berbasis riset,
kewirausahaan dan kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ekonomi dan bisnis
melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal dan universal
3. Menginspirasi, mencerahkan, dan melayani masyarakat lokal dan global melalui
pendidikan dan riset.
1.1

Rumusan Visi dan Misi Program Magister Ilmu Ekonomi
Adapun visi-misi Program Magister Ilmu Ekonomi adalah sebagai berikut:
Visi:
Menjadi lembaga Pendidikan Magister Ilmu Ekonomi yang unggul bertaraf internasional
dan menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi serta mampu mengembangkan
keilmuan secara berkelanjutan.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten dan mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu ekonomi.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dengan pendekatan
komprehensif, kritis, inovatif bagi kemajuan IPTEK dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyebarluaskan IPTEK untuk mewujudkan keberlanjutan pengembangan ilmu
ekonomi melalui berbagai bentuk kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan.
4. Menginspirasi, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat madani berdasarkan
hasil pendidikan dan penelitian.
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BAB V
TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Program Magister Ilmu
Ekonomi yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal
masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki,
permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik
internal maupun eksternal yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut,
selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2021.
Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai program
pengembangan yang perlu ditempuh termasuk di dalamnya penentuan indikator-indikator
keberhasilannya.
5.1 Tujuan
Sebagai lembaga yang memiliki visi jangka panjang untuk mencapai taraf internasional
di bidang ekonomi terapan, maka dalam kegiatan akademiknya, PMIE FEB-UB memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang mampu:
a. Mengembangkan keilmuan secara profesional, inovatif dan teruji
b. Mampu memberikan pemecahan permasalahan pembangunan ekonomi melalui
pendekatan inter dan multidisipliner.
c. Mampu mengelola dan mengembangkan penelitian dan pengabdian yang
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan Program studi melalui:
a. Peningkatan kualitas pelayanan proses belajar mengajar dan menciptakan
lingkungan akademik yang kondusif.
b. Kerjasama dengan lembaga/instansi lainya guna memecahkan permasalahan
perekonomian.
c. Diseminasi hasil temuan dalam bentuk karya ilmiah yang dipublikasikan bertaraf
nasional maupun internasional
Berdasarkan tujuan di atas, sasaran strategis PMIE FEB-UB adalah:
1. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman mahasiswa di bidang metodologi
penelitian dengan pendekatan interdisipliner,
2. Meningkatnya kualitas dan intensitas kegiatan penelitian mahasiswa di lapangan,
3. Meningkatnya kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat,
4. Meningkatnya kompetensi tenaga dosen,
5. Meningkatnya mutu materi/kurikulum pendidikan,
6. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana akademik yang bermutu sebagai
penunjang proses pembelajaran,
7. Meningkatnya suasana akademik yang semakin kondusif,
8. Meningkatnya kerjasama baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri

5.2 Sasaran
Sasaran PMIE FEB-UB ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan PMIE FEB-UB di
dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan. Sasaran yang ingin
dicapai oleh PMIE FEB-UB adalah:
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1. Lulusan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan
mempunyai kemampuan kerja mandiri yang berbasis pada kompetensinya. Ukuran
dari sasaran ini adalah:
a. Jumlah lulusan dengan masa studi tepat waktu (≤ 2 tahun) minimal 70%.
b. Jumlah lulusan yang memiliki IPK ≥ 3.00 minimal 80%.
c. Lulusan memiliki sertifikat pelatihan/penguatan soft skill ≥ 3 macam.
d. Skor TOEFL lulusan adalah ≥ 500.
e. Jumlah dosen yang memiliki publikasi ilmiah internasional minimal 10% dari total
dosen PMIE FEB-UB.
f. Pencapaian kepatuhan terhadap setiap Audit Internal Mutu minimal 95%.
2. Terciptanya jaringan kerja yang efektif antara lembaga pendidikan (PMIE FEB-UB)
dengan stakeholder/pasar kerja. Ukuran dari sasaran ini adalah:
a. Jumlah kerjasama pendidikan dan pengajaran yang terjalin dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah (dalam maupun luar negeri) ≥ 2.
b. Jumlah kerjasama penelitian yang terjalin dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah (dalam maupun luar negeri) ≥ 10.
c. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang terjalin dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah (dalam maupun luar negeri) ≥ 5.
d. Pencapaian kepatuhan terhadap setiap Audit Internal Mutu minimal 95%.
Pencapaian Sasaran tersebut akan dilakukan secara bertahap oleh PMIE FEB-UB,
setiap periode tahun tertentu. PMIE FEB-UB memiliki sasaran yang dijelaskan dalam tabel
5.1 berikut:
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Tabel 5.1 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran PMIE FEB-UB tahun 2013-2021
2019
2020
No Indikator Target
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
1.
Lulusan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja internasional dan mempunyai kemampuan kerja mandiri yang berbasis
pada kompetensinya
45%
45%
50%
50%
60%
65%
67%
68%
70%
Jumlah lulusan dengan masa studi tepat waktu (≤ 2 tahun)
60%
65%
70%
75%
80%
85%
87%
88%
90%
Jumlah lulusan yang memiliki IPK ≥ 3.00
4
6
7
8
9
15
17
19
20
Jumlah Prestasi Mahasiswa tingkat nasional
1
1
1
2
2
4
5
6
6
Jumlah Prestasi Mahasiswa tingkat internasional
45%
50%
55%
60%
65%
80%
85%
88%
90%
Skor TOEFL lulusan ≥ 500
Jumlah dosen yang memiliki publikasi ilmiah internasional

2.

6

7

8

9

10

13

85%
85%
90%
90%
95%
100%
Pencapaian kepatuhan terhadap setiap Audit Internal Mutu
Terciptanya jaringan kerja yang efektif antara lembaga pendidikan (PMIE FEB-UB) dengan stakeholder/pasar kerja
Jumlah kerjasama pendidikan dan pengajaran yang terjalin
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah (dalam
maupun luar negeri)
Jumlah kerjasama penelitian yang terjalin dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah (dalam maupun luar negeri)
Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang terjalin
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah (dalam
maupun luar negeri)

14

15

15

100%

100%

100%

1

1

1

2

2

4

5

6

6

6

7

8

9

10

12

13

14

15

2

2

3

4

5

7

8

9

10

44

Rencana Strategis Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UB

5.3 Strategi
A. Arah, Pengembangan Dan Tahapan Pencapaian
Arah pengembangan dan tahapan pencapaian tata kelola yang baik (good
governance), PMIE FEB-UB mendasarkan pada spirit dan nilai-nilai bersama
(shared values). Berdasarkan spirit dan nilai-nilai bersama (shared values)
tersebut, arah pengembangan PMIE FEB-UB dalam 10 tahun adalah sebagai
berikut:
1. Tahun 2010-2013: Penguatan/pemantapan tata-kelola yang baik sehingga
tercapai daya saing/reputasi di tingkat nasional dan menuju daya saing
Asia Pasifik.
2. Tahun 2014-2017: Mencapai daya saing Asia Pasifik dan menuju daya
saing/reputasi Internasional.
3. Tahun 2018-2021: Mencapai daya saing/reputasi Internasional.
B. Rerangka Pencapaian Visi PMIE FEB-UB
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, ditempuh melalui
beberapa strategi pencapaian yang dibagai dalam beberapa tahapan waktu
sebagai berikut:
Tahun 2006-2008
1.

Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP), manual procedure
dan standar mutu akademik program studi,

2.

Penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang menekankan
pengembangan penalaran, pengaplikasian IPTEK dengan
menjunjung tinggi moral dan etika,

3.

Penyediaan ruang ber AC, LCD dan komputer serta desain ruang yang
nyaman,

4.

Pengembangan pusat-pusat pembelajaran strategis seperti ruang baca,
lab bahasa, lab komputer, lab komputer ekonometrika dan statistik
(Economist Learning Center),

5.

Pembentukan e-learning sebagai proses pembelajaran,

6.

Penegakan etika akademik sekaligus memperkuat perilaku akademik bagi
seluruh civitas akademik dengan membuat peraturan-peraturan seperti
penggunaan busana (cara berpakaian) selama di lingkungan kampus,

7.

Memfasilitasi terwujudnya komunikasi yang harmonis antara mahasiswa
dengan dosen yaitu dengan menyediakan banyak waktu dosen untuk
mahasiswa diluar jam kuliah melalui berbagai forum seperti diskusi
informal, kajian-kajian ekonomi, seminar dan sejenisnya.

pada
tetap

Tahun 2009-2012
1.

Membentuk tim ahli yang bertugas memonitoring dan mengevaluasi
kurikulum/bahan ajar tiap semester disesuaikan dengan perkembangan
ilmu ekonomi,

2.

Peningkatan mutu fasilitas (bandwidth internet, ruang baca, koleksi buku,
melanggan jurnal internasional) untuk mensupport dosen/mahasiswa
menemukan bahan/sumber bacaan yang terbaru,
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3.

Menjalin kerjasama dengan LDC (Learning Development Center) sebagai
pusat pelayanan dan pengembangan bahasa asing yaitu misalnya
berbagai aktivitas seperti drop in (kursus bahasa Inggris) serta kegiatankegiatan keorganisasian seperti AISEC untuk menunjang praktek bahasa
asing,

4.

Penyelenggaraan pelatihan dan workshop materi tentang kepemimpinan,
komunikasi, teamwork dan sejenisnya,

5.

Menyelenggarakan pelatihan dan workshop dengan materi metode
penelitian, dengan menghadirkan instruktur ahli baik dari dalam ataupun
luar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB,

6.

Memberikan pelatihan bagi mahasiswa materi tentang pengabdian kepada
masyarakat,

7.

Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam forum seminar dan diskusi
ilmiah dengan cara sistem partisipatif,

8.

Menstimulus mahasiswa untuk menerapkan metode-metode penelitian
dalam setiap tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen,

9.

Menyediakan/berlangganan jurnal internasional.

Tahun 2013-2015
1.

Memfasilitasi tenaga dosen mengikuti program workshop, pelatihan dan
seminar baik di dalam maupun luar negeri,

2.

Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen baik yang
didanai oleh fakultas tiap tahunnya maupun penelitian dari kerjasama
dengan instansi lain,

3.

Perluasan jaringan kerjasama dengan pihak luar atau perusahaan dalam
hal pendanaan yang bersifat hibah sebagai pendukung kewirausahaan
misalnya seperti kerjasama dengan Bank Mandiri dan Pegadaian,

4.

Meningkatkan akses layanan jurnal internasional yang lebih luas

5.

Mengintensifkan diskusi-diskusi metode ilmiah atau pendekatan penelitian
terbaru,

6.

Meningkatkan kerjasama dengan Universitas dalam dan luar negeri serta
lembaga pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kompetensi dosen,

7.

Memperkuat akses internet di seluruh area FEB-UB.

Tahun 2016-2018
1.

Menjalin kerjasama dengan lembaga lain (Bank Indonesia) dalam
mendukung pendanaan penelitian mahasiswa untuk penyusunan tugas
akhirnya,

2.

Memberikan kepastian waktu dan komitmen pendanaan yang lebih besar
dalam upaya mendukung pengembangan kurikulum,

3.

Mengintensifkan dan mengoptimalkan aktivitas non-akademik,

4.

Mewujudkan lingkungan fisik yang kondusif di luar kelas dengan adanya
penataan taman-taman yang sejuk serta adanya ruang baca yang nyaman,
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5.

Evaluasi dan pengembangan standar operasional entitas jaminan mutu
akademik.

Tahun 2019-2021
1.

Monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program jaminan mutu
akademik,

2.

Memperbanyak mimbar-mimbar akademik mahasiswa seperti diskusi,
seminar dan sejenisnya berskala nasional dan internasional,

3.

Peningkatan publikasi Jurnal Internasional.

Balanced Scorecard PMIE FEB-UB
Strategi Dasar Pengembangan
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PMIE FEB-UB ditempuh melalui
pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program studi,
pengembangan sarana fisik, pengembangan teknologi, pengembangan organisasi
dan manajemen PMIE FEB-UB, penggalian sumber dana yang sustainable,
menciptakan lingkungan yang kondusif, dan meningkatkan citra PMIE FEB-UB.
a. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi tenaga edukatif
diarahkan agar menjadi tenaga yang profesional, mampu bersaing di tingkat
nasional serta mampu berpartisipasi dalam forum-forum regional maupun
internasional, memiliki integritas pribadi yang baik, dan mempunyai komitmen
yang kuat terhadap Lembaga Pendidikan. Sedangkan bagi tenaga administratif,
pengembangan diarahkan untuk menjadi tenaga profesional yang lebih
berorientasi pada peningkatan pelayanan ketimbang sebagai birokrat.
b. Pengembangan Program Studi
Program Studi harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar tenaga kerja, dan kebutuhan
pembangunan bangsa dan kemanusiaan pada umumnya. Untuk itu, kurikulum
pada setiap Program Studi harus berorientasi pada pengembangan kemampuan
penalaran, keterampilan mengaplikasikan IPTEK, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
moral dan etika. Pengembangan program studi juga diarahkan untuk
meningkatkan kualitas Program Studi pada Pasca Sarjana yang sudah ada dan
membuka Program studi baru sesuai dengan makin bertambahnya dosen yang
memperoleh pendidikan S2 dan S3.
c. PengembanganSarana Fisik
Pengembangan sarana fisik diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan
proses belajar mengajar dan untuk menunjang kegiatan dosen serta pelayanan,
baik pelayanan kepada mahasiswa maupun dosen.
d. Pengembangan Teknologi
Kemajuan teknologi di bidang sistem informasi dan audio-visual harus
dimanfaatkan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas proses belajar
mengajar, penelitian, publikasi ilmiah, dan pelayanan administrasi.
e. Pengembangan Organisasi dan Manajemen.
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Untuk mewujudkan suatu organisasi dan manajemen yang efektif dan
efisien, maka organisasi dan manajemen di Fakultas Ekonomi perlu
dikembangkan atas dasar profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Selain
itu perlu diciptakan reward system yang adil untuk meningkatkan motivasi dan
kebersamaan seluruh warga PMIE FEB-UB.
f. Pengembangan Lingkungan yang Kondusif
Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, maka perlu ditumbuhkan
budaya akademik (academic culture) bagi mahasiswa dan dosen serta corporate
culture bagi pejabat struktural dan tenaga administratif.
g. Penggalangan Dana yang berkelanjutan
Dalam mengantisipasi otonomi Perguruan Tinggi, perlu lebih diintensifkan
sumber-sumber dana konvensional dan non konvensional.
h. Peningkatan Citra Fakultas
Peningkatan citra Fakultas diperlukan untuk menyebarluaskan keberadaan
PMIE FEB-UB dengan berbagai program kegiatan yang ditawarkan dan output
yang dihasilkan.
i. Pemantapan Brand Image
Pemantapan ini dilakukan dengan perubahan nama dari Fakultas Ekonomi
menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Kerangka Strategi
Berdasarkan analisa internal, eksternal, dan SWOT, FE-UB memiliki
kerangka pengembangan organisasi yang didasarkan pada 4 pijakan utama yaitu:
a. Aspek manajemen menuju Excellent Management.
b. Aspek sumber daya manusia menuju sumberdaya manusia yang
professional dan produktif.
c. Aspek infrastruktur menuju sarana dan prasarana yang bertaraf
internasional.
d. Aspek peningkatan kualitas akademik menuju daya saing kultur akademik
yang kondusif guna menghasilkan daya saing lulusan yang berprestasi.
Excellence management meliputi 4 aspek utama yaitu:
a. Sistem pelaporan keuangan menuju sistem terintegrasi yang transparan dan
akuntabel.
b. Proses, prosedur, dan kebijakan pengelolaan FE-UB ditujukan untuk
meringkas prosedur sehingga efektif dan efisien serta mewujudkan
organisasi yang terdesentralisasi.
c. Optimalisasi pemanfaatan IT melalui pembangunan Sistem Informasi
Manajemen Universitas.
d. Internal kontrol dan pengukuran kinerja yang baik.
Sedangkan produktivitas dan profesionalisme SDM meliputi 4 aspek yaitu:
a. Pengembangan SDM melalui workshop, pelatihan,
berkelanjutan, dan lain sebagainya.
b. Sistem reward yang bersifat kompetitif dan menarik.

pendidikan
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c. Pembangunan softskill menuju jiwa entrepreneur bagi seluruh sivitas
akademika FE-UB.
d. Pembangunan lingkungan fakultas sehingga terwujud lingkungan yang
sehat yang meliputi saling percaya dan keterbukaan di antara sivitas
akademika.
Infrastruktur yang baik meliputi pengembangan:
a. IT yang termasuk di dalamnya internet, web, komputer, dan sebagainya.
b. Fasilitas proses belajar mengajar yang meliputi perpustakaan, kelas,
laboratorium, LCD, dan audio-system.
c. Fasilitas bekerja yang meliputi ruang dosen, ruang administrasi, ruang
aktivitas mahasiswa dan sebagainya
d. Fasilitas kehidupan kampus lainnya
Peningkatan kualitas akademik meliputi pengembangan:
a. Perbaikan sistem akademik.
 Menuju akreditasi internasional.
 Meningkatkan kontrol kualitas akademik.
 Meningkatkan kapasitas bandwith internet dan penggunaannya
bagi
 kebutuhan akademik.
 Mendorong penggunaan e-learning dan web-teaching.
 Membuat rencana pengajaran yang dinamis bagi para dosen.
b. Peningkatan kualitas akademik.
 Meningkatkan jumlah Doktor dan Profesor.
 Koneksi jurnal internasional.
 Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dan publikasi
dosen.
 Mengupdate kurikulum secara berkala (SAP dan GBPP).
 Mengadakan international conference.

c. Kerjasama internasional bidang akademik.
 Mendorong pertukaran pelajar.
 Menciptakan double degree dengan universitas terkemuka
dunia.
 Mendorong program Recharging.
 Meningkatkan kolaborasi penelitian dan pengajaran.
 Memperkuat kelas internasional.
d. Melaksanakan Supporting activities bidang akademik
 Mengadakan forum rutin bulanan tentang keilmuan yang ada di
setiap jurusan.
 Melakukkan pertemuan rutin dengan perusahaan-perusahaan
besar untuk melakukkan kerjasama.
 Melakukkan promosi yang gencar di media.
 Meningkatkan
kerjasama
dengan
media
untuk
mempublikasikan hasil artikel dosen.
 Mengadakan seminar tahunan tentang Outlook ekonomi.
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 Melakukan Roadshow pada media dan lembaga publik dan
swasta.
 Mengadakan open house secara rutin bagi mahasiswa S-1, S2 dan S-3 (regular and international class)
Selain itu kerangka pengembangan 4 aspek di atas juga diarahkan ke
pengembangan yang bersifat unik. Keunikan PMIE FEB-UB terletak pada values
sebagai ruh pengembangan dan inovasi kurikulum yang dilandaskan pada
pembelajaran berbasis multiparadigma dan pencapaian kesadaran keTuhanan.
5.4. Rencana Strategi
Rencana Strategis pengembangan PMIE FEB-UB untuk 10 tahun ke depan
diurai dalam tabel berikut ini:
Fokus Pengembangan
Strategi Pencapaian
Aktivitas
Tata Kelola
Menata ulang organisasi
dan birokrasi

Pelaksanaan rotasi
pegawai
Pelaksanaan
restrukturisasi
Penyelenggaraan
sosialisasi melalui web

Menginstitusionalisasikan
Visi, Misi, dan Tujuan
Baru

Penyusunan handout
Renstra
Pelaksanaan Evaluasi
Tahunan Renstra
Pengembangan
kebijakan dan proses
implementasi prosedur
yang efektif dan efisien

Mengembangkan sistem
informasi berbasis
computer

Penyusunan database
kinerja bagi tenaga
pengajar dan
administrasi
Pengembangan
manajemen asset
Pelaksanaan filing
secara digital

Mengembangkan
pelayanan prima

Pembangunan matrix
kinerja dan mekanisme
pengendalian intern ke

50

Rencana Strategis Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UB

Fokus Pengembangan

Strategi Pencapaian

Aktivitas
dalam proses
manajemen
Penyelenggaraan
pelatihan pelayanan
prima

Keuangan

Penerapan sistem
anggaran berbasis
kinerja dan transparansi
anggaran serta
pelaporan realisasi

Mengembangkan sistem
keuangan berbasis
komputer

Penjaminan keamanan
lingkungan informasi
keuangan

Pengimplementasian
protocol data-sharing
sistem dan laporan
keuangan, dan informasi
manajemen bagi
pengambil keputusan

Mengembangkan kualitas
sumberdaya pengelola
keuangan

Penyusunan dan
penerapan sistem reward
berdasarkan kinerja dan
sistem insentif yang
memotivasi
Pengembangan
kerjasama untuk iklan
dan bentuk kerjasama
lain yang
menguntungkan

Mengembangkan sumber
pendanaan non
konvensional

Pengembangan jaringan
untuk mendapatkan dana
abadi (endownment
fund)
Pemberdayaan pusatpusat kajian untuk
menjadi income
generator
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Fokus Pengembangan
Akademik, Penelitian &
Pengabdian

Strategi Pencapaian

Aktivitas

Merealisasikan akreditasi
internasional

Penyiapan materi dan
strategi terkait dengan
visitasi dan pencapaian
akreditasi internasional
Pelaksanaan akreditasi
internasional

Mengharmonisasikan
kurikulum pada tingkat
strata1, strata2, dan
strata3

Mensinergikan
pengelolaan sistem
penjaminan mutu dan
akreditasi

Pembaharuan kurikulum
secara berkala (SAP dan
GBPP) yang dinamis dan
inovatif
Pelaksanaan evaluasi
dan perbaikan sistem
pengambilan mata kuliah

Peningkatan fungsi AIMA

Pelaksanaan survey
kelayakan program studi
baru
Mengembangkan
program studi baru

Pembukaan program
studi baru
Penguatan kelas
internasional
Peningkatan kegiatan
ilmiah bertaraf nasional
dan internasional

Meningkatkan kegiatan
ilmiah bertaraf nasional
dan internasional

Meningkatkan publikasi
ilmiah nasional dan
internasional

Pembuatan pedoman
dalam pengelolaan dan
pelaksanaan mandiri
kerjasama dalam
penelitian dan
pengabdian masyarakat
Peningkatan anggaran
penelitian
Penguatan lembaga
penelitian dan publikasi
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Fokus Pengembangan

Strategi Pencapaian

Aktivitas
Pemberian insentif yang
memadai kepada dosen
yang melakukan
publikasi ilmiah
Pengadaan seminar
tahunan tentang ekonomi
nasional/regional

Mengembangkan
metodologi dan metode
penelitian

Membudayakan penelitian
berbasis nilai lokal dan
universal

Pembentukan rumpun
penelitian
Pelaksanaan kegiatan
pelatihan metodologi dan
metode penelitian
Peningkatan
perencanaan dan
pelaksanaan penelitian
dan kerjasama berbasis
nilai lokal dan universal
Pelaksanaan program
kelas jarak jauh

Menemukan dan
mengembangkan disiplin
baru dan teknik
pembelajaran baru

Pengadaan program
pengembangan softskill
menuju jiwa entrepreneur
bagi seluruh sivitas
akademika PMIE FEBUB
Pemberian insentif
kepada dosen yang
menggunakan E-learning
dan web teaching

Kemahasiswaan

Meningkatkan prestasi
akademik dan nonakademik mahasiswa di
tingkat nasional dan
internasional

Meningkatkan mobilitas
mahasiswa nasional dan
internasional (student

Pengembangan dan
pemberian fasilitas unitunit aktivitas mahasiswa
Pemberian penghargaan
kepada mahasiswa yang
menjuarai kejuaraan
dalam berbagai kegiatan
Pemberian fasilitas bagi
mahasiswa untuk
mengikuti lomba-lomba
di luar universitas
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Fokus Pengembangan

Strategi Pencapaian
exchange, double degree,
dll)

Aktivitas
Pemberian beasiswa
bagi mahasiswa untuk
mengikuti student
exchange, double
degree, dll.
Pelaksanaan open house
program-program
pendidikan
Perbaikan sistem
monitoring dan evaluasi
dosen dalam proses
belajar mengajar
Pelaksanaan pelatihan
perbuatan materi ajar

Meningkatkan kapasitas
staf pengajar

Pemberian beasiswa
tugas belajar bagi dosen
Penambahan jumlah
guru besar
Peningkatan kualifikasi
dosen melalui pendidikan
bergelar dan non-gelar

Tenaga Pengajar (Dosen)
dan Administrasi

Pelaksanaan program
recharging
Pengembangan job
design dan rencana kerja
staf dan dosen
Mendorong peningkatan
karir secara aktif

Pemberian fasilitas
dosen yang mengikuti
konferensi ilmiah
Pelaksanaan rotasi
pegawai sesuai dengan
periode yang ditentukan

Meningkatkan kapasitas
staf administrasi

Peningkatan pelatihan IT
kepada karyawan
Peningkatan pelatihan
bahasa inggris
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Fokus Pengembangan

Strategi Pencapaian

Aktivitas

Meningkatkan dan
mengembangkan
kegiatan keagamaan dan
kewirausahaan

Peningkatan kegiatan
keagamaan

Meningkatkan
kesejahteraan

Pemberian insentif
sesuai dengan matriks
kinerja

Pelaksanaan pelatihan
entrepreneurship

Peningkatan kerjasama
pertukaran
mahasiswa/dosen

Mengembangkan dan
memperkokoh kerjasama
nasional dan internasional
di bidang pendidikan,
penelitian dan
pengabdian
Kerjasama

Pembentukan double
degree dengan
universitas yang telah
mapan di luar negeri
Peningkatan kolaborasi
penelitian dan
pengajaran
Pelaksanaan pertemuan
rutin dengan
perusahaan-perusahaan
untuk melakukan
kerjasama
Pelaksanaan kuliah tamu
dalam bentuk
international conference
Penganugerahan gelar
honoris causa

Mengembangkan modal
sosial

Infrastruktur

Mengembangkan fasilitas
fisik untuk perkuliahan
dan administrasi

Penyelenggaraan kuliah
tamu dengan
narasumber CEO Top
Series
Pengembangan fasilitas
bekerja yang meliputi
ruang dosen, ruang
administrasi, ruang
aktivitas mahasiswa,
dsb.
Perluasan gedung untuk
perkuliahan
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Fokus Pengembangan

Strategi Pencapaian

Meningkatkan sarana dan
prasarana teknologi
informasi dan fasilitas
ruang perkuliahan

Aktivitas
Penambahan jumlah
sarana dan prasarana
yang digunakan dalam
proses pelayanan
perkuliahan
Peningkatan kapasitas
bandwidth internet dan
penggunaannya bagi
kebutuhan akademik
Penambahan jumlah
koleksi ruang baca
(buku, jurnal, dll) melalui
pembelian

Meningkatkan koleksi
ruang baca (buku, jurnal,
dll)

Pengadaan buku dari
hibah

Mengembangkan web
dua bahasa (bilingual)
Indonesia-inggris

Pengadaan langganan
jurnal internasional yang
relevan dengan bidang
studi
Penyusunan web dua
bahasa (bilingual)
Indonesia-inggris

Memperindah lingkungan
kampus

Pelaksanaan penataan
lingkungan secara rutin
Penambahan fasilitas
kebersihan lingkungan

Alumni dan Relasi

Pencitraan Publik

Memperkokoh peran dan
partisipasi alumni dan
relasi PMIE FEB-UB
lainnya dalam
pengembangan PMIE
FEB-UB

Menata organisasi
kehumasan dan network
dengan media

Pelaksanaan pertemuan
alumni dan stakeholders
secara rutin

Pengembangan partner
penjaringan mahasiswa
berprestasi
Pengembangan
organisasi kehumasan
tingkat fakultas
Peningkatan kerjasama
dengan media untuk
mempublikasikan hasil
artikel dosen
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Fokus Pengembangan

Strategi Pencapaian

Aktivitas

Meningkatkan publikasi
untuk menjangkau
peminat di luar Jawa
Timur dan mahasiswa
internasional

Peningkatan promosi
yang intensif ke media
Peningkatan roadshow
ke media dan lembaga
publik/swasta
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Lampiran Target Strategi
Indikator keberhasilan untuk masing-masing fokus pengembangan adalah
sebagai berikut:
Fokus
Tata Kelola

Keuangan

Akademik,
Penelitian &
Pengabdian
Masyarakat

Indikator
Sistem informasi
berbasis komputer
Kepuasan
stakeholder
Pelaporan
keuangan yang
real time secara
periodik
Akreditasi
Internasional
Jumlah
Mahasiswa
Masa Studi
Mahasiswa
(Tahun)
Lama Menyusun
Tesis (Bulan)
IPK Mahasiswa
Presentasi
Mahasiswa Drop
Out
Rasio Dosen
dengan
Mahasiswa

Jumlah Dosen

2013

2017

2021

70%

100%

100%

Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

100%

100%

100%

1

2

2

315

416

517

2

2

2

7

6,2

6

3,6

3,65

3,7

1:10

1:10

1:10

25

30

35

Jumlah Publikasi
Ilmiah
Jumlah Publikasi
Ilmiah Nasional
Jumlah Publikasi
Ilmiah
Internasional
Jumlah prestasi
mahasiswa tingkat
nasional
Jumlah prestasi
Kemahasiswaan mahasiswa tingkat
internasional
Jumlah
mahasiswa
peserta double
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Fokus

Tenaga
Pengajar &
Administrasi

Kerjasama

Infrastruktur

Alumni dan
Relasi

Pencitraan
Publik

Indikator
degree dan
exchange
Jumlah dosen
bergelar Doktor
Jumlah Guru
Besar
Jumlah kerjasama
nasional degree
Jumlah kerjasama
nasional nondegree
Jumlah kerjasama
Internasional
Luas ruang kelas
(m2)
Luas ruang dosen
(m2)
Luas ruang lab
(m2)
Luas ruang
administrasi (m2)
Masa tunggu kerja
(bulan)
Jumlah
mahasiswa
bekerja melalui
mitra PMIE FEBUB
Tingkat keketatan
rata-rata S2
Jumlah Peminat
Jumlah Peminat
mahasiswa selain
Jawa Timur
Jumlah sharing
partner media
publikasi

2013

2017

2021

15

18

22

12

15

18

8

13

15

30

36

44

13

15

17

5.624

8.287

15.866

624

835

1125

1.534

3.255

7.933

2.045

3.551

7.933

6,8

5,5

4,5

2,5%

5,0%

7,5%

1:4

1:7

1:10

50

60

70

45%

50%

60%
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BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya
2013-2021 merupakan dasar pijakan bagi
penyusunan Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan bagi Program Magister
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan sekaligus
merupakan acuan bagi
pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan sivitas akademika di Program
Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi untuk delapan tahun ke depan. Dengan
Renstra ini diharapkan Ketua Program Studi akan menentukan langkah yang
berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua program dan
kegiatan akan lebih terarah dalam rangka pencapaian visi dan misi jurusan. Dalam
Renstra ini telah disajikan visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam
menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tugas yang diemban sebagai
lembaga pendidikan.
Rencana strategis ini berada dalam ingkungan yang sangat dinamis
sehingga memungkinkan untuk mengalami perubahan. Perubahan Rencana
Strategis dapat dilakukan jika kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal,
mengalami perubahan dan tidak sesuai lagi dengan sebagian besar
kandungannya sehingga sulit untuk diimplementasikan
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