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KATA PENGANTAR 

 

 

 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 

merupakan salah satu program studi yang mempersiapkan diri menjadi program studi yang 

unggul dan berkarakter di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2030. Program studi Akuntansi 

menjadi salah satu bagian dari kampus kebangsaan UST yang yang didirikan oleh Ki Hajar 

Dewantara, sudah banyak berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berakarakter, serta memiliki kompetensi dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan. Program 

Studi Akuntansi FE UST mempunyai potensi dan kekuatan serta peluang yang besar untuk 

mencapai dan merealisasikan Visi Misi, dan Tujuan sesuai dengan target yang direncanakan 

dalam Rencana Strategis (Renstra). Namun demikian harus diakui bahwa Program Studi 

Akuntansi FE UST juga mempunyai tantangan serta ancaman yang cukup besar untuk tetap 

eksis dan menjadi pilihan masyarakat terutama pada tantangan kemajuan disruptive technology 

era Revolusi Industri 4.0. 

Perkembangan teknologi informasi digital dan teknologi komunikasi yang masif 

(disruptive innovation) disikapi dengan baik oleh program studi Akuntansi dengan menyiapkan 

kurikulum yang berbasis Artificial Intellegence sehingga mahasiswa mampu beradaptasi 

dengan baik sehingga dapat berkiprah dan berterima di dunia kerja sesuai dengan kemahiran 

profesinya. Era disruptive technology dimungkinkan akan sangat mempengaruhi bidang ilmu 

akuntansi, sebagai konsekuensi beralihnya dan berubahnya pola kehidupan masyarakat, jenis 

pekerjaan dan usaha baru yang akan menggeser profesi Akuntansi. Untuk mempersiapkan 

kondisi ini maka proses pembelajaran dan materi pembelajaran di prodi Akuntansi perlu 

dilakukan penyesuaian dengan mengadaptasi perkembangan teknologi dengan 

mengintegrasikan ajaran Tamansiswa. Optimalisasi Caturdharma membutuhkan perencanaan 

yang baik dan dukungan alokasi sumber daya yang tepat, Renstra Program Studi Akuntansi FE 

UST 2021-2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang terjadi, 

perkembangan keilmuan akuntansi, tuntutan dudika dan asosiasi profesi, serta perkembangan 

teknologi. 

Program Studi Akuntansi menyusun Renstra untuk pengembangan Program Studi tahun 

2020-2025 menggunakan analisis SWOT, dengan metode External Factor Analysis Strategy 

(EFAS) dan Internal Factor Analysis Strategy (IFAS). Renstra Program Studi Akuntansi 2021-

2025 ini merupakan pernyataan komitmen untuk melakukan pengembangan program studi 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, 
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harus membulatkan tekad dan menyusun langkah-langkah strategis untuk bersama-sama 

melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan rencana strategis, 

dengan dijiwai nilai-nilai luhur Tamansiswa. Pengembangan Renstra ini dilandasi tata kelola 

perguruan tinggi yang baik (good university governance) dengan mengedepankan aspek 

penjaminan mutu, sebagai upaya peningkatan mutu Caturdharma secara berkelanjutan 

(Continous Improvement). Selain itu, tata kelola yang dikembangkan dalam Renstra ini 

menggunakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas publik 

sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kinerja pengelola secara keseluruhan. 

Renstra ini sebagai panduan arah kebijakan dan pengembangan Caturdharma Program 

Studi Akuntansi FE UST untuk lima tahun ke depan. Pencapaian renstra Program Studi 

Akuntansi memerlukan dukungan dan tindakan nyata dari seluruh civitas akademika, sehingga 

terbentuknya Goal Congruence untuk bisa mewujudkan cita-cita Menjadi Program Studi 

Akuntansi yang unggul dan berkarakter dalam menyiapkan lulusan mandiri, berperilaku mulia 

dan kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan sesuai dengan Ajaran Hidup 

Tamansiswa di Asia Tenggara pada tahun 2030 

 

        Yogyakarta, 14 Desember 2021 

     Kaprodi, 

 

 

Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA, ACPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Program Studi Akuntansi FE UST menjadi salah satu program studi yang sudah 

mendapatkan kredibilitas dan Rekognisi sangat baik dari pemerintah maupun 

masyarakat umum. Hal ini dibuktikan dengan predikat Akreditasi A dari BAN PT pada 

tahun 2018, dan semakin meningkatnya pemerolehan jumlah mahasiswa dari tahun ke 

tahun. Keberadaan dan kiprah prodi Akuntansi telah melahirkan banyak lulusan unggul, 

berperilaku mulia dan kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakanyang 

berkontribusi dalam turut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tantangan ke depan tentu tidaklah mudah bagi prodi Akuntansi untuk mempertahankan 

eksistensi dan rekognisi  tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang begitu masif, menuntut generasi bangsa untuk mampu beradaptasi dengan baik 

agar dapat berkiprah dan terterima secara global. Peran teknologi dalam semua lini 

kehidupan juga mempengaruhi beralihnya dan berubahnya pola kehidupan masyarakat, 

jenis pekerjaan dan usaha baru yang mulai menggeser profesi termasuk profesi 

Akuntansi. Kemampuan berinovasi, kreatifitas, daya juang, berpikir kritis serta 

kompeten dalam bidang keilmuan akuntansi dan adaptif terhadap kemajuan teknologi 

menjadi kompetensi wajib yang harus dimiliki lulusan prodi Akuntansi. Dengan kata 

lain penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku luhur merupakan modal 

utama bagi lulusan prodi Akuntansi untuk dapat beradaptasi pada kehidupan di masa 

depan.   

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, prodi Akuntansi tentunya memiliki 

tanggungjawab dan komitmen untuk membekali dan menyiapkan lulusan dengan 

kompetensi unggul, berkarakter, dan siap menjadi agen perubahan.   Dengan tetap 

mempertahankan ciri khas ajaran Tamansiswa, prodi Akuntansi berkomitmen untuk 

dapat beradaptasi dengan perkembangan jaman, perkembangan IT, tuntutan profesi, 

pengguna dan masyarakat.  

Rencana strategis ini mutlak dibutuhkan sebagai panduan arah kebijakan dan 

pengembangan seluruh kegiatan akademis dan non akademis. Renstra prodi Akuntansi 

disusun berdasarkan hasil analisis SWOT dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang 

yang ada, dan memetakan kelemahan dan ancaman yang dihadapi sehingga prodi 
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Akuntansi dapat menentukan strategi untuk mewujudkan  visi misi mulianya yaitu 

menjadi Menjadi Program Studi Akuntansi yang unggul dan berkarakter dalam 

menyiapkan lulusan mandiri, berperilaku mulia dan kompeten dalam bidang akuntansi 

dan perpajakan sesuai dengan Ajaran Hidup Tamansiswa di Asia Tenggara pada tahun 

2030 

B. Landasan Historis 

Program Studi Akuntansi jenjang Studi Strata Satu Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa (UST) didirikan berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 427/D/T/2009 pada 

tanggal 27 Maret 2009 dan Surat Perpanjangan Ijin Program Studi Akuntansi Jenjang 

S-1 No. 10295/D/T/K-V/2012 tanggal 30 Januari 2012 serta SK BAN-PT Sertifikat 

akreditasi BAN-PT No. 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013. Ditahun 2018 Program 

Studi Akuntansi mampu meningkatkan kompetansinya dengan memperoleh akreditasi 

A berdasarkan keputusan BAN-PT No.2243/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018. 

Program Studi Akuntansi telah dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana 

pendidikan tinggi jenjang S-1 dengan peningkatan dalam sejumlah aspek, namun 

sekaligus menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. 

C. Landasan Filosofis 

Program studi Akuntansi adalah bagian dari Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa yang mengemban amanat pendidikan nasional untuk melahirkan manusia 

Indonesia yang berkualitas. Secara khusus, melahirkan para lulusan sarjana Akuntansi 

yang kompeten dalam bidang Akuntansi dan perpajakan, serta berbudi pekerti luhur 

sesuai ajaran hidup Tamansiswa. Menciptakan lulusan berkualitas sekaligus berbudi 

pekerti luhur dan memenuhi harapan dunia kerja, serta tuntutan profesi Akuntansi 

membutuhkan upaya yang sangat serius. Oleh karena program studi Akuntansi 

mempunyai tekat yang kuat untuk menciptakan keselarasan antara tujuan pendidikan 

nasional dan visi misi program studi Akuntansi FE UST, Melalui pemahaman falsafah 

Lawan Sastra Ngesti Mulya prodi Akuntansi berkomitmen untuk turut mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan memberi kesempatan para mahasiswa untuk meningkatkan 

derajad hidupnya melalui pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu akuntansi. 

D. Landasan Sosiologis 

Pada saat lulusan masih dianggap sebagai output, maka indikator keberhasilan 

yang sering dipasang adalah: (1) IPK; (2) lama studi dan (3) predikat. Kesemua 

indikator tersebut ditetapkan sendiri oleh PT. Pada kenyataannya, ternyata hal tersebut 

tidaklah cukup untuk menjadi PT tersebut berkualitas. Sebuah PT dapat saja 
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menetapkan IPK lulusannya 3,7 namun pada sisi lain, masyarakat belum tentu sepakat 

dengan angka tersebut. Pada saat lulusan telah bekerja (outcome), masyarakat 

memasang indikator yang berbeda bukan lagi IPK, lama studi dan predikat, namun 

lebih ke arah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan, kemampuan dan prestasi kerja 

serta efektivitas dan efisiensi kerjanya. Ketiga indikator ini tidak pernah dibayangkan 

oleh Program studi untuk dapat disasar. Oleh karenanya, prodi Akuntansi FE UST 

dengan segenap kekuatannya berupaya untuk selalu menyelaraskan antara kompetensi 

lulusan dengan kebutuhan masyarakat (DUDIKA dan Asosiasi Profesi) melalui 

penguatan kompetensi lulusan sehingga lulusan prodi akuntansi mampu diterima baik 

di mata masyarakat. Pada kondisi saat ini tingkat kesesuaian bidang pekerjaan dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh lulusan prodi Akuntansi sudah mencapai 72% (Tracer 

Studi DCC UST, 2020). 

E. Landasan Yuridis 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan, 

ketaqwaan, ahlak mulia, potensi, kecerdasan,  minat peserta didik, keragaman potensi 

daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia 

kerja, perkembangan Ipteks, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan 

nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk merumuskan kompetensi lulusan suatu 

program studi,  Permendiknas di atas merumuskan pula hal-hal berikut: (a) Kompetensi 

adalah kemampuan berpikir, bersikap,dan bertindak secara konsisten sebagai 

perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik; 

(b). Semua program studi wajib merumuskan kompetensi atau learning outcomes 

lulusan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan 

dunia profesi  dan pemangku kepentingan; (c) Kompetensi lulusan suatu program studi 

terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama dan kompetensi khusus atau 

penunjang. Kompetensi umum dicapai melalui mata kuliah Umum, sedangkan 

kompetensi utama yang merupakan penciri suatu program studi, dan kompetensi 

penunjang yang merupakan penciri perguruan tinggi sesuai visi dan misinya, dapat 

dicapai melalui mata kuliah keahlian; dan (d) Kompetensi lulusan tersebut paling 

sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu (1) landasan kepribadian; (2) 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (3) kemampuan dan 

keterampilan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian 
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berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai (5) penguasaan kaidah berkehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

Selain merujuk kepada undang-undang dan peraturan pemerintah serta keputusan 

menteri pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas, dalam pengembangan 

kurikulum program studi juga merujuk pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden  Nomor  8  Tahun  2012 tentang Kerangka Kualifikasi  

Nasional  Indonesia  (KKNI)  

Capaian pembelajaran yang dinyatakan di dalam Peraturan Presiden  Nomor  8  

Tahun  2012 tentang Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI) yaitu 

kerangka  penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat  menyandingkan,  

menyetarakan,  dan  mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan  struktur  pekerjaan  di  berbagai  sektor (pasal 1 

ayat 1). Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat  2 peraturan tersebut, capaian 

pembelajaran dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

KKNI pada  sistem  pendidikan  tinggi  di nyatakan  d alam Undang - Undang  

Republik  Indonesia  nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

selanjutnya disingkat UU Dikti 12/2012. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan 

bahwa: (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian  

pembelajaran yang menyetarakan  luaran  bidang  pendidikan formal, nonformal, 

informal,  atau  pengalaman kerja  dalam rangka  pengakuan  kompetensi  kerja  

sesuai  dengan struktur  pekerjaan  di berbagai sektor. (2) Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  menjadi  acuan  pokok dalam   

penetapan kompetensi lulusan pendidikan   akademik,   pendidikan vokasi, dan 

pendidikan profesi. (3) Penetapan kompetensi lulusan   sebagaimana dimaksud  

pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  

Berdasarkan peraturan ini, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan  program studi. Kurikulum disusun 

dengan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap 
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program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan dari  KKNI. Selain itu untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan,  mahasiswa  wajib menempuh beban belajar paling sedikit 

144  sks untuk  program  diploma empat dan program sarjana sedangkan Masa  

studi  terpakai  bagi  mahasiswa  dengan  beban  belajar sebagaimana  dimaksud 4 

(empat) sampai 5 (lima)  tahun  untuk  program  diploma  empat dan program 

sarjana. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

Berdasarkan peraturan ini, sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi  adalah  

kegiatan  sistem untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi  secara  berencana  

dan berkelanjutan. Adapun sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi  terdiri 

atas (1) Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  yang  selanjutnya  disingkat  SPMI,  

adalah  kegiatan  sistemik  penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  oleh  setiap  

perguruan  tinggi  secara  otonom  untuk  mengendalikan  dan  meningkatkan  

penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  secara  berencana  dan  berkelanjutan. (2)  

Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal,  yang  selanjutnya  disingkat  SPME,  adalah  

kegiatan  penilaian  melalui  akreditasi  untuk  menentukan  kelayakan  dan  tingkat  

pencapaian  mutu  program  studi  dan  perguruan  tinggi. 

4. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 33/YSW/SK/AS-

EH/VIII/2020 tentang Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. 

5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 

142/UST/Kep/Rek/IX/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2021-2025. 

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 

187/UST/Kep/Rek/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020. 

7. Surat Keputusan Nomor: 073/UST/FE/Dek/SK/2021 tentang Penetapan Rencana 

Strategis 2021-2025 Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.  

F. Sistematika Penyusunan Renstra 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Landasan Historis  
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C. Landasan Filosofi  

D. Landasan Sosiologis  

E. Landasan Yuridis  

F. Sistematika Rencana Strategis  

BAB II KONDISI UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN  

A. Kondisi Umum  

B. Analisis SWOT  

C. Isu Strategis  

D. Visi  

E. Misi  

F. Tujuan  

BAB III GARIS BESAR RENSTRA  

A. Bidang dan Strategi Pengembangan  

B. Sasaran Strategis  

C. Arah Kebijakan  

D. Program Strategis  

E. Indikator Kinerja  

BAB IV PELAKSANAAN RENSTRA  

A. Perencanaan Pelaksanaan Renstra  

B. Implementasi Pendanaan  

C. Penjaminan Mutu  

BAB V PENUTUP 

 

 

  



7 
 

BAB II 

KONDISI UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

A. Kondisi Umum 

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran  

Program Studi (Prodi) Akuntansi FE UST merupakan program S1 yang 

berupaya menghasilkan lulusan yang mandiri, berperilaku mulia dan 

kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan sesuai dengan Ajaran 

Hidup Tamansiswa. Prodi Akuntansi FE UST telah menggunakan kurikulum 

terstandar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan OBE serta 

mengintegrasikan ajaran Tamansiswa dalam pendidikan dan pengajarannya. 

Penguatan kompetensi kedepannya melalui pembelajaran berbasis Artificial 

Intellegence. Dalam upaya untuk menjaga mutu pendidikan dan pengajaran, 

di Prodi Akuntansi FE UST dibentuk Gugus Mutu untuk menjamin 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil tracer Study tingkat kesesuaian pekerjaan dengan 

kompetensi lulusan mencapai 72%. 

2. Bidang Riset dan Inovasi 

Prodi Akuntansi FE UST telah mendukung keterbaruan ilmu akuntansi 

dengan melaksanakan riset/penelitian yang dibarengi dengan kemutakhiran 

teknologi serta inovasi. Dalam kegiatan riset dan inovasi di Prodi Akuntansi 

FE UST melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra yang berkolaborasi dalam 

penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas. Selain 

itu, publikasi telah dicapai Prodi di tingkat internasional yang bereputasi. 

Minat dalam melakukan penelitian perlu ditingkatkan dan diwujudkan dalam 

keikutsertaan dalam hibah-hibah yang dicanangkan oleh pemerintah maupun 

non pemerintah. Beberapa hal masih menjadi keterbatasan dan tantangan bagi 

Prodi Akuntansi FE UST, sehingga Prodi Akuntansi FE UST akan melakukan 

beberapa program strategi demi meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan 

inovasi yang diinisiasi Prodi Akuntansi FE UST.   
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3. Bidang Pengabdian Masyarakat 

Prodi Akuntansi FE UST telah melaksanakan caturdharma yang ketiga yaitu 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Kegiatan ini 

melibatkan beberapa pihak antara lain dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra 

yang bekerjasama. Dengan memanfaatkan kompetensi, keikutsertaan dalam 

kepimpinan publik, dan kepemilikian usaha dalam bidang ilmu akuntansi, 

Dosen Prodi Akuntansi FE UST mengusung dan mengabdi dengan berbagai 

kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Pelaksanaan 

PkM masih perlu usaha dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan 

diperlukannya dukungan berupa pendanaan dan wadah dalam 

mempublikasikan hasil kegiatan PkM. 

4. Bidang kemahasiswaan  

Informasi tentang keberadaan Program Studi Akuntansi FE-UST dan 

terbukanya kesempatan untuk menjadi mahasiswa baru disebarluaskan ke 

masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan kunjungan ke sekolah. 

Jumlah lulusan Prodi Akuntansi FE UST dalam 3 tahun terakhir mengalami 

peningkatan sebesar 12,93%. Sedangkan penurunannya dalam 3 tahun 

terakhir sebesar 4,72%. Prestasi akademik mahasiswa mengalami 

peningkatan pada setiap tahun akademik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata indeks prestasi kumulatif (IPK) tahun akademik 2018/2019 sebesar 3,49, 

kemudian pada tahun akademik 2019/2020 sebesar 3,55. 

5. Bidang Kerjasama 

Prodi Akuntansi telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi 

di Indonesia dan Instansi lain baik dalam kegiatan Magang, research, student 

exchange, dan lecturer exchange, dan kerjasama dalam optimalisasi 

caturdharma secara keseluruhan. Kegiatan penelitian, publikasi dan PKM 

telah dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa yang berkolaborasi dalam 

research group dengan melibatkan PT mitra. 

6. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 

Mahasiswa Prodi Akuntansi berasal dari berbagai daerah, berbagai macam 

suku dari seluruh wilayah Indonesia. Pengintegrasian ajaran Tamansiswa 

selalu diterapkan dalam kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi. Nilai-nilai 
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luhur tamansiswa bertujuan untuk penguatan karakter, kemandirian, dan budi 

pekerti luhur. 

7. Bidang Tata Kelola  

Prodi Akuntansi FE UST telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis di 

bidang tata kelola yang mengarahkan upaya untuk meningkatkan kualitas tata 

kelola melalui penegakan aturan, sertifikasi dan atau akreditasi dari pihak 

eksternal, rekognisi dari masyarakat, benchmarking dengan fakultas ekonomi 

di tingkat internasional dan mewujudkan mekanisme Good Academic 

Governance. Strategi tata kelola prodi Akuntansi FE UST diwujudkan 

dengan penguatan kelembagaan di prodi, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia baik dosen dan tenaga kependidikan, dan peningkatan sarana dan 

prasarana, serta penjaminan mutu. 
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B. Analisis SWOT 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Mahasiswa mempunyai tingkat kemandirian 

yang tinggi untuk belajar, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas sebagai contoh Program 

Magang dan MBKM. 

1 Referensi pustaka belum banyak mendapatkan 

pembaruan 

2 Sarana pembelajaran yang memadai (ruang 

kelas, ruang konvensi Nyi Hadjar, ruang diskusi, 

laboratorium dan perpustakaan, hotspot area, 

serta pembelajaran dengan menggunakan sistem 

among (Student Centered Learning) dan adanya 

Gugus Mutu Prodi Akuntansi. 

2 Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana 

penunjang untuk memperoleh buku referensi 

secara online. 

3 Program Studi Akuntansi FE-UST telah 

menggunakan kurikulum terstandar yang 

ditinjau secara rutin,  menggunakan kurikulum 

berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) dan OBE, dengan bentuk dan 

arah pembelajaran berbasis kompetensi yang 

tidak hanya menekankan pembelajaran 

konseptual (ngerti), pengetahuan (knowledge), 

keahlian (skill), dan sikap (attitude) yang selaras 

dengan ajaran Tamansiswa yaitu Ngerti, Ngroso, 

Nglakoni, dan dengan menggunakan teknologi 

informasi dan mengarah pada perkembangan 

kelimuan Akuntansi 

3 Belum semua dosen tersertifikasi sesuai 

kompetensi (sesuai kebutuhan industri) 

dikarenakan dukungan dana dari internal 

masih terbatas. 
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4 Penyelenggaraan seminar akademik, Kuliah 

Kontekstual, Kunjungan Lapangan secara rutin 

dan seminar nasional maupun internasional 

(sebagai co-host) sebagai kegiatan ilmiah untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa.  

4 Jumlah dosen yang berjenjang pendidikan S3 

masih terbatas 

5 Adanya dana bantuan dari Universitas bagi 

dosen untuk studi lanjut  

5 Terbatasnya praktikum akuntansi yang 

terkomputerisasi  dengan berbasis artificial 

intelligence. 

6 Dosen Prodi Akuntansi FE UST memiliki usaha 

konsultan di bidang akuntansi, pajak, dan audit. 

6 Kurangnya dosen yang mempunyai 

pengalaman di industri dan di instansi publik 

7 Internalisasi ajaran Tamansiswa ke dalam proses 

pembelajaran 

7 Tingkat kelulusan mahasiswa dalam uji 

kompetensi profesi masih rendah 

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 

1 Adanya  beasiswa studi lanjut 

(S3) baik dari pemerintah, 

swasta, maupun luar negeri. 

S1 – O8 Memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan 

magang di dunia industri (perusahaan swasta 

maupun organisasi publik). 

W1 – O4 Penyusunan bahan ajar dengan melibatkan 

Asosiasi Profesi, DUDI, sertifikasi 

kompetensi, dll untuk pengadaan materi dan 

materi terbaru terkait kompetensi mahasiswa 

dan kebutuhan industri.  

2 Adanya beberapa instansi baik 

di dalam maupun di luar 

negeri yang 

menyelenggarakan studi S3, 

short course, prosiding, 

workshop, dll. 

S2 – O3 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti program 

short course baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

W3 – O3 Meningkatkan dukungan dana kepada dosen 

untuk menempuh sertifikasi kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan industri (CA, ACPA, CPA, 

BKP, CMA, dll). 

3 Adanya lembaga sertifikasi 

kompetensi yang disediakan 

pemerintah maupun swasta 

baik di dalam maupun di luar 

negeri  

S2 – O4 Melakukan pemantauan agar kualitas belajar-

mengajar tetap baik (pelaporan LKPP yang 

lengkap di akhir semester). 

W4 – O1 Memberikan dukungan kepada dosen untuk 

memanfaatkan kesempatan beasiswa eksternal 

guna studi lanjut S3. 
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4 Pemerintah menjadikan 

pendidikan dan pengajaran 

sebagai salah satu elemen 

kenaikan jabatan 

akademik/pangkat 

S2 – O7 Mendorong mahasiswa untuk ikut menerapkan 

sistem among melalui peransertanya sebagai 

asisten dosen (grader).  

W6 - O9 Peningkatan kompetensi dosen melalui 

kegiatan magang di industri/asosiasi 

profesi/organisasi publik  

5 Pemerintah menjadikan 

pendidikan dan pengajaran 

sebagai salah satu elemen 

dalam sertifikasi dosen 

(Serdos) dan laporan kinerja 

dosen 

S3 – O2  Meningkatkan keterlibatan dosen dalam 

kegiatan ilmiah seminar, prosiding, workshop, 

dll. 

W7 - O3 Peninjauan bahan ajar yang dapat 

meningkatkan pengayaan materi untuk 

mendorong kelulusan mahasiswa dalam uji 

kompetensi profesi 

6 Adanya  program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka 

(MKBM) dari Kemendikbud 

Ristek. 

S3 – O4 Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan  

akademik/pangkat. 

    

7 Adanya dosen praktisi S3 – O5 Mendorong dosen untuk sertifikasi 

pendidik/dosen (Serdos). 

    

8 Terbukanya kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mengikuti 

pertukaran mahasiswa dengan 

universitas di luar negeri 

S4 – O6 Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan ilmiah seminar, prosiding, workshop, 

dll 

    

9 Terbukanya kesempatan 

kerjasama dengan 

industri/asosiasi 

profesi/organisasi publik 

untuk dosen melakukan 

magang 

S3 - O7 Menyelenggarakan perkuliahan dengan 

narasumber dosen praktisi 

    

10 Banyaknya peluang penelitian 

mengenai ajaran Tamansiswa 

S3 - O11 Mendorong mahasiswa untuk mencapai skor 

TPA yang baik 

    

11 Adanya lembaga Uji Potensial 

Akademik (TPA) 

S3 - O12 Mendorong mahasiswa untuk mencapai skor 

TOEFL yang baik 

    

12 Adanya lembaga uji 

kemampuan Bahasa Inggris 

(TOEFL) 

S5 - O2 Memberikan dukungan dana kepada dosen 

untuk memanfaatkan kesempatan beasiswa 

internal (Universitas) guna studi lanjut S3. 
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    S6 - O6 Meningkatkan kualitas program MBKM 

berkolaborasi dengan dosen yang memiliki 

usaha konsultan di bidang akuntansi, pajak, dan 

audit 

    

    S7 - O10 Mendorong penelitian mahasiswa agar selaras 

dengan ajaran Tamansiswa 

    

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Ketatnya pesaingan antar 

Program Studi Akuntansi  

S1 – T2 Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan 

penelitian di dunia industri (perusahaan swasta 

maupun organisasi publik). 

W1 – T1 Meningkatkan kuantitas buku referensi terbaru  

2 Tingginya tuntutan pengguna 

lulusan (industri dan 

pemerintah) terhadap kualitas 

lulusan yang bermutu. 

S2 – T1 Meningkatkan peran dosen keserumpunan 

dalam penyusunan bahan ajar yang melibatkan 

asosiasi profesi dan dudika menjamin mutu 

pembelajaran. 

W2 - T1 Meningkatkan akses buku digital baik dari 

dalam maupun luar negeri 

3 Adanya Program Studi 

Akuntansi yang bertaraf 

internasional.  

S3 – T3 Kurikulum Prodi memuat ajaran Tamansiswa 

yang menjadi nilai unggul baik dalam 

persaingan nasional maupun internasional. 

W5 – T2 Memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen  

melalui pengadaan buku-buku terbaru dan 

link-link materi dari lembaga sertifikasi . 

4 Adanya disruptive technology 

di bidang akuntansi 

S4 – T2 Meningkatkan keterlibatan narasumber dari 

industri dan asosiasi profesi dalam seminar 

akademik secara berkala  

W5 – T4  Memperbanyak mata kuliah praktikum 

akuntansi yang berbasis artificial intelligence. 

    S3 - T4 Peningkatan   kompetensi dosen dan mahasiswa 

melalui pembelajaran berbasis artificial 

intelligence 
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2. Bidang Riset dan Inovasi 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Peneliti mendapat dukungan baik dengan 

adanya pantauan kemajuan, dana   dan pelatihan 

sehingga pelaksanaan penelitian sesuai skema 

dan kontrak Penelitian 

1 Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana 

penunjang penelitian seperti ketersediaan data 

sekunder (big data) seperti OSIRIS/Bloomberg 

2 Peneliti memperoleh kemudahan untuk 

mendapatkan fasilitas desiminasi hasil 

penelitian baik berupa seminar maupun jurnal 

nasional maupun internasional  

2 Menurunnya jumlah proposal penelitian yang 

lolos seleksi dengan mitra seperti pemerintah 

dan hibah DRPM 

3 Adanya pelatihan/ Klinik menyusun proposal 

penelitian. 

3 Menurunnya jumlah publikasi ilmiah hasil 

penelitian dalam seminar dan jurnal nasional 

maupun internasional  

4 Peneliti mempunyai antusiasme yang tinggi dan 

berkomitmen untuk melakukan penelitian 

dengan baik. 

4 Rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian payung. 

5 Terjalinnya kemitraan yang baik untuk 

mendukung kelancaran Penelitian baik dari 

perguruan tinggi yang lain, pemerintah maupun 

instansi swasta. 

5 Rendahnya penelitian dengan tema ajaran 

Tamansiswa karena kurangnya referensi yang 

mendukung 

6 Luasnya jaringan kemitraan untuk wadah 

publikasi Penelitian baik dalam bentuk seminar 

maupun jurnal nasional maupun international 

6 Rendahnya variasi metode penelitian, seperti 

metode eksperimen dan penelitian pendekatan 

kualitatif 

    7 Rendahnya pemanfaatan Hasil penelitian 

    8 Rendahnya HAKI 

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 
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1 Adanya  kerjasama dan 

kemitraan baik dalam 

pelaksanaan dan publikasi  

penelitian antara  perguruan 

tinggi selain UST, 

pemerintah maupun instansi 

swasta 

S1 –O4 Meningkatkan pelayanan untuk mendukung 

kelancaran penelitian berupa kemudahan 

administrasi dan kemudahan akses pelaporan. 

W1– O2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana baik klinik proposal penelitian 

maupun kerjasama perguruan tinggi untuk 

berlangganan data sekunder 

2 Terbukanya kesempatan 

hibah Penelitian dari dalam 

UST maupun dari luar 

seperti hibah kementrian dan 

non kementrian. 

S2 –O1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas   

diseminasi hasil penelitian yang 

diselenggarakan oleh mitra 

W3 – O6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi 

di seminar prosiding dan jurnal nasional serta 

internasional. 

3 Penelitian merupakan 

kewajiban dosen dalam 

caturdarma perguruan tinggi  

S5 –O2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas klinik 

proposal penelitian . 

W4 – O5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 

yang bersifat kolaboratif dan menjalankan peran 

dosen “penggerak” 

4 Penelitian merupakan 

penunjang kenaikan jabatan  

akademik/ pangkat dan 

laporan kinerja dosen. 

S6 –O3  Meningkatkan keikutsertaan dalam perolehan 

hibah dan bekerjasama dengan mitra dalam 

publikasi 

W5 – O4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 

dengan tema ajaran Tamansiswa 

5 Adanya  program MKBM 

dari Kemendikbud. 

    W6- O1  Meningkatkan variasi metode penelitian dengan 

melakukan joint research dengan mitra 

6 Tersedia banyak jurnal 

bereputasi dan terakreditasi  

    W7 -O7 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan 

teknologi sebagai penunjang penelitian 

7 Tingginya ketersediaan 

teknologi informasi 

penunjang penelitian 

    W8 – O4 Meningkatkan HAKI yang berbasis pada 

penelitian dosen dan atau bersama mahasiswa 

guna peningkatan karier dosen 

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Ketatnya pesaingan dan 

waktu yang lama untuk 

masuk jurnal bereputasi  

S1 – T3 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk 

mendukung inovasi penelitian sesuai kebutuhan 

masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 

digital. 

W1 – T2 Meningkatkan kuantitas klinik proposal 

penelitian dan menyediakan data sekunder serta 

memperluas akses jurnal bereputasi. 
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2 Ketatnya persaingan 

memperoleh dana hibah 

Penelitian  DRPM dan non 

DRPM. 

S5 – T2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas klinik 

proposal penelitian dan pendukung data dan 

kemudahan akses jurnal internasional. 

W3 – T1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi 

penelitian. 

3 Perkembangan teknologi 

dan informasi yang semakin 

cepat  

S2 – T1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas klinik 

proposal penelitian dan pendukung data dan 

kemudahan akses jurnal internasional. 

    

 

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Dosen Prodi Akuntansi FE UST terlibat dalam 

kepemimpinan publik. 

1 PkM yang mengintegrasikan hasil  penelitian masih 

rendah. 

2 Dosen Prodi Akuntansi FE UST memiliki 

kompetensi profesi.  

2 Dosen yang memanfaatkan kegiatan PkM 

bersumber dana dari pemerintah masih rendah  

3 Dosen Prodi Akuntansi FE UST memiliki 

usaha konsultan di bidang akuntansi, pajak, 

dan audit.  

 

  

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 

1 Kepercayaan masyarakat dan 

pemerintah tinggi 

S1-O1 Meningkatkan kuantitas PkM yang berasal 

dari Dosen yang terlibat dalam kepemimpinan 

publik.  

W1-O3 Hilirisasi hasil penelitian dosen  dalam PkM 

2 Adanya program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka    

(MBKM) dari kemendikbud 

Ristek 

S2-O1 Meningkatkan kuantitas PkM yang berasal 

dari kompetensi profesi Dosen 

W2-O1 Meningkatkan PkM yang bersumber dana dari 

pemerintah  

3 Tersedia wadah  hilirisasi hasil 

penelitian oleh Kemendikbud 

Ristek. 

S3-O1 Meningkatkan kuantitas PkM yang berasal 

dari usaha dosen sebagai konsultan di bidang 

akuntansi, perpajakan, dan audit. 

W2-O2 Meningkatkan PkM dosen melalui kegiatan 

MBKM  

4 Alumni Prodi Akuntansi FE 

UST memiliki peran di dalam 

masyarakat.  

S1-O4 Kolaborasi dosen dan alumni dalam kegiatan 

PkM.  
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  S2-O3 Meningkatkan jumlah penelitian yang 

digunakan dalam PkM sesuai kompetensi 

profesi  

 

  

 

  S2-O2 Menyelenggarakan program KKN MBKM 

berbasis proyek desa 

 

  

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin cepat  

S1-T2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas hibah 

penelitian dan PkM DRPM dan non DRPM 

W1-T1 Mengintegrasikan hasil inovasi riset            dan PkM 

dalam pembelajaran 

2 Berkembangnya PT  lain yang 

lebih kompetitif 

S2-T1 Inovasi PkM berbasis kebutuhan masyarakat 

dengan memanfaatkan teknologi informasi 

Digital 

W1-T2 Meningkatkan kegiatan PkM yang bersumber dana 

pemerintah atau swasta berkolaborasi dengan PT 

lain  

    S2-T2 Meningkatkan joint PkM dengan Perguruan 

Tinggi lain  

    

 

4. Bidang Kemahasiswaan 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Kompetensi mahasiswa dalam bidang akuntansi 

dan perpajakan berjiwa mandiri, berbudaya dan 

berwawasan kebangsaan berlandaskan ajaran 

Tamansiswa. 

1 Penurunan jumlah mahasiswa baru 

2 Terlibatnya mahasiswa dalam berbagai kegiatan 

akademik dan non akademik yang dilaksanakan 

Prodi maupun yang dilakanakan oleh kelompok 

Studi Akuntansi  

2 Belum optimalnya alumni yang mempunyai 

usaha mandiri di bidang jasa profesional 

akuntansi dan bersertifikat kompetensi (misal : 

Konsultan Keuangan, Kantor Akuntan Publik, 

Konsultan Pajak). 

3 Integrasi softskills dan penguatan karakter 

dalam konsep pendidikan melalui 

pengembangan dan penguatan ajaran 

tamansiswa 

 

  

4 Prestasi mahasiswa pada tingkat Lokal dan 

Nasional  
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5 Antusias yang tinggi pada mahasiswa yang 

mengikuti program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) 

 

  

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 

1 Minat untuk kuliah di bidang di 

bidang akuntansi semakin 

meningkat. 

S1-O1 Meningkatkan kurikulum dan program promosi 

berbasis teknologi dan berlandaskan ajaran 

tamansiswa. 

W1-O1 Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 

profesi akuntan yang semakin dibutuhkan di 

dunia kerja  

2 Perkembangan akuntansi 

berbasis teknologi yang 

meningkat maka semakin 

dibutuhkan tenaga akuntan yang 

profesional 

S2-O1 Meningkatkan animo calon mahasiswa melalui 

berbagai kegiatan kemahasiswaan. 

W2-O2 Meningkatkan kualitas mahasiswa terhadap jasa 

akuntan profesionalitas (misal : lulus test CPA 

dan mengikuti Brevet) 

3 Tersedianya beasiswa untuk 

mahasiswa dari berbagai sumber 

S2-O2 Meningkatkan kurikulum dengan 

menyelaraskan perkembangan tenologi 

 

  

 

  S3-O2 Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam 

bidang akuntansi dan meningkatkan penguatan 

karakter dalam mengintegrasikan ajaran 

tamansiswa 

 

  

 

  S4-O3 Meningkatkan kerjasama, kualitas dan kuantitas 

mahasiswa dalam meraih prestasi dan beasiswa 

 

  

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Program studi akuntansi bukan 

pilihan pertama sebagai 

mahasiswa 

S1-T1 Meningkatkan kegiatan prodi yang berkarakter 

tamansiswa dan mengikuti perkembangan 

teknologi 

W1-T1 Meningkatkan kualitas prodi dan melakukan 

evaluasi melalui program penjaminan mutu 

2 Banyaknya perguruan tinggi 

negeri & perguruan tinggi 

swasta yang memiliki prodi 

akuntansi menciptakan kualitas 

lulusan 

S2-T2 Meningkatkan lulusan yang berkompetensi dan 

memiliki karakter ajaran tamansiswa pada 

instansi swasta,pemerintah maupun 

mengembangkan usaha mandiri 

W2-T2 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

profesi dan lembaga sertifikasi kompetensi 

    S3-T2 Mendorong mahasiswa untuk berprestasi agar 

meningkatkan popularitas prodi 
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5. Bidang Kerjasama 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Prodi akuntansi sudah mempunyai kerjasama 

dengan Asosiasi Profesi untuk bidang audit 

1 Mahasiswa belum mengoptimalkan peluang 

kegiatan magang di kantor akuntan publik, kantor 

konsultan pajak, dan kantor jasa akuntan 

2 Prodi akuntansi sudah mempunyai kerjasama 

dengan DJP kanwil DIY untuk bidang pajak 

2 Realisasi kerjasama dengan instansi mitra yang 

terkait belum optimal. 

3 Prodi akuntansi memiliki kerjasama dengan 

Konsultan pajak 

    

4 Prodi Akuntansi memiliki kerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik 

    

5 Tingginya minat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

maupun pelatihan kompetensi dibidang akuntansi 

    

6 Minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet yang 

semakin banyak 

    

7 Mahasiswa mengikuti program tax center yang 

ada di DJP kanwil DIY 

    

8 Adanya ajaran Ki Hajar Dewantara sehingga 

berpotensi untuk dilakukan untuk kerjasama 

    

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 

1 Adanya minat pihak eksternal 

untuk  mengikuti brevet di 

Prodi Akuntansi FE UST 

S2-O1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan 

kompetensi di bidang brevet 

W1-O3 Meningkatkan kemahiran dan kompetensi 

mahasiswa terhadap profesi pajak yang semakin 

dibutuhkan di dunia kerja 

2 Adanya minat pihak eksternal 

untuk  mengikuti ACPA di 

Prodi Akuntansi FE UST 

S5-O2 Meningkatkan kuantitas dan  kualitas pelatihan 

kompetensi di bidang Audit 

W1-O3 Mendorong mahasiswa untuk melakukan magang 

di kantor konsultan pajak 
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3 Adanya peluang dari industri 

dan profesi untuk memiliki 

kompetensi di bidang 

akuntansi 

S1-O3 Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ujian 

kompetensi di bidang akuntansi 

W2-O4 Menindaklanjuti kerjasama dengan mitra yang  

melakukan kerjasama 

4 Terbukanya  peluang 

kerjasama dari industri, 

pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan untuk 

meningkatkan kompetensi 

mahasiswa atau lulusan 

S4-O3 Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti 

magang di bidang akuntansi 

W1-O4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama di 

bidang magang, penelitian dan pelatihan di 

konsultan audit dan konsultan pajak 

    S8-O4 Mengaplikasikan ajaran ki hajar dalam dunia kerja 

di bidang akuntansi 

W2-O4 Melakukan sosialisasi kepada mitra pentingnya 

kerjasama dibidang pendidikan sesuai dengan 

ajaran Ki Hajar Dewantara dalam memajukan 

pendidikan di Indonesia 

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Adanya hambatan dan kendala 

untuk melakukan 

kerjasamanya dengan mitra 

S1-T1 Meningkatkan kegiatan prodi yang berkarakter 

tamansiswa dan mengingkuti sertifikasi dari hasil 

kerjasama dengan IAPI atau IKPI 

W1-T1 Meningkatkan komunikasi dengan mitra 

2 Banyaknya perguruan tinggi 

lain yang sudah melakukan 

kerjasama dengan mitra 

S2-T2 Melakukan intensitas kerjasama untuk 

meningkatkan kompetensi di bidang akuntansi 

W2-T2 Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan 

asosiasi profesi akuntansi 

3 Adanya kriteria tertentu dari 

pihak mitra yang tidak bisa 

dipenuhi ketika melakukan 

kerjasama 

S3-T2 Mendorong mahasiswa untuk magang dan relawan 

pajak sesuai dengan kebutuhan mitra 

W2-T3 Meningkatkan intensitas  komunikasi dan 

negosiasi kepada mitra terkait dengan isi 

kerjasama 
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6. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Integrasi softskills dan penguatan karakter 

dalam konsep pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat  melalui 

pengembangan dan penguatan ajaran 

tamansiswa 

1 Pemahaman civitas akademika terhadap 

pelestarian dan pengembangan kebudayaan 

berlandaskan ajaran tamansiswa belum optimal.  

2 Sebaran mahasiswa FE UST merata dari suku, 

agama, ras, golongan, dan statussosial 

(multikultural) 

2 Kegiatan yang mendukung pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan belum optimal 

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 

1 Tersedianya tenaga akuntan 

yang profesional dan memiliki 

nilai pelestarian dan 

pengembagan kedudayaan yang 

baik 

S1-O1 Meningkatkan berbagai kegiatan dengan 

penanamkan jiwa pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan. 

W1-O1 Meningkatkan pemahaman dan menanamkan 

nilai profesional, pelestarian dan pengembangan 

kebudayaan. 

2 Adanya program Merdeka  

Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM)  dari kemendikbud 

Ristek,  yang salah satunya 

mampu manjadi ajang 

mahasiswa dalam bertukar 

kebudayaan 

S1-O2 Mensosialisasikan dan lebih mendorong 

mahasiswa untuk mengikuti program MBKM 

W1-O2 Meningkatkan kegiatan yang mendukung 

pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Pengembangan media dalam 

rangka penguatan budaya 

S1-T1 Mengintegrasikan pengembangan dan 

penguatan ajaran tamansiswa dengan berbagai 

media 

S1-W1 Meningkatkan sosialisasi pengintergrasian 

ajaran tamansiswa 
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7. Bidang Tata Kelola 

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1 Prodi telah memperoleh akreditasi A 1 Prodi Akuntansi belum memperoleh akreditasi 
internasional 

2 Prodi akuntansi memiliki IAPI Test center dan Tax 
center 

2 Sarana dan prasarana dan SDM untuk 
mempersiapkan pelayanan dalam mahasiswa 
inklusif masih kurang 

3 Kepuasan pengguna terhadap hasil Pendidikan 
termasuk dalam kategori tinggi >80% 

3 Dosen prodi yang mendapatkan rekognisi 
masih  terbatas; 

4 Tata kelola (Good Academic Governance) telah 
melembaga di Prodi Akuntansi 

4 Sumber pendapatan dari non-mahasiswa  
belum optimal; 

5 Semangat dosen untuk melanjutkan studi S3 
tinggi 

5 Kurang bervariasinya sertifikasi kompetensi 
profesi yang diselenggarakan prodi 

6 Sistem informasi akademik telah terintegrasi     

7 Sarana dan prasarana telah memenuhi standar 
kecukupan 

    

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) 

1 Tersedianya program 
Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) dari 
kemendikbud Ristek 

S1-O1 Melaksanakan sistem akreditasi internasional W4-
O1 

Meningkatkan sumbangsih alumni dalam 
bentuk finansial dan/ non-finansial untuk 
mendukung sarana dan prasarana kampus 

2 Telah banyak Lembaga 
sertifikasi yang bereputasi 

S1-O2 Melibatkan pengguna dalam merumuskan 
capaian pembelajaran lulusan 

W3-
O2 

Memfasilitasi dosen untuk memenuhi 
persyaratan sertifikasi reviewer nasional 

    S4-O2 Mewajibkan dosen untuk melanjutkan studi S3 
dengan memanfaatkan beragam beasiswa S3 

W3-
O2 

Meningkatkan jumlah rekognisi dosen dengan 
kepakaran khusus di bidang ajaran Tamansiswa 

    S6-O1 Optimalisasi perencanaan dan penggunaan 
sumber dana untuk   pelaksanaan Caturdharma 
dan penguatan kelembagaan 
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    S6-O1 Peningkatan jejaring serta mitra universitas 
lainnya yang berpotensi menjadi sumber 
pendapatan 

    

    S2-O1 Meningkatkan kinerja layanan kemahasiswaan 
untuk meraih hibah, perolehan prestasi, dan 
beasiswa bagi mahasiswa 

    

    S3-O2 Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa dari sumber internal dan Eksternal 

    

    S6-O2 Optimalisasi inventaris fasilitas dan penggunaan 
sarpras/ruang berbasis sistema 

    

Ancaman (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

1 Perkembangan teknologi dan 
informasi yang begitu cepat 
menyebabkan data   cepat 
usang (expired data) 

S1-T1 Merancang strategi komunikasi dan promosi 
dengan menekankan keunggulan layanan 
kemahasiswaan di bidang akademik dan non-
akademik 

W2-T5 Merancang sarana dan prasarana untuk  
mahasiswa inklusi 

2 Bergesernya beberapa jenis 
pekerjaan manusia yang 
dialihkan ke mesin 

S3-T2 Meningkatkan pelaksanaan tracer pengguna 
beserta tindak lanjutnya 

W3-T3 Meningkatkan kegiatan Dosen di luar kampus 
atau membimbing mahasiswa berprestasi di 
tingkat  Internasional 

3 Tuntutan profesionalisme 
pengelola yang terus 
meningkat; 

S3-T3 Melaksanakan kegiatan Monev  secara berkala 
konsisten dan ditindaklanjuti pada bidang 
pembelajaran (Perencanaan, Pelaksanaan, 
Proses, Beban mahasiswa, dan Penilaian 
pembelajaran); 

W5-T5 Mengembangkan penyelenggaraan sertifikasi 
kompetansi profesi di prodi dengan 
berkerjasama asosiasi profesi atau LSP 
eksternal.  

4 Adanya persaingan Program 
Studi bertaraf internasional 

S4-T5 Menerapkan wajib studi lanjut dan memberikan 
apresiasi kepada dosen yang melanjutkan studi S3 

    

5 Tuntutan kompetensi dan 
keterampilan DUDIKA yang 
dinamis; 

S6-T3 Optimalisasi perencanaan perolehan sumber 
untuk mendukung operasional dan 
pengembangan prodi 

    

    S5-T2 Mengembangkan sistem informasi pengelolaan 
sarana dan prasarana yang terintegrasi 

    

    S6-T2 Beradaptasi dengan Disrupsi teknologi untuk 
mengantisipasi pekerjaan baru jenis hybrid. 
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C. Isu Strategis 

Isu-isu strategis merupakan rangkaian umum yang memuat tantangan dan peluang 

dalam rencana strategis Program Studi Akuntansi FE-UST dalam kurun waktu 

yang akan datang. Isu-isu strategis dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan 

(threats) yang dihadapi oleh Program Studi Akuntansi FE-UST dalam 

menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi dan berbagai program/kegiatan 

mendukung. 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

Program Studi Akuntansi sebagai salah satu program studi yang sudah 

memperoleh rekognisi yang sangat baik dari pemerintah maupun dari 

masyarakat senantiasa berupaya menjaga komitmen yang tinggi dalam untuk 

meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Sasaran 

strategis dalam pendidikan dan pengajaran mengarah pada pembentukan 

karakter civiitas akademika yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan 

ajaran Tamansiswa. Pendidikan dan pengajaran diupayakan dalam 

pembentukan karakter lulusan yang mandiri, berperilaku mulia, dan 

kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Beberapa sasaran strategis 

yang dapat meningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran adalah 

mendorong upaya peningkatan kegiatan yang terprogram baik di dalam dan 

di luar kegiatan pembelajaran, peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan 

yang mengarah pada kesiapan lulusan memasuki dunia kerja, kemandirian 

dan jiwa kewirausahaan, serta peningkatan mutu pembelajaran melalui 

pelaksanaan SPMI dan SPME, turut aktif menyertakan mahasiswa dalam 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan 

Magang, Pelatihan, Proyek Independen, dan Kewiraushaan serta pertukaran 

mahasiswa di tingkat Asia Tenggara. Dalam menyiapkan lulusan yang adaptif 

sesuai dengan perkembangan teknologi dan pergeseran paradigm dalam 

bidang akuntansi yang berorientasi pada disruptive technology, maka prodi 

akuntansi menyiapkan kurikulum dan perangkat pembelajaran berbasis 

Artificial Intellegence. 
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2. Riset dan inovasi 

Isu strategis riset dan inovasi di Prodi Akuntansi FE UST adalah tingginya 

dukungan dari Lembaga baik dalam proses penyusunan proposal, pengajuan 

dana dari luar, monitoring dan evaluasi, serta diseminasi hasil penelitian yang 

menjadikan antusiasme peneliti meningkat. Tentu saja hal ini didukung 

dengan adanya kesempatan pendanaan penelitian dari luar yang sangat 

banyak serta kepercayaan masyarakat dan mitra yang tinggi. Di sisi lain, 

terdapat tantangan terkait ketatnya persaingan dalam mendapatkan hibah riset 

dan inovasi serta publikasi pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. 

3. Pengabdian kepada Masyarakat 

Prodi Akuntansi FE UST memiliki dosen yang terlibat dalam kepemimpinan 

public, memiliki kompetensi profesi, dan memiliki usaha konsultasn di 

bidang Akuntansi, pajak, dan audit, yang menjadikan potensi PkM di prodi 

sangat tinggi dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat terkait profesi 

di bidang akuntansi.  Tingginya kepercayaan masyarakat dan banyaknya 

alumni yang menduduki posisi strategis menjadi peluang bagi prodi dalam 

melaksanakan PkM. Di sisi lain, terdapat tantangan perkembangan teknologi 

dan perkembangan perguruan tinggi yang lebih kompetitif. 

4. Kemahasiswaan 

Program Studi Akuntansi FE UST mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari 

masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah 

mahasiswa yang mendaftar dan lolos seleksi setiap tahunnya. Dalam upaya 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas dalam 

bidang kemahasiswaan maka beberapa sasaran strategis yang dianggap tepat 

sasaran adalah meningkatkan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru 

melalui peningkatan kualitas input mahasiswa, meningkatkan mutu layanan 

melalui peningkatan ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan, 

menyusun berbagai program kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas 

lulusan pendidikan tinggi, peningkatan peran serta alumni dalam 

pengembangan institusi mencakup bidang akademik dan non-akademik, 

Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan mitra yang mengarah 

pada peningkatan animo penerimaan mahasiswa dan kualitas lulusan, 
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menyertakan mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi di tingkat Asia 

tenggara 

5. Kerjasama 

Program Studi Akuntansi sudah menghasilkan banyak menjalin kerjasama 

dengan mitra, Kerjasmama ini dimaksudkan untuk merealisasikan berbagai 

program dan kebijakan yang mendukung penguatan kompetensi dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Program studi Akuntansi senantiasa 

melakukan upaya untuk melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas kerjasama. Sasaran strategis pada bidang kerjasama 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan caturdharma, 

meningkatkan kiprah prodi Akuntansi pada kancah nasional maupun 

internasional, menjalin kerjasama dengan para mitra untuk memperkuat 

bargaining Prodi Akuntansi dan memperoleh sumber-sumber pendanaan 

yang menyokong perkembangan dan pertumbuhan Prodi Akuntansi. Sasaran 

Kerja yang akan dicapai dalam bidang kerjasama adalah peningkatan 

kuantitas dan kualitas kerjasama untuk mendorong keunggulan dosen dan 

mahasiswa dalam berprestasi di tingkat internasional, serta membumikan 

ajaran Tamansiswa pada tingkat internasional. 

6. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 

Prodi Akuntansi sebagai bagian dari program studi yang berada pada 

lingkungan UST, sebagai kampus kebangsaan dan didirikan oleh Bapak 

Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, sangat menjunjung tinggi filosofi 

pendidikan yang dikemukakan beliau yaitu pendidikan adalah laku kodrat 

dalam hidup manusia yang beradab yang bersifat usaha kebudayaan. Sebagai 

usaha kebudayaan, pendidikan bermaksud memberi tuntunan di dalam 

tumbuhnya tubuh dan jiwa anak, agar kelak dalam garis-garis kodrat 

pribadinya dan pengaruh segala keadaan yang mengelilingi dirinya, anak 

akan mendapatkan kemajuan dalam hidupnya lahir dan batin, menuju ke arah 

adab kemanusiaan. Sasaran straegis dalam bidang pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan diarahkan dalam upaya untuk mengintegrasikan 

aspek budaya ke dalam pelaksanaan Caturdharma berdasarkan ajaran 

Tamansiswa, penerapan budaya kerja profesional dan terstandar untuk 
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mewujudkan ekosistem yang menunjang kinerja caturdharma perguruan 

tinggi, Penguatan budaya mutu pendidikan yang berkeadilan dan menjunjung 

tinggi martabat bangsa, serta segala upaya untyk menanamkan rasa cinta pada 

ibu pertiwi. 

7. Tata Kelola 

Bidang Tata kelola meliputi pengembangan kelembagaan, sumber daya 

manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Sasaran strategis dalam bidang tata 

kelola diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas Tata kelola dan 

penguatan kelembagaan yang didukung penegakan aturan, perolehan 

sertifikasi dan atau akreditasi eksternal, serta rekognisi dari masyarakat secara 

luas, terwujudnya mekanisme Good University Governance, Benchmark 

dengan perguruan tinggi internasional, serta praktik dan budaya penjaminan 

mutu yang berkelanjutan. Program studi Akuntansi yang mempunyai 

kredibilitas yang sangat baik tentunya didukung dengan asset berupa 

kekuatan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan 

profesionalisme yang sangat baik. Sasaran strategis dalam bidang SDM 

diarahkan  pada upaya untuk meningkatkan kualitas dalam bidang sumber 

daya manusia terdiri dari pamong dan tenaga pendidikan melalui peningkatan 

jumlah kualifikasi akademik dosen, peningkatan jumlah kualifikasi jabatan 

akademik dosen untuk ke guru besar, guru besar, lektor kepala, dan lektor, 

peningkatan jumlah setifikasi pendidik profesional/ sertifikasi profesi,  

perbaikan Rasio Mahasiswa Dosen (RMD), peningkatan dosen berkegiatan 

di luar kampus: Mencari pengalaman, industri atau berkegiatan di kampus 

lain, Peningkatan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja 

dosen, Kualifikasi tendik yang tersertifikasi. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan caturdharma dan 

meningkatkan atmosfer akademik yang baik maka perlu dukungan sarana 

prasanana yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi. Sasaran 

strategis dalam bidang sarana prasarana diarahkan pada  upaya untuk 

meningkatkan kualitas dalam bidang sarana prasarana dan keandalan sistem 

informasi. Beberapa sasaran strategis meliputi optimalisasi sistem 

pengelolaan sarana dan prasana, optimalisasi pendayagunaan sarana dan 
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prasarana, penyediaan sarana dan prasarana untuk pembukaan program studi 

baru Upgrade kompetensi sumber daya manusia.pada kemajuan teknologi, 

pengembangan sistem informasi yang mendukung optimalisasi pemanfaatan 

ruang kuliah/gedung/ dan sarana prasana lainnya. 

D. Visi, Misi, dan Tujuan 

Berdasarkan hasil kajian arah kebijakan yang merupakan implikasi dari analisis 

SWOT dengan metode IFAS & EFAS, Visi Prodi Akuntansi FE-UST pada 

Renstra 2021-2025 dirumuskan ulang dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi 

UST serta Visi dan Misi FE UST. 

1. Visi Program Studi Akuntansi FE-UST  

“Menjadi Program Studi Akuntansi yang unggul dalam menyiapkan 

lulusan mandiri, berperilaku mulia dan kompeten dalam bidang 

akuntansi dan perpajakan sesuai dengan Ajaran Tamansiswa di Asia 

Tenggara pada tahun 2025.” 

2. Misi Program Studi Akuntansi FE-UST  

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan 

sarjana akuntansi yang kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan 

berbasis Artificial Intelligence (AI) yang berjiwa mandiri, berbudaya, 

dan berwawasan kebangsaan. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian, dan penyebarluasan 

pengetahuan akuntansi yang berbasis Artificial Inteligence (AI) 

berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan 

bersama. 

c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi 

pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan bersama. 

d. Meningkatkan kualitas kegiatan yang berorientasi pada pengembangan 

budaya nasional dan pekerti luhur. 

e. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan instansi di dalam negeri dan 

luar negeri yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan rekognisi 

dosen dan lulusan. 
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f. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang berorientasi 

pada mutu dan peningkatan kompetensi lulusan. 

g. Meningkatkan tata kelola program studi untuk mendukung terwujudnya 

good university governance. 

 

3. Tujuan Prodi Akuntansi  

a. Terwujudnya Sarjana Akuntansi yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang akuntansi dan perpajakan berbasis Artificial Intelligence (AI) 

yang berjiwa mandiri, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan 

berdasarkan ajaran Tamansiswa. 

b. Terwujudnya karya ilmiah akuntansi yang berorientasi ajaran 

Tamansiswa dalam bentuk karya hasil penelitian, seminar, buku ajar, 

HKI, media masa, dan artikel ilmiah berbasis Artificial Intelligence (AI) 

yang dipublikasikan dalam skala nasional dan internasional sebagai 

sarana meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia. 

c. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar, HKI, 

media masa, dan publikasi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat 

desa dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

merupakan basis pengembangan ekonomi kerakyatan. 

d. Terwujudnya kegiatan yang berorientasi pada upaya pelestarian dan 

pengembangan budaya nasional dan perkti luhur untuk memuliakan 

kehidupan bangsa. 

e. Terwujudnya hasil kerja sama melalui pengembangan jejaring dan 

kemitraan dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk 

meningkatkan mutu kegiatan caturdharma di prodi akuntansi. 

f. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan 

yang unggul dan berkarakter berdasarkan ajaran Tamansiswa dibidang 

akuntansi. 

g. Terwujudnya kualitas tata kelola program studi yang baik (good 

department governance) “tertib, damai, salam, dan Bahagia” untuk 
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melaksanakan caturdharma yang unggul berdasarkan ajaran 

Tamansiswa. 

h. Mewujudkan atmosfer akademik dalam kehidupan kampus dengan 

integritas moral dan teknologi berdasarkan ajaran Tamansiswa untuk 

meningkatan produktivitas dan kualitas karya akademik. 

 

4. Sasaan Prodi Akuntansi  

a. Dihasilkannya mutu lulusan yang berkualitas, mandiri, berperilaku mulia, 

dan memiliki kompetensi di Bidang Akuntansi, Perpajakan berbasis AI 

sesuai dengan Ajaran Tamansiswa. 

b. Dihasilkannya karya penelitian, pengkajian, & penyebarluasan 

pengetahuan akuntansi yang berorientasi pada pengembangan ekonomi 

kerakyatan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Tamansiswa 

pada tingkat Internasional. 

c. Dihasilkannya pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada 

pengembangan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan bersama. 

d. Dihasilkannya kegiatan Pengembangan kebudayaan berdasarkan ajaran 

Tamansiswa. 

e. Dihasilkannya kegiatan kerjasama kemitraan dalam pelaksanaan 

caturdharma. 

f. Dihasilkannya kegiatan mahasiswa di bidang Akuntansi yang terintegrasi 

ajaran Tamansiswa. 

g. Diwujudkannya tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, adil, dan tata kelola yang good governance, serta 

sistem penjaminan mutu di bidang akuntansi berdampak pada peningkatan 

kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. 

h. Dihasilkannya kegiatan penunjang penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran dengan kemutahiran ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berbasis AI di bidang Akuntansi. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA 

 

A. BIDANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

Bidang pengembangan Prodi Akuntansi FE UST meliputi bidang (1) 

pendidikan dan pengajaran, (2) riset dan inovasi, (3) pengabdian kepada 

masyarakat (PKM), (4) kemahasiswaan, (5) kerjasama, (6) pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan, (7) tata kelola. 

Strategi pengembangan pendidikan dan pengajaran Prodi Akuntansi 

FE UST difokuskan pada peningkatan kualitas Pendidikan dan Pembelajaran 

untuk mendukung kualitas lulusan yang mandiri, berperilaku mulia, 

berkompeten dan berkarakter sesuai ajaran Tamansiswa. Pendidikan dan 

Pengajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran inovatif kolaboratif 

berbasis case method dan team based project serta memberikan kesempatan 

mahasiswa belajar di luar Prodi Akuntansi FE UST baik di dalam kampus UST 

dan di luar UST yang mencakup dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan 

kualitas lulusan dilaksanakan dengan membekali kompetensi dan keterampilan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan DUDIKA.  

Strategi pengembangan bidang riset dan inovasi Prodi Akuntansi FE 

UST difokuskan pada peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan 

pengembangannya, yaitu dengan (1) mengoptimalkan luaran penelitian yang 

dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional, (2) mengoptimalkan 

hilirisasi penelitian dan pengembangan pembelajaran serta (3) peningkatan 

HAKI berbasis pada penelitian dosen dan mahasiswa. Sementara itu, strategi 

pengembangan bidang PKM difokuskan pada peningkatan kegiatan PKM 

sesuai dengan kompetensi profesi dosen.  

Strategi pengembangan bidang kemahasiswaan Prodi Akuntansi FE 

UST difokuskan pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni yaitu dengan 

kurikulum dengan menyelaraskan perkembangan teknologi, meningkatkan 

kompetensi dan penguatan karakter mahasiswa, serta meningkatkan sumbangsih 

alumni dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik. Strategi 

pengembangan Kerjasama Prodi Akuntansi FE UST diarahkan pada peningkatan 
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kegiatan kerja sama yang efektif dengan berbagai mitra baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri untuk meningkatkan pelaksanaan pertukaran pelajar baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri, peningkatan joint research dengan 

berbagai mitra di dalam negeri baik di luar negeri.  

Strategi pengembangan di bidang kebudayaan Prodi Akuntansi FE 

UST difokuskan pada penguatan karakter dengan mengintegrasikan ajaran 

Tamansiswa dalam pembelajaran. Strategi pengembangan Tata Kelola Prodi 

Akuntansi FE UST difokuskan pada peningkatan kualitas Tata Kelola yang 

mengarahkan tata kelola melalui penegakan aturan, sertifikasi dan atau 

akreditasi dari pihak eksternal untuk mewujudkan Good Academic Governance 

(GAG). Strategi tata kelola Prodi Akuntansi FE UST diwujudkan dengan 

penegakan kelembagaan di prodi, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

baik dosen maupun karyawan dan peningkatan sarana dan prasarana.  

B. SASARAN STRATEGIS 

Dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan dari Prodi Akuntansi FE 

UST yang sejalan dengan rencana besar UST maka Prodi Akuntansi FE UST 

menetapkan sasaran strategis dan strategi pendukung yang komprehensif. 

Sasaran strategis ini mengacu pada visi misi, kondisi umum yang ada di dalam 

maupun di luar Prodi Akuntansi FE UST dan tantangan yang ada saat ini untuk 

masa depan. Sasaran Strategis ini diharapkan dapat membawa Prodi Akuntansi 

FE UST menjadi prodi yang unggul dan berkarakter. 

Sasaran strategis Prodi Akuntansi FE UST ini disusun berdasarkan 

Gagasan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang sekaligus 

pendiri UST. Program Studi Akuntansi FE UST diharapkan mampu menerapkan 

ajaran Tamansiswa yang berbasis pada Tri Kon (Kontinyu, Konvergen, 

Konsentris), Trilogi Kepemimpinan (Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madya 

Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani), dan Tri-Nga (Ngerti, Ngrasa, Ngelakoni) 

dalam mempersiapkan lulusan yang dapat berkompetisi secara global.  

Sasaran strategis di bidang pendidikan dan pengajaran yaitu 

dihasilkannya mutu lulusan yang berkualitas, mandiri, berperilaku mulia, dan 

memiliki kompetensi di bidang Akuntansi sesuai dengan ajaran Tamansiswa, 

Dihasilkannya peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan. Prodi 
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Akuntansi FE UST berusaha untuk meningkatkan kualitas mahasiswa 

peningkatan keterampilan yang dimiliki dosen, karyawan dan mahasiswa  

Sasaran strategis di bidang riset dan inovasi Prodi Akuntansi FE UST 

mengarah kepada beberapa peningkatan yaitu: (1) meningkatkan kualitas 

penelitian, (2) peningkatan penelitian berstandar nasional, (3) peningkatan 

penelitian berstandar internasional, (4) peningkatan penelitian payung, (5) 

hilirisasi hasil penelitian, (6) peningkatan publikasi hasil penelitian, (7) 

peningkatan HaKI. 

Sasaran strategis di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah (1) 

meningkatkan meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM, (2) peningkatan PkM 

nasional, (3) peningkatan kualitas PkM internasional , (4) Peningkatan PkM 

Kolaborasi Dosen, Mahasiswa,Alumni, dan PT lain, (5) Peningkatan Publikasi 

PkM. 

Sasaran strategis di bidang Kemahasiswaan yaitu peningkatan kualitas 

mahasiswa dengan melibatkan mahasiswa dengan segala kegiatan prodi, dan 

melaksanakan kegiatan di luar kampus sehingga menghasilkan mahasiswa yang 

berprestasi akademik maupun non akademik. Bidang kemahasiswaan juga 

melakukan peningkatan ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan, 

peningkatan kualitas lulusan, serta peningkatan peran alumni.  

Sasaran strategis di bidang Kerjasama yaitu peningkatan kuantitas dan 

kualitas kerjasama dengan caturdharma melalui pembelajaran di luar prodi. 

Melalui kolaborasi dengan PT di DIY dalam pengembangan modul 

pembelajaran dan berkolaborasi dengan mitra dalam publikasi ilmiah diharapkan 

dapat terus meningkatkan kualitas di bidang kerjasama Prodi Akuntansi FE 

UST.  

Sasaran strategis di bidang Pelestarian dan Pengembangan 

Kebudayaan yaitu (1) Peningkatan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan, 

(2) Penerapan Budaya Kerja profesional, (3) Penguatan  Budaya pendidikan 

bermutu agar dapat menghasilkan mental sebagai gerakan kebudayaan dan 

berkarakter berdasarkan ajaran Tamansiswa. 
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Sasaran strategis di bidang tata kelola yaitu dalam pengembangan tata 

kelola penguatan kelembagaan meliputi (1) melaksanakan system akreditasi 

internasional (2) peningkatan sumber daya manusia, baik dari sisi kepakaran 

profesi maupun akademis, (3) optimalisasi sumber dana non mahasiswa. 

C. ARAH KEBIJAKAN 

Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini telah berakibat munculnya 

Disruptive Innovation Era yang mempengaruhi arah dan kebijakan 

pengembangan perguruan tinggi. Arah kebijakan Prodi Akuntansi FE UST 

disusun dengan jati diri Prodi Akuntansi FE UST, tantangan nasional dan global, 

serta pemenuhan tuntutan DUDIKA dan masyarakat. Secara spesifik, arah 

kebijakan Prodi Akuntansi FE UST 2021-2025 mengembangkan hal berikut : 

1. Bidang pendidikan dan pengajaran mengembangkan kurikulum, 

memfasilitasi mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran, 

dihasilkannya peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 

2. Bidang riset dan inovasi mengembangkan terlibatnya mahasiswa dalam 

penelitian dosen yang didanai internal dan eksternal UST, menfasilitasi 

peneliti dalam penelitian, penelitian dengan tema ajaran Tamansiswa, inovasi 

penelitian sesuai pengembangan ilmu akuntansi dan kebutuhan masyarakat 

dengan pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian hibah DRPM, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 

hibah non DRPM, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian skala 

internasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian payung, 

meningkatkan ketersediaan teknologi hasil penelitian, meningkatkan kualitas 

dan kuantitas publikasi penelitian, meningkatkan kuantitas dan kualitas 

HaKI. 

3. Bidang pengabdian kepada masyarakat mengembangkan optimalisasi 

dosen dan mahasiswa PkM internal dan eksternal UST, manfaat sitasi dosen 

dan mahasiswa dalam pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat, inovasi 

PkM berbasis kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 

informasi digital, meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM pendanaan 

eksternal meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM kolaborasi dosen, 
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mahasiswa, alumni, dan jejaring, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas 

publikasi PkM. 

4. Di bidang kemahasiswaan mengembangkan terlibatnya mahasiswa dalam 

kegiatan Prodi, melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus, 

menghasilkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non 

akademik, meningkatkan layanan mahasiswa yang mendukung kegiatan 

akademik, meningkatkan kualitas kompetensi dan memiliki lulusan yang 

berkarakter, meningkatkan peran alumni dalam mendukung kegiatan 

akademik maupun non akademik. 

5. Di Bidang kerjasama mengembangkan optimalisasi kerjasama caturdharma 

melalui pembelajaran di luar Prodi, dan meningkatkan skema kerjasama 

caturdharma dengan mitra. 

6. Di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan yaitu 

menghasilkan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, 

menghasilkan mental sebagai gerakan kebudayaan dan berkarakter 

berdasarkan ajaran Tamansiswa, meningkatkan sumber daya manusia dengan 

pendekatan yang ada di ajaran Tamansiswa. 

7. Di bidang tata kelola yaitu melaksanakan system akreditasi internasional, 

peningkatan sumber daya manusia, baik dari sisi kepakaran profesi maupun 

akademis, serta optimalisasi sumber dana non mahasiswa. 

D. PROGRAM STRATEGIS 

Program strategis yang menjadi prioritas Renstra Prodi Akuntansi FE UST tahun 

2021-2025 untuk mencapai VMTS Prodi Akuntansi FE UST, seperti berikut : 

1. Program strategis di bidang Pendidikan dan pengajaran Prodi 

Akuntansi FE UST dalam upaya mendukung peningkatan mutu pendidikan 

menuju UST adalah kurikulum Prodi memuat ajaran taman siswa yang 

menjadi nilai unggul baik dalam persaingan internasional maupun nasional. 

Dalam penyusunan bahan ajar dengan melibatkan Asosiasi Profesi, DUDI, 

sertifikasi kompetensi untuk pengadaan materi dan materi terbaru terkait 

kompetensi mahasiswa dan kebutuhan industri. Bidang pendidikan dan 

pengajaran meningkatkan peran dosen keserumpunan dalam penyusunan 

bahan ajar yang melibatkan Asosiasi Profesi dan DUDI ke penjaminan mutu 
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pembelajaran. Bidang pendidikan dan pengajaran juga meningkatkan 

kualitas buku referensi terbaru, meningkatkan akses buku digital baik dalam 

maupun luar negeri, manfaat fasilitas mahasiswa untuk melaksanakan 

magang di dunia industri, mendorong mahasiswa untuk melaksanakan 

penelitian di dunia industri, peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa 

melalui pembelajaran berbasis artificial intelligence, menyelenggarakan 

perkuliahan dengan narasumber dosen praktisi, peninjauan bahan ajar yang 

dapat meningkatkan pengayaan materi untuk mendorong kelulusan 

mahasiswa dalam uji kompetensi profesi, memperbanyak penyelenggaraan 

mata kuliah praktikum yang berbasis AI, meningkatkan keterlibatan 

narasumber dari industri dan asosiasi profesi dalam seminar akademik 

secara berkala, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

ilmiah seminar, mendorong penelitian mahasiswa agar selaras dengan 

ajaran Tamansiswa. 

2. Program strategis di bidang riset dan inovasi yaitu meningkatkan kinerja 

dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Dosen dan mahasiswa 

diharapkan mampu melakukan penelitian secara baik, dalam menyusun 

roadmap penelitian prodi akuntansi, hilirisasi penelitian, meningkatkan 

pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ilmu akuntansi . 

3. Program strategis di bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu 

peningkatan kualitas dan kuantitas PkM yang berasal dari kepakaran profesi 

dosen dan berkolaborasi dengan mahasiswa, alumni, dan jejaring, baik 

pendanaan internal maupun eksternal. Diseminasi PkM dalam karya ilmiah. 

4. Program strategi di bidang kemahasiswaan yaitu meningkatkan kinerja 

mahasiswa dalam kegiatan prodi, kegiatan luar kampus, meningkatkan 

prestasi mahasiswa dalam akademik maupun non akademik baik nasional 

maupun internasional,serta meningkatkan kompetensi sesuai profesinya. 

5. Program strategi di bidang kerjasama yaitu berkolaborasi dengan 

perguruan tinggi, asosiasi profesi, industry, dan alumni dalam 

mengembangkan kurikulum dan materi ajar, penelitian dan publikasi ilmiah, 

serta PkM. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa dalam 

pembelajaran di luar prodi. 
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6. Program strategi di bidang pelestarian dan pengembangan

kebudayaan yaitu internalisasi ajaran tamansiswa baik dari segi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Program strategis di bidang tata kelola yaitu melaksanakan system

akreditasi internasional.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

Indikator Kinerja Utama Program (IKUP) digunakan sebagai dasar untuk 

menjabarkan program kedalam kegiatan yang akan dilaksanakan di Prodi 

Akuntansi FE UST. IKUP adalah tolok ukur besarnya iuran yang dihasilkan dari 

setiap kegiatan.  

Tabel Indikator Kinerja Utama Program 

No Bidang Pengembangan Baseline 2020 Target 2025 

1 

Pendidikan dan Pengajaran 

1.1 Mahasiswa lulus tepat waktu 50% 60% 

1.2 Rata-rata masa tunggu lulusan <6 Bulan <3 Bulan 

1.3 Rata-rata masa studi 4 4 

1.4 Indek Prestasi 3,40 3,52 

1.5 
Persentase mahasiswa berkegiatan diluar 

kampus 
35% 80% 

2 

Riset dan Inovasi 

2.1 
Jumlah publikasi/prosiding bereputasi 

internasional 
0 7 

2.2 
Jumlah publikasi/prosiding nasional terindeks 

SINTA 
50 150 

2.3 Jumlah HKI 0 8 

2.4 Jumlah hibah kementrian dan non-kementrian 0 3 

2.5 Hibah UST 3 12 

3 

Pengabdian kepada Masyarakat 

3.1 
Jumlah PkM Kementrian dan non- 

kementerian 
0 4 

3.2 Jumlah PkM didanai UST 0 10 

3.3 Jumlah publikasi Nasional/Internasional 0 10 

4 Kemahasiswaan 
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No Bidang Pengembangan Baseline 2020 Target 2025 

4.1 
Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang 

keahlian/prodi 
75% 85% 

4.2 Jumlah mahasiswa asing 0 1 

4.3 Jumlah mahasiswa baru 169 150 

4.4 Jumlah mahasiswa berprestasi internasional 0 5 

4.5 Jumlah mahasiswa berprestasi nasional 1 5 

4.6 Tingkat kepuasan pengguna lulusan 78% 83% 

5 

Kerja sama 

5.1 Mitra luar negeri dengan MoA dengan SPK 3 8 

5.2 Mitra dalam negeri dengan MoA dengan SPK 15 32 

6 

Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 

6.1 
Persentase hasil pengintegrasian ajaran 

Tamansiswa dalam pembelajaran 
100% 100% 

6.2 Jumlah kegiatan budaya 1 1 

7 

Tata Kelola 

7.1 Pengembangan Kelembagaan     

  a. Persentase akreditasi A/Unggul 100% 100% 

  b. Kepuasan layanan akademik 60% 80% 

7.2 Sumber daya manusia     

  
a. Persentase dosen berkegiatan di luar 

kampus 
10% 35% 

  
b. Persentase dosen yang memiliki sertifikasi 

kompetensi 
40% 70% 

  c. Persentase jumlah Guru Besar/Profesor 0% 4% 

  d. Persentase jumlah Lektor Kepala 5% 16% 

  e. Persentase jumlah Lektor 60% 70% 

  f. Persentase jumlah Doktor 49% 55% 

 

  



38 
 

BAB IV 

PELAKSANAAN RENSTRA 

 

A. PERENCANAAN PELAKSANAAN RENSTRA  

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UST melakukan pengembangan 

dari berbagai sisi capaian, baik dari sisi akademik maupun non akademik. Capaian 

ini dituangkan dalam Renstra yang disusun oleh prodi dalam implementasi di 

berbagai sasaran, arah kebijakan dan program strategis. Renstra prodi merupakan 

panduan yang memberikan arah pengembangan dan capaian cita-cita yang mencakup 

program studi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Ketua program studi 

bertanggungjawab atas renstra di tingkat program studi.  

Pelaksanaan renstra Prodi Akuntansi FE UST harus sesuai dengan yang 

direncanakan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi demi menjaga 

sinkronisasi riil. Oleh karena itu, perlu penyesuaian renstra jika perubahan yang 

signifikan pada peraturan dan kebijakan internal maupun eksternal serta adanya 

perubahan asumsi-asumsi yang menjadi dasar penyusunan renstra. Selain itu, dalam 

implementasi renstra Prodi Akuntansi FE UST perlu melaksanakan beberapa 

tahapan, yaitu Sosialiasi, Perencanaan Sumber Daya, Sistem Koordinasi, Tata 

Kelola, Sistem Informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan Komitmen. 

1. SOSIALISASI 

Upaya yang dilakukan Prodi Akuntansi FE UST adalah mengadakan 

kegiatan sosialisasi guna menyebarluaskan informasi, berbagai kebijakan, dan 

rencana strategi kepada civitas akademika di lingkungan Prodi dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggungjawab yang 

diemban dalam rangka mewujudkan visi dan misi Prodi. Untuk mewujudkannya, 

perlu komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak sehingga akan 

tercipta keselarasan tujuan antara Program Studi, Fakultas, dan Universitas. 

Kegiatan sosialisasi memerlukan data dan informasi yang seimbang dan 

akurat berupa data-data dari kemajuan yang sudah diraih oleh Prodi Akuntansi 

FE UST sampai saat ini. Selain itu, dalam mencapai visi misi Prodi Akuntansi 

FE UST sangat mungkin adanya kendala dan tantangan yang dihadapi. Kegiatan 
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sosialisasi ini dapat diinformasukan melalui berbagai cara, misalnya pertemuan 

formal bertahap seperti forum, rapat, kegiatan pembinaan, dan pertemuan-

pertemuan lain di tingkat prodi. Kegiatan ini juga memanfaatkan berbagai media 

sosial.  

2. SUMBER DAYA  

Kekuatan dari sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu kunci 

keberhasilan pengembangan Prodi Akuntansi di FE UST. Sumber daya yang 

dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya. 

Berikut uraian dari masing-masing sumber daya yang dimiliki Prodi Akuntansi 

FE UST.  

a. Sumber Daya Manusia  

Prodi Akuntansi FE UST memiliki potensi sumber daya manusia yang 

mahir dan kompeten di bidang akuntansi, audit, dan perpajakan. Prodi 

Akuntansi FE UST memiliki dosen Yayasan, tenaga kependidikan, dan 

dosen PNS yang diperbantukan di Prodi Akuntansi FE UST. Berbagai 

pengalaman dan kompetensi telah diperoleh oleh para dosen Prodi 

Akuntansi FE UST baik di tingkat nasional maupun internasional.  

Prodi Akuntansi FE UST juga mengambil kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan berbasis kompetensi, studi lanjut, serta sertifikasi profesi. 

Kontribusi ini diharapkan dapat memberikan andil besar dalam mewujudkan 

dan mengimplementasikan rencana dan strategis yang telah dirancang. 

Kompetensi sumber daya manusia yang berada di Prodi Akuntansi FE UST 

sangat memerlukan pengelolaan yang baik sehingga dapat memetakan 

berdasarkan analisis SWOT dan terwujud visi misi Prodi Akuntansi FE 

UST.  

b. Sumber Daya Keuangan  

Dalam mengelola pendapatan yang bersumber dari masyarakat, 

pemerintah, unit usaha internal, dan mitra lainnya memerlukan kemampuan 

atau skill yang baik dan terencana. Prodi Akuntansi FE UST memiliki 

rencana berkelanjutan dengan peningkatan kualitas jasa yang diterima oleh 

mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Rencana 
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selanjutnya adalah terus meningkatkan penerimaan mahasiswa dan 

mengoptimalkan profit center atau unit usaha meliputi Galeri Bursa FE UST 

Indonesia, Test Center, dan Tax Center. Kemudian usaha untuk meraih 

kesempatan pendanaan hibah penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan 

beasiswa akan terus diupayakan dengan maksimal.  

Sumber pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan yang kegiatan yang mendorong pengembangan di Prodi Akuntansi 

FE UST dan telah disusun dalam renstra. Dalam implementasinya, 

optimalisasi perencanaan sumber dan alokasi anggaran perlu disesuaikan 

dengan rencana anggarannya. Berdasarkan peraturan dan kebijakan yang 

berlaku saat ini, skema pendanaan mengarah pada pencapaian visi misi dan 

tujuan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, ekonomi, transparan 

dan akuntanbilitas.  

c. Sumber Daya Lain  

Dalam menunjang kegiatan yang tertulis dalam resntra Prodi Akuntansi 

FE UST, sumber daya lain yang dimiliki adalah sarana dan prasarana 

misalnya fasilitas gedung representative dan terpadu, ruang kuliah, 

perpustakaan, dukungan jaringan ICT dan sistem informasi yang secara 

berkala dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi, laboratorium 

terpadu, dan sarana lainnya. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara 

optimal melalui perencanaan, koordinasi, perbaikan, dan tindak lanjut yang 

cepat dan tepat sehingga mampu mendukung implementasi program-

program yang telah disusun dalam Renstra Prodi Akuntansi FE UST. 

Selain itu, sumber daya lainnya adalah Pelestarian dan Pengembangan 

Kebudayaan Nasional dan mengamalkan Ajaran Tamasiswa. Dua hal 

tersebut merupakan asset tak berwujud dengan nilai historis yang sangat 

tinggi. Melestarikan budaya menunjukkan bahwa Prodi Akuntansi FE UST 

juga menjunjung nilai-nilai budaya dan memiliki rasa cinta tanah air. Hal ini 

diwujudkan dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti Festival Budaya 

yang diikuti seluruh warga prodi akuntansi FE UST, seminar kebudayaan, 

dan kegiatan lainnya.  
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Prodi Akuntansi FE UST juga mengamalkan Ajaran Tamansiswa dan 

diwujudkan dalam program Pendidikan di dalam mata kuliah Ketamsiswaan 

I dan II yang di peroleh mahasiswa. Selain itu, Prodi Akuntansi FE UST 

mengadakan dan mengikuti seminar dan workshop mengenai peningkatan 

kualitas dalam pelaksanaan proses mengajar di dalam kelas maupun dalam 

pembimbingan akademik kepada mahasiswa. Hal ini merujuk pada sistem 

Among yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar 

Dewantara. 

B. IMPLEMENTASI PENDANAAN  

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana di Prodi Akuntansi FE UST mengacu pada 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan UST yang berlaku saat ini. Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Akuntansi FE UST 

dengan memperhatikan pinsip-prinsip perencanaan anggaran. Prodi Akuntansi FE 

UST merujuk pada Statuta UST tahun 2020 pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan bahwa 

pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pengalokasian, realisasi, pelaporan, dan 

audit. Perencanaan anggaran ini disusun oleh tim bagian Prodi diketahui dan disetujui 

oleh Kaprodi Akuntansi dan kemudian diajukan ke Dekan FE UST dan Pimpinan 

Perguruan Tinggi untuk direalisasikan sesuai anggaran yang diajukan.  

Pada unit kerja/ prodi diberikan wewenang untuk menyusun anggaran yang 

tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang mencakup seluruh 

kegiatan produktif yang berada di tingkat prodi dan memenuhi sasaran strategis yang 

tersusun dan tercatat dalam Renstra dan Renop Prodi. Prodi Akuntansi FE UST 

sebagai unit kerja tentu merujuk pada mekanisme realisasi anggaran yang mengacu 

pada Manual Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan (LPM-UST-SBPend-73-02), 

Manual Pelaksanaan Standar Biaya Penelitian (LPM-UST-SBPen-74-02), Manual 

Pelaksanaan Standar Biaya PkM (LPM-UST-SBPKM-75-02) untuk mengelola 

pendanaan di Prodi Akuntansi FE UST.  

Kemudian dalam prosedur pelaporan kegiatan dan penggunaan, Prodi Akuntansi 

FE UST merujuk pada Standar Pelaporan Keuangan (LPM-UST-SKEU-03). Hal ini 

dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan secara patuh dan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Prodi Akuntansi FE UST akan diawasi dan diaudit oleh 

tim Satuan Audit Internal (SPI) yang mempunyai tanggungjawab melakukan 
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pemeriksaan (audit) laporan keuangan. Dalam hal ini, Prodi Akuntansi FE UST 

mengacu pada Standar Audit Keuangan dan Pedoman Audit Mutu Internal (LPM-

UST-SAK-83). Selain itu, kegiatan dan seluruh pendanaan harus dilakukan 

monitoring dan evaluasi demi menjaga terlaksananya prinsip perencanaan anggaran 

dan kualitas pengelolaan yang baik. Hal ini mengacu pada mekanisme Monitoring 

dan Evaluasi (Monev) penggunaan anggaran yang berdasarkan Standar Monitoring 

dan Evaluasi Anggaran (LPM-UST-SKEU-04).  

C. PENJAMINAN MUTU  

Penjaminan mutu Prodi Akuntansi FE-UST dilakukan untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan internal yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat 

Rencana Strategis UST 2021-2025 dalam proses pendidikan dan pelanggan eksternal 

yaitu mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari 

proses pendidikan, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus menerus 

(continuous quality improvement). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan 

lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (quality in fact). 

Pelaksanaan penjaminan mutu di antaranya dengan melakukan kegiatan pemantauan 

dan evaluasi yang bertujuan untuk menjamin keterlaksanaan Renstra yang terdiri atas 

7 bidang kegiatan, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Riset dan Inovasi, Pengabdian 

kepada Masyarakat, Kerja sama, Kemahasiswaan, Pengembangan Caturdharma, dan 

Tata Kelola (kelembagaan, SDM, Keuangan, Sarpras). Agar pelaksanaan Renstra 

dapat berjalan dengan baik maka Prodi Akuntansi FE UST telah melengkapi setiap 

bidang kegiatan dengan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

Tabel  Standar Penjaminan Mutu di FE UST 

SN Dikti STANDAR SPMI FE UST 

Macam No Nama Standar Macam No Nama Standar 

K
el

o
m

p
o

k
 S

ta
n

d
ar

 N
as

io
n

al
 

P
en

d
id

ik
an

 

1 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 

K
el

o
m

p
o

k
 S

ta
n

d
ar

 B
id

an
g

 

A
k

ad
em

ik
 

25 
Standar Pembimbingan 

Akademik Mahasiswa 

2 Standar Isi Pembelajaran 26 Standar Evaluasi Masa Studi 

3 
Standar Proses 

Pembelajaran 
27 

Standar Penjaminan Mutu 

Fakultas/ Direktorat 

4 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 
28 

Standar Penjaminan Mutu 

Program Studi 

5 
Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
29 

Standar Penyusunan dan 

Peninjauan Kurikulum 

6 
Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 
30 

Standar Penelitian Payung 

Mahasiswa 
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SN Dikti STANDAR SPMI FE UST 

Macam No Nama Standar Macam No Nama Standar 

7 
Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 
31 

Standar Monitoring dan Evaluasi 

Pengembangan Kurikulum 

8 
Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 
32 

Standar Mekanisme Kontrol 

Pencapaian VMTS 

K
el

o
m

p
o

k
 S

ta
n

d
ar

 N
as

io
n

al
 P

en
el

it
ia

n
 9 Standar Hasil Penelitian 33 Standar Penyusunan VMTS 

10 Standar Isi Penelitian 34 Standar Suasana Akademik 

11 Standar Proses Penelitian 

K
el

o
m

p
o

k
 S

ta
n

d
ar

 B
id

an
g

 N
o
n

 A
k

ad
em

ik
 

36 
Standar Penerimaan Mahasiswa 

Baru Reguler` 

12 
Standar 

PenilaianPenelitian 
37 

Standar Penerimaan Mahasiswa 

Baru Transfer Program Sarjana 

13 Standar Peneliti 38 

Standar Penerimaan Mahasiswa 

Baru Kelas Karyawan Program 

Sarjana 

14 
Standar Sarana dan 

Prasarana Penelitian 
39 

Standar Penerimaan Mahasiswa 

Baru Program Pascasarjana 

15 
Standar Pengelolaan 

Penelitian 
40 

Standar Pengenalan Kehidupan 

Kampus 

16 
Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan Penelitian 
41 

Standar Layanan Bimbingan 

Konseling Mahasiswa 

S
ta

n
d

ar
 N

as
io

n
al

 P
en

g
ab

d
ia

n
 k

ep
ad

a 
M

as
y

ar
ak

at
 

17 
Standar Hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
42 

Standar Layanan Minatdan Bakat 

Mahasiswa 

18 
Standar Isi Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
43 

Standar Layanan Lembaga 

Kemahasiswaan 

19 
Standar Proses Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
44 

Standar Layanan SoftSkills 

Mahasiswa 

20 

Standar Penilaian 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

47 Standar PengelolaanAlumni 

21 

Standar Pelaksana 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

48 
Standar Penghargaan Mahasiswa 

Berprestasi 

22 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

49 Standar Tata Kelola Pamong 

23 

Standar Pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

50 

Standar Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

24 Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

51 
Standar Mutu Penghargaan 

Pegawai 

52 
Standar Perencanaan 

Pengalokasian 

53 
Standar Pengembangan Karir 

Pegawai 

54 
Standar Peningkatan Kompetensi 

Manajerial 

55 Standar Pelaporan Caturdharma 

56 
Standar PengembanganKarir 

Dosen 

57 
Standar Mekanisme Kontrol 

Pencapaian VMTS 

58 Standar PenyusunanVMTS 

59 
Standar Kepuasan Kerja 

Karyawan 

60 Standar Kepuasan KerjaDosen 
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Dengan adanya standar-standar penjaminan mutu, pelaksanaan Renstra dapat 

dievaluasi ketercapaiannya.  

1. Objek Pemantauan dan Evaluasi Renstra  

Objek pemantauan dan evaluasi pada Renstra yaitu kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaannya. Pemantauan dan evaluasi terhadap 

implementasi Renstra akan fokus pada:  

a. Keselarasan dan konsistensi penjabaran Renstra Prodi Akuntansi FE UST. 

b. Kesesuaian penjabaran perencanaan implementasi Renstra menjadi Rencana 

Anggaran Belanja (RAB).  

c. Kesesuaian pelaksanaan program kegiataan dengan perencanaan yang sudah 

dituangkan dalam renstra.  

d. Keterlaksanaan evaluasi capaian kinerja baik secara kuantitatif dan kualitatif 

(analisis gap) dilakukan secara kontinu dan terjadwal oleh GMP.  

e. Pelaporan evaluasi kinerja menjadi bahan pengambilan keputusan 

manajemen pada setiap unit dalam sasaran strategis yang terkait.   

Proses pemantauan dan evaluasi Renstra Prodi Akuntansi FE UST 2021-

2025 dilakukan terhadap komponen-komponen yang terukur, antara lain 

keterlaksanaan program, ketercapaian indikator, dan keterserapan anggaran. 

Pemantauandan evaluasi dilakukan untuk mengetahui program berjalan sesuai 

rencana, indikator tercapai dan dana terserap dengan baik.  

2. Tujuan, Waktu Pemantauan dan Evaluasi  

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Renstra dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam 

Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan 

melalui program dan kegiatan di setiap unit kerja.Kegiatan pemantauan dan 

evaluasi dilakukan secara periodik meliputi (a) pemantauan dan pengendalian 

program enam bulan sekali (semester), (b) evaluasi kinerja tahunan, dan (c) 

evaluasi akhir masa Renstra.  

3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi  

Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi (audit) dilakukan oleh Tim Audit 

yang terdiri atas: Penanggung jawab audit, Ketua Tim Audit (Lead 
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Auditor),Koordinator tim audit, dan auditor. Masing-masing anggota Tim Audit 

memiliki tugas sebagai berikut.  

a. Penanggungjawab Audit,  

Bertanggung jawab menyiapkan hasil audit sebagai salah satu agenda Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM). 

b. Ketua Tim Audit (Lead Auditor),  

Bertugas untuk mengelola auditdan memimpin pelaksanaan audit.  

c. Koordinator Tim Audit,  

Bertugas: (1) merencanakan audit mengatur dokumen kerja untuk anggota 

tim, mengarahkan dan membagi tugas tim audit; (2) membuat jadwal audit 

yang disepakati oleh teraudit; (3) melaporkan dengan segera setiap 

ketidaksesuain dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan audit 

kepadaKetua tim audit; dan (4) melaporkan hasil audit kepada Ketua tim 

audit.  

d. Auditor,  

Auditor terdiri atas auditor internal bidang akademik dan auditor internal 

bidang non akademik. Auditor Internal bertugas: (1) mengecek kelengkapan 

dokumen mutu ketercapaian Renstra (audit system); (2) menggali dan 

menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan 

Renstra; (3) mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit atau 

mungkin memerlukan audit lebih lanjut; (4) melakukan diskusi/sharing untuk 

mendapatkan jawaban pertanyaan tentang prosedur, dokumen, atau informasi 

lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang 

diperlukan, diketahui,tersedia, dipahami dan digunakan oleh teraudit.  

4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi  

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk Audit Mutu Internal 

(AMI) yang merupakan bagian siklus SPMI yaitu pada tahap evaluasi di dalam 

PPEPP. Audit dilakukan melalui 2 tahapan:  

a. Audit Sistem (Audit Dokumen/Desk Evaluation), yaitu audit terhadap 

kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan standar.  
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b. Audit Kepatuhan (Visitasi), yaitu audit untuk memeriksa atau memastikan 

setiap prosedur atau intruksi kerja dilaksanakan secara tertib dan melihat 

ketercapaian.  

Bagan alir pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut. 

 

Perintah Audit Dari Rektor  

 

1 Rektor menugaskan LPM untuk membentuk Tim AMI 
 

 

  
Penunjukkan ketua Tim AMI oleh 

Ketua LPM 

 

2 
LPM menunjuk Ketua Tim AMI untuk melaksanakan 

audit 
 

 

  

Pembentukan Tim AMI dengan 

persetujuan tim audit 

 
3 

Ketua tim AMI membentuk tim AMI sejumlah 

minimal 3 orang auditor yang terdiri atas ketua, 

sekretaris dan anggota, dan meminta persetujuan 

teraudit berdasarkan Pedoman AMI UST  

 

  
Penerbitan SK Rektor tentang Tim 

AMI 

 
4 

Rektor menerbitkan surat tugas untuk tim AMI 

berdasarkan Pedoman AMI UST  

 

  

Penyusunan tujuan, kewenangan 

dan tanggung jawab AMI 

 5 

Tim AMI menyusun tujuan, kewenangan dan 

tanggung jawab AMI sesuai dengan Pedoman Audit 

dan ruang lingkupnya merujuk surat tugas Rektor 

berdasarkan Pedoman AMI  

 

  

Pengesahan tujuan, kewenangan 

dan tanggung jawab AMI 

 
6 

Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab AMI 

disahkan oleh Rektor berdasarkan Pedoman AMI. 
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Penyusunan rencana dan jadwal 

AMI 

 
7 

Tim AMI Menyusun rencana dan jadwal AMI bersama 

teraudit.  

 

  

Penyerahan dokumen yang 

diperlukan kepada ketua tim AMI 

 8 

Teraudit menyerahkan dokumen yang diperlukan 

kepada ketua tim AMI sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati.  

 

  
Rapat persiapan tim AMI untuk 

Audit Sistem 

 

9 Pembagian tugas tim AMI untuk audit sistem  

 

  

Pelaksanaan audit sistem 

 10 

Melaksanakan audit dokumen yang tersedia sesuai 

dengan standar yang disepakati dan menyusun daftar 

pengecekan untuk persiapan audit kepatuhan  

 

  
Penyampaian jadwal audit 

kepatuhan (visitasi) 

 

11 
Ketua tim AMI mengkomunikasikan jadwal visitasi 

kepada teraudit untuk disetujui 
 

 

  

Pelaksanaan audit kepatuhan 

 

12 

Berdasarkan daftar pengecekan bukti dikumpulkan 

melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, 

pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi secara 

komprehensif. Ketidaksesuaian yang signifikan 

dicatat, walaupun tidak tercakup dalam daftar 

pengecekan 
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Diskusi hasil temuan audit 

 

13 

Semua hasil temuan audit didiskusikan dengan 

teraudit untuk mendapatkan persetujuan. Observasi 

(OB), Ketidaksesuaian (KTS) minor dan mayor harus 

segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati 

 
 

Pembuatan laporan audit 

 

14 
Laporan dibuat sesuai jadwal berdasarkan hasil 

temuan yang telah disetujui oleh teraudit 
 

 

  

Penyerahan laporan audit 

 
15 

Laporan audit diserahkan oleh Tim AMI kepada 

Rektor melalui Kepala LPM (Ketua Tim AMI) dan 

selanjutnya Rektor mengirim laporan hasil audit 

kepada Klien disertai Permintaan Tindakan Koreksi 

(PTK)  

 

  

Pembubaran Tim AMI (Selesai) 

 

16 
Tim AMI dibubarkan oleh Rektor atas permintaan 

LPM dengan SK Pemberhentian 

 

5. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  

Rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan kegiatan dalam bentuk rapat 

dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas Rencana Tindak 

Lanjut (RTL) dari hasil temuan. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan 

universitas dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen yang terkait. 

Pelaksanaan RTM mencakup hal berikut:  

a. RTM dilakukan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan 

efektivitas sistem mutu.  

b. RTM mencakup penilaian untuk mengetahui ketercapaian di setiap 

indikator kinerja program, strategi, dan arah kebijakan yang digunakan. 

c. Setiap kegiatan RTM direkam dan didokumentasikan dengan baik.Materi 

RTM, dapat berupa:  

1) Hasil/temuan audit.  

2) Umpan balik pelanggan/auditee (keluhan, survey kepuasan).  
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3) Kinerja layanan dosen dan/atau tendik.  

4) Status tindak lanjut Permintaan Tindakan Koreksi.  

5) RTL dari RTM sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Program Studi Akuntansi menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dimaksudkan 

untuk menjadi kerangka kerja dalam menetapkan berbagai program, strategi, dan arah 

kebijakan serta pengembangan prodi Akuntansi untuk lima tahun ke depan.  Penentuan 

berbagai sasaran, arah kebijakan dan program strategis akan menuntun Prodi Akuntansi 

untuk mewujudkan Visi Misinya, yaitu menjadi Menjadi Program Studi Akuntansi yang 

Unggul dan Berkarakter dalam menyiapkan lulusan mandiri, berperilaku mulia dan 

kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan sesuai dengan Ajaran Hidup 

Tamansiswa di Asia Tenggara pada tahun 2030. Keberhasilan pengembangan Prodi 

Akuntansi dipengaruhi oleh kemampuan seluruh civitas akademika dalam 

mengimplementasikan dan mewujudkan berbagai sasaran, arah kebijakan dan program 

strategis yang dituangkan dalam Renstra. Renstra Prodi Akuntansi merupakan dokumen 

yang akan memberikan arah pada pengembangan dan capaian cita-cita prodi Akuntansi 

dalam waktu 5 tahun ke depan. Renstra ini akan menjadi rujukan dalam membuat 

berbagai kebijakan di program studi akuntansi. Keberhasilan pelaksanaan renstra 

memerlukan komitmen dari pimpinan prodi dan dukungan dari pimpinan Fakultas, 

Universitas, serta segenap civitas akademika. 

Dalam pelaksanaannya, prodi bersama dengan tim penjaminan mutu dan segenap 

pamong akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan renstra untuk 

menjamin bahwa pelaksanaan renstra sesuai dengan rencana, dan apabila ada perubahan 

lingkungan yang melingkupinya maka akan dilakukan peninjauan ulang atas rentra prodi 

akuntansi. Penyesuaian renstra akan dilakukan apabila ada perubahan peraturan dan 

kebijakan internal dan eksternal, dan adanya perubahan asumsi yang mendasarinya 

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini pada hakekatnya ditentukan oleh beberapa hal 

antara lain (1) Keteladanan dan Pimpinan, (2) dukungan dan komitmen dari segenap 

sivitas akademika (3) Lingkungan atmosfir akademik yang kondusif; (4) Konsistensi 

dalam budaya Mutu. Keberhasilan pengembangan Prodi Akuntansi  juga dipengaruhi 

oleh kekuatan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud mencakup 

sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya 
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Lampiran 



LAMPIRAN 

⮚ Program Dan Arah Kebijakan 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1 Pendidikan dan 

Pengajaran 

1 Dihasilkannya mutu 

lulusan yang berkualitas, 

mandiri, berperilaku 

mulia, dan memiliki 

kompetensi di bidang 

Akuntansi sesuai 

dengan ajaran 

Tamansiswa 

1.1. Pengembangan 

kurikulum dan 

peningkatan mutu 

pengajaran 

1.1.1. Kurikulum Prodi memuat ajaran Tamansiswa yang 

menjadi nilai unggul baik dalam persaingan nasional 

maupun internasional. 

    1.1.2. Penyusunan bahan ajar dengan melibatkan Asosiasi 

Profesi, DUDI, sertifikasi kompetensi, dll untuk 

pengadaan materi terkait kompetensi mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan industri.  

    1.1.3. Meningkatkan peran dosen keserumpunan dalam 

penyusunan bahan ajar yang melibatkan asosiasi 

profesi dan dudika guna menjamin mutu pembelajaran. 

    1.1.4. Peninjauan bahan ajar yang dapat meningkatkan 

pengayaan materi untuk mendorong kelulusan 

mahasiswa dalam uji kompetensi profesi 

    1.1.5. Melakukan pemantauan agar kualitas belajar-mengajar 

tetap baik (pelaporan LKPP yang lengkap di akhir 

semester). 

    1.2. Memfasilitasi 

mahasiswa dalam 

proses pendidikan 

dan pengajaran   

1.2.1. Peningkatan  kompetensi dosen dan mahasiswa melalui 

pembelajaran berbasis artificial intelligence 

      1.2.2. Memperbanyak mata kuliah praktikum akuntansi yang 

berbasis artificial intelligence 

      1.2.3. Menyelenggarakan perkuliahan dengan narasumber 

dosen praktisi 

      1.2.4. Meningkatkan kuantitas buku referensi terbaru  

      1.2.5. Meningkatkan akses buku digital baik dari dalam 

maupun luar negeri 



      1.2.6. Meningkatkan fasilitas buku-buku terbaru dan link-link 

materi dari lembaga sertifikasi. 

      1.2.7. Memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan magang 

di dunia industri (perusahaan swasta maupun 

organisasi publik). 

      1.2.8. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan penelitian 

di dunia industri (perusahaan swasta maupun 

organisasi publik). 

      1.2.9. Mendorong penelitian mahasiswa agar selaras dengan 

ajaran Tamansiswa 

      1.2.10. Mendorong mahasiswa untuk mencapai skor TPA yang 

baik 

      1.2.11. Mendorong mahasiswa untuk mencapai skor TOEFL 

yang baik 

      1.2.12. Meningkatkan keterlibatan narasumber dari industri 

dan asosiasi profesi dalam seminar akademik secara 

berkala  

      1.2.13. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

ilmiah seminar, prosiding, workshop, dll. 

      1.2.14. Meningkatkan kualitas program MBKM berkolaborasi 

dengan dosen yang memiliki usaha konsultan di bidang 

akuntansi, pajak, dan audit. 

      1.2.15. Mendorong mahasiswa untuk ikut menerapkan sistem 

among melalui peransertanya sebagai asisten dosen 

(grader).  

  2 Dihasilkannya 

peningkatan kompetensi 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

2.1. Memfasilitasi dosen 

untuk melaksanakan 

pendidikan dan 

pengajaran 

2.1.1. Memberikan dukungan dana kepada dosen untuk 

memanfaatkan kesempatan beasiswa internal 

(Universitas) guna studi lanjut S3. 

      2.1.2. Memberikan dukungan kepada dosen untuk 

memanfaatkan kesempatan beasiswa eksternal guna 

studi lanjut S3. 

      2.1.3. Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan  

akademik/pangkat. 



      2.1.4. Mendorong dosen untuk sertifikasi pendidik/dosen 

(Serdos). 

      2.1.5. Meningkatkan dukungan dana kepada dosen untuk 

menempuh sertifikasi kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan industri (CA, ACPA, CPA, BKP, CMA, 

dll). 

      2.1.6. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan 

ilmiah seminar, prosiding, workshop, dll. 

      2.1.7. Peningkatan kompetensi dosen melalui kegiatan 

magang di industri/asosiasi profesi/organisasi publik  

      2.1.8. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti program short 

course baik di dalam maupun di luar negeri. 

 

 

2. Bidang Riset dan Inovasi 

 

No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1 Penelitian dan 

Inovasi 

1. Peningkatan Penelitian 

berstandar Internasional 

1.1. Memanfaatkan kerja sama 

LN dan menumbuhkan 

joint research 

1.1.1. Join research penelitian internasional dengan PT 

Mitra/Kerjasama luar negeri hibah BRIN 

2. Peningkatan Penelitian 

berstandar Nasional 

2.1. Meningkatkan Inovasi 

hasil riset. 

2.1.1. Meningkatkan Pemerolehan hibah Kemendikbud Ristek, 

BRIN, LPDP, Non Kementerian. 

2.1.2. Meningatkan partisipasi dosen dalam penelitian melalui 

hibah internal 

2.1.3. Meningkatkan jumlah penelitian kolaborasi dengan 

mahasiswa 

2.1.4. Meningkatkan hilirisasi hasil penelitian. 

3. Peningkatan Penelitian 

Implementasi Ajaran 

Tamansiswa 

3.1. Meningkatkan riset 

implementasi ajaran 

Tamansiswa. 

3.1.1. Meningkatkan riset keunggulan Tamansiswa. 

2 Desiminasi hasil 

penelitian 

4. Peningkatan publikasi 

Penelitian 

4.1. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding 

internasional bereputasi. 

4.1.1. Meningkatkan publikasi jurnal/prosiding internasional 

bereputasi. 



4.2. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding nasional 

4.1.2. Meningkatkan publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta 

dan terindeks 

4.3. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding nasional. 

4.1.3. Meningkatkan jumlah publikasi dalam jurnal/prosiding 

internasional 

  5. Peningkatan pengelolaan 

jurnal/prosiding nasional 

5.1. Meningkatkan 

pengelolaan 

jurnal/prosiding nasional. 

5.1.1. Meningkatkan jurnal nasional terakreditasi dan jumlah 

prosiding nasional. 

  6. Peningkatan HaKI 6.1. Menghasilkan produk 

inovasi hasil riset yang di-

HKI kan 

6.1.1. Meningkatkan Pemerolehan berbagai macam HKI non-

paten 

 

 

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1 PkM 1. Peningkatan Kuantitas dan 

Kualitas PkM 

1.1. Optimalisasi dosen dan 

mahasiswa dalam 

Pengabdian kepada 

masyarakat 

1.1.1. Peningkatan kinerja dosen dan mahasiswa dalam 

pengabdian kepada masyarakat 

1.1.2. PKM sesuai roadmap pengabdian kepada masyarakat 

1.1.3. Hilirisasi hasil penelitian dosen dalam pengabdian 

kepada masyarakat 

1.2. Pengembangan bidang 

keilmuan dalam pengabdian 

untuk meningkatkan sumber 

daya dan kesejahteraan 

masyarakat berbasis ajaran 

Tamansiswa dan visi 

keilmuan 

1.2.1. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan sesuai dengan 

bidang keahlian dosen dan mahasiswa  berbasis ajaran 

Tamansiswa dan visi keilmuan 

1.3. Inovasi PkM berbasis 

kebutuhan masyarakat 

dengan memanfaatkan 

teknologi informasi digital. 

1.3.1. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam 

pengabdian kepada masyarakat 

1.3.2. Meningkatkan pemerolehan berbagai macam HKI non 

paten 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

2. Peningkatan PkM Nasional 2.1. Meningkatkan kuantitas 

dan kualitas Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

melalui program hibah 

2.1.1 Meningkatkan jumlah partisipasi dosen dalam 

pengabdian kepada masyarakat melalui hibah 

3. Peningkatan PkM 

Internasional 

3.1. Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas PkM skala 

internasional 

3.1.1. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat 

kolaborasi internasional 

 

 

4. Bidang Kemahasiswaan 

No 
Bidang 

Pengembangan 
Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1 KEMAHASISWAA

N 

1.1 Peningkatan kualitas 

mahasiswa 

1.1.1 Melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan Prodi 

1.1.1.1 Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

kegiatan prodi 

1.1.1.2 Menyusun roadmap Kegiatan prodi dan lembaga 

kemahasiswaan. 

1.1.2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di luar 

kampus 

1.1.2.1 Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran di luar kampus baik 

melalui program MBKM dan kegiatan Internasional 

1.1.3 Menghasilkan prestasi 

mahasiswa dalam 

bidang akademik/non 

akademik 

1.1.3.1 Meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa dalam 

bidang akademik/non akademik dari kejuaraan 

tingkat local 

1.1.3.2 Meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa dalam 

bidang akademik/non akademik dari kejuaraan 

tingkat nasional 

1.1.3.3 Meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa dalam 

bidang akademik/non akademik dari kejuaraan 

tingkat internasional 

1.2 Peningkatan ketersediaan 

dan mutu layanan 

kemahasiswaan 

1.2.1 Meningkatkan 

pelayanan mahasiswa 

yang mendukung 

kegiatan akademik 

1.2.1.1 Meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam 

pembelajaran  

1.2.1.2 Meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam 

pengembangan diri, kesejahteraan dan minat bakat. 

1.3 Peningkatan kualitas 

lulusan 

1.3.1 Meningkatkan kualitas 

kompetensi dan 

memiliki lulusan yang 

berkarakter 

1.3.1.1 Meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan ke 

profesiannya 

1.3.1.2 Meningkatkan Jumlah mahasiswa yang menerima 

beasiswa 



No 
Bidang 

Pengembangan 
Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1.3.1.3 Mendorong mahasiswa menjadi wirausaha yang 

mandiri 

1.3.1.4 Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi tracer study 

dalam menyesuaikan kesesuaian lulusan dengan 

bidang kerja. 

1.3.1.5 Jangkauan Operasi Kerja Lulusan (Lokal/Wilayah/ 

Berwirausaha tidak Berizin) 

1.3.1.6 Jangkauan Operasi Kerja Lulusan  (Nasional/ 

Berwirausaha Berizin) 

1.3.1.7 Jangkauan Operasi Kerja Lulusan  (Multinasional/ 

Internasional) 

1.3.1.8 Memperkuat tracer study bagi user atau pengguna 

lulusan untuk evaluasi kesesuaian bidang kerja 

lulusan terhadap kompetensi bidang studi. 

1.4 Peningkatan peran alumni 1.4.1 Meningkatkan peran 

alumni dalam 

mendukung kegiatan 

akademik maupun non 

akademik 

1.4.1.1 Mendukung kegiatan prodi dalam bentuk akademik 

maupun non akademik 

1.4.1.2 Mendukung kegiatan prodi dalam bentuk finansial 

maupun non finansial 

1.4.1.3 Meningkatkan respose rate tracer study untuk 

alumni 

1.4.1.4 Menjadi sumber rujukan bagi siswa/mahasiswa 

dalam memenuhi kebutuhan dalam memperoleh 

pekerjaan di bidang yang dipilih. 

1.4.1.5 Komunitas alumni senior yang sukses dapat menjadi 

media yang paling efektif tidak hanya untuk lulusan 

universitas tetapi juga dengan alumni yang lebih 

muda 

 

 

 

 

 

5. Bidang Kerjasama  



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran 

Strategis 

Arah Kebijakan  Program  Strategis 

 

 

 

1 

 

 

 

KERJASAMA 

 

1.1. Peningkatan kuantitas dan 

kualitas Kerjasama 

 

1.1.1. Optimalisasi kerja sama 

Caturdharma melalui 

pembelajaran di luar Prodi. 

1.1.1.1. Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Asosiasi 

Profesi dan Dunia Industri di DIY dalam 

pengembangan modul pembelajaran. 

1.1.1.2. Berkolaborasi dengan mitra dalam publikasi ilmiah 

nasional/internasional terakreditasi dan 

terindeksasi. 

1.1.1.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa 

dalam pembelajaran di luar prodi, perguruan tinggi, 

industri  

1.1.1.4. Melakukan monev kegiatan kerja sama dengan 

mitra dalam negeri secara berkala dan 

berkesinambungan. 

1.1.1.5. Melakukan monev kegiatan kerja sama dengan 

mitra luar negeri secara berkala dan 

berkesinambungan. 

    

1.1.2.Peningkatan skema kerja 

sama Caturdharma  dengan 

mitra. 

1.1.2.1. Menawarkan dan mendorong secara intensif 

terciptanya kerja sama dengan DUDIKA. 

1.1.2.2. Meningkatkan jumlah mitra dalam publikasi  

1.1.2.3. Mendorong dosen untuk melakukan magang pada 

kantor atau jasa profesi  

 

 

 

 

 

6. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 



No 
Bidang 

Pengembangan 
Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1 PELESTARIAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

1.1 Peningkatan pelestarian 

dan Pengembangan 

kebudayaan 

1.1.1 Menghasilkan Kegiatan 

pelestarian dan 

pengembangan 

kebudayaan  

1.1.1.1 Internalisasi Ajaran Tamansiswa Dalam Pendidikan 

dan Pengajaran 

1.1.1.2 Internalisasi Ajaran Tamansiswa Dalam Penelitian 

1.1.1.3 Internalisasi Ajaran Tamansiswa Dalam 

Pengabdian kepada masyarakat 

1.1.1.4 Internalisasi Ajaran Tamansiswa Dalam Kegiatan 

Mahasiswa 

1.2 Penerapan Budaya Kerja 

profesional 

1.2.1 Menghasilkan Mental 

sebagai gerakan 

kebudayaan dan 

berkarakter berdasarkan 

ajaran Tamansiswa 

1.2.1.1 Menyosialisasikan ajaran Ketamansiswaan kepada 

Stakeholder 

1.2.1.2 Menjadi rujukan pembelajaran akuntansi 

berdasarkan Ajaran Hidup Tamansiswa 

1.3 Penguatan Budaya 

pendidikan bermutu 

1.3.1 Meningkatkan 

sumberdaya manusia 

dengan pendekatan 

yang ada di ajaran 

Tamansiswa 

1.3.1.1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam 

konsem keberteimaan pada semua karakteristik 

mahasiswa, mewujudkan lingkungan fisik dan 

nonfisik yang aksesible, membangun bu daya 

inovatif  

1.3.1.2 Meningkatkan penanganan pelanggaran kode etik 

mahasiswa  

 

7. Bidang Tata Kelola  

No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

1.  Tata Kelola 

Penguatan 

Kelembagaan 

1.1. Ketersediaan dokumen 

formal system tata 

pamong prodi untuk 

menjamin akuntabilitas, 

responsibilitas 

independensi, 

keberlanjutan dan 

transparansi, serta mitigasi 

potensi risiko. 

1.1.1. Memiliki dokumen 

formal system tata 

pamong prodi yang 

dijabarkan ke dalam 

berbagai kebijakan dan 

peraturan. 

1.1.1.1. Melaksanakan kebijakan dan peraturan untuk 

menjamin akuntabilitasresponsibilitas 

independensi, keberlanjutan dan transparansi, serta 

mitigasi potensi risiko. 

1.2. Ketersediaan bukti yang 

sah tentang  upaya prodi 

untuk  melindungi 

1.2.1. Memiliki bukti 

dokumen formal 

kebijakan integritas 

1.2.1.1. Menyediakan dokumen formal terkait kebijakan 

integritas akademik dan kualitas Pendidikan yang 

dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

integritas akademik dan 

kualitas Prodi. 

akademik dan kualitas 

Pendidikan. 

1.3. Ketersediaan dokumen 

formal struktur organisasi 

dan tata kerja prodi i 

beserta tugas dan 

fungsinya. 

1.3.1. Memiliki dokumen 

formal struktur 

organisasi prodi 

1.3.1.1. Menyiapkan dokumen formal struktur organisasi, 

termasuk industrial advisory board disesuaikan 

dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, 

dan tata kerja prodi  yang dilengkapi tugas dan 

fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi prodi 

secara konsisten, efektif dan efisien. 

1.4. Ketersediaan bukti yang 

sahih terkait praktik Good 

Academic Governance. 

1.4.1. Terlaksananya 

kredibilitas, 

transparansi, 

akuntabilitas, tanggung 

jawab, keadilan dan 

manajemen risiko. 

1.4.1.1. Menyiapkan bukti terlaksananya kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 

keadilan, dan manajemen risiko. 

1.5. Keberadaan dan 

keberfungsian penegakan 

kode etik untuk menjamin 

tata nilai dan integritas. 

1.5.1. Keberadaan dan 

keberfungsian 

penegakan kode etik 

untuk menjamin tata 

nilai dan integritas. 

1.5.1.1. Melaksanakan penegakan kode etik secara efektif 

dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. 

1.6. Efektivitas kepemimpinan 

operasional yang 

ditunjukkan melalui 

kemampuan pimpinan 

menjalin komunikasi 

dengan stakeholders 

internal. 

1.6.1. Mendorong setiap 

unsur pimpinan 

disetiap jenjang untuk 

menjaga dan 

meningkatkan 

kemampuan 

berkomunikasi. 

1.6.1.1. Melakukan rencana strategis dan operasional 

melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders 

internal serta mampu mengambil keputusan 

strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam 

melaksanakan kebijakan operasional 

1.7. Efektivitas kepemimpinan 

organisasional yang 

ditunjukkan melalui 

kemampuan pimpinan 

mengambil keputusan dan 

kebijakan organisasional, 

serta perannya sebagai 

agen perubahan sekaligus 

1.7.1. Mendorong setiap 

unsur pimpinan 

disetiap jenjang agar 

dapat mengambil 

keputusan strategis dan 

inovatif dengan risiko 

terukur. 

1.7.1.1. Melaksanakan kebijakan organisasional yang 

menjamin keberlanjutan dan eksistensi Prodi 

Akuntansi. 

1.7.1.2. Mampu berperan sebagai agen perubahan yang 

secara terus menerus memberikan motivasi 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

motivati akan tercapainya 

visi, misi, budaya dan 

tujuan strategis. 

tercapainya visi, misi dan budaya dan tujuan 

strategis Prodi Akuntansi. 

1.8. Efektivitas kepemimpinan 

publik yang ditunjukkan 

melalui kemampuan 

pemimpin dalam menjalin 

Kerjasama Caturdharma 

dan menjadikan prodi 

menjadi rujukan public. 

1.8.1. Menindaklanjuti MoA 

kerja sama 

Caturdharma yang 

saling menguntungkan 

dari arahan fakultas. 

1.8.1.1. Merealisasikan MoA menjadi Surat perjanjian 

Kerjasama (SPK) yang saling menguntungkan, dan 

menjadi rujukan publik. 

1.9. Ketersediaan bukti formal 

keberfungsian system 

pengelolaan fungsional 

dan operasional perguruan 

tinggi yang mencakup 5 

aspek sebagai berikut : 

▪ Perencanaan 

(Planning), 

▪ Pengorganisasian 

(Organizing), 

▪ Penempatan Personil 

(Staffing) 

▪ Pengarahan 

(Leading), 

▪ Pengawasan 

(Controlling) 

1.9.1. Prodi memiliki bukti 

formal keberfungsian 

system pengelolaan 

fungsional dan 

operasional 

1.9.1.1. Melaksanakan 5 aspek pengelolaan secara 

konsisten, efektif, dan efisien. 

1.10. Ketersediaan dokumen 

formal dan pedoman 

mencakup 11 aspek 

sebagai berikut. 

▪ Pendidikan. 

▪ Pengembangan suasana 

akademik dan otonomi 

keilmuan. 

▪ Kemahasiswaan 

1.10.1. Prodi memiliki 

dokumen formal dan 

pedoman pengelolaan 

11 aspek yang rinci. 

1.10.1.1. Melaksanakan serta mendokumentasikan 11 

aspek. 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

▪ Penelitian 

▪ PKM 

▪ SDM 

▪ Keuangan. 

▪ Sarana dan prasarana. 

▪ System informasi 

▪ System penjaminan 

mutu. 

▪ Kerja sama. 

  1.11. Ketersediaan dokumen 

formal dan bukti 

mekanisme persetujuan 

dan penetapan teradap 

rencana strategis yang 

mencakup 5 aspek sebagai 

berikut : 

▪ Melibatkan pemangku 

kepentingan. 

▪ Mengacu kepada 

capaian renstra periode 

sebelumnya. 

▪ Mengacu kepada VMTS 

institusi. 

▪ Dilakukan analisis 

kondisi internal dan 

eksternal. 

▪ Disahkan oleh organ 

yang memiliki 

kewenangan. 

1.11.1. Pembuatan rencana 

strategis dilakukan 

mencakup 5 aspek. 

1.11.1.1. Langkah pembuatan rencana srategis dilakukan 

mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan 

prodi sejenis tingkat nasional. 

1.12. Benchmark dengan prodi 

di perguruan tinggi 

internasional. 

1.12.1. Benchmark dengan 

prodi di perguruan 

tinggi internasional. 

1.12.1.1. Pembuatan rencana strategis dilakukan benchmark 

dengan prodi di perguruan tinggi internasional. 

1.13. Ketersediaan dokumen 

formal SPMI yang 

1.13.1. Menjalankan standar 5 

aspek untuk menumbuh 

kembangkanbudaya 

1.13.1.1. Menjalankan standar 5 aspek untuk menumbuhan 

kembangkan budaya mutu, serta menerapkan 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

dibuktikan dengan 

keberadaan5 aspek, 

▪ Organ/fungsi SPMI. 

▪ Dukomen SPMI. 

▪ Hasil auditor internal 

▪ Hasil audit 

▪ Bukti tindak lanjut. 

mutu, serta 

menerapkan inovasi 

SPM. 

inovasi SPM, seperti : audit berbasis resiko (Risk 

Based Audit) 

1.14. Ketersediaan bukti yang 

sahih terkait praktik 

pengembangan budaya 

mutu di perguruan tinggi 

melalui rapat tinjauan 

manajemen, dengan 

agenda : 

▪ Hasil audit internal 

▪ Umpan balik 

▪ Kinerja proses dan 

kesesuaian produk 

▪ Status Tindakan 

pencegahan dan 

perbaikan. 

▪ Tindak lanjut rapat 

tinjauan manajemen 

sebelumnya. 

▪ Perubahan yang dapat 

mempengaruhi system 

penjaminan mutu. 

▪ Rekomendasi untuk 

peningkatan. 

1.14.1. Memiliki bukti yang 

sahih terkait 

pengembangan budaya 

mutu : 

▪ Hasil audit internal 

▪ Umpan balik 

▪ Kinerja proses dan 

kesesuaian produk 

▪ Status Tindakan 

pencegahan dan 

perbaikan. 

▪ Tindak lanjut rapat 

tinjauan manajemen 

sebelumnya.. 

▪ Perubahan yang 

dapat 

mempengaruhi 

system penjaminan 

mutu. 

▪ Rekomendasi untuk 

peningkatan 

1.14.1.1. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen, yang 

mengagendakan pembahasan 7 unsur. 

  1.15. Perolehan sertifikasi dan 

atau akreditasi eksternal  

1.15.1. Prodi memperoleh 

sertifikasi dan atau 

akreditasi (selain oleh 

BAN-PT) yang 

diberikan oleh 

Lembaga nasional 

bereputasi atau 

1.15.1.1. Memperoleh sertifikasi/akreditasi prodi (selain 

oleh BAN-PT) yang diberikan oleh Lembaga 

nasional bereputasi. 

 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

Lembaga Akreditasi 

Mandiri (LAM) 

2. Sumber Daya 

Manusia 

2.1 Peningkatan jumlah 

kualifikasi akademik dosen. 

2.1.1 Mendorong dosen 

untuk studi lanjut S3 di 

dalam maupun di luar 

negeri. 

2.1.1.1 Pemberian apresiasi bagi dosen yang studi lanjut. 

2.1.1.2 Memberlakukan wajib studi lanjut bagi dosen 

baru. 

2.1.1.3 Memberikan informasi beasiswa doctoral secara 

berkala. 

2.2 Peningkatan jumlah 

kualifikasi jabatan 

akademik dosen untuk ke 

Guru Besar. 

2.2.1 Mendorong dosen 

untuk kenaikan jabatan 

akademik. 

2.2.1.1 Pendampingan peningkatan jabatan akademik 

dosen. 

2.3 Guru Besar, Lektor 

Kepala dan Lektor. 

 2.3.1.1 Evaluasi kenaikan jabatan. 

2.4 Peningkatan jumlah 

sertifikasi pendidik 

professional/sertifikasi 

profesi. 

2.4.1 Mendorong dosen 

untuk mendapatkan 

sertifikasi pendidik 

professional/sertifikasi 

profesi. 

2.4.1.1 Pendampingan dan apresiasi untuk dosen 

mendapatkan sertifikasi pendidik 

professional/sertifikasi profesi. 

2.5 Rasio Mahasiswa Dosen 

(RMD) 

2.5.1 Mengontrol rasio 

mahasiswa dosen 

2.5.1.1 Peningkatan produktivitas kelulusan dan lulus 

cepat waktu. 

2.5.1.2 Melakukan analisis kebutuhan dosen. 

2.6 Peningkatan dosen 

berkegiatan di luar 

kampus : Mencari 

pengalaman industry atau 

berkegiatan di kampus 

lain. 

2.6.1 Mendorong dosen 

untuk berkegiatan di 

luar kampus dalam 

rangka peningkatan 

kompetensinya. 

2.6.1.1 Pemberian apresiasi (pengurangan beban 

mengajar) untuk dosen berkegiatan di luar 

kampus. 

2.7 Peningkatan 

pengakuan/rekognisi atas 

2.7.1 Mendorong dosen 

untuk meningkatkan 

2.7.1.1 Pemberian apresiasi dan pendampingan dalam 

peningkatan kepakaran dosen. 



No Bidang 

Pengembangan 

Sasaran Strategis Arah Kebijakan Program Strategis 

kepakaran/prestasi/kinerja 

dosen. 

kepakaran/prestasi/kine

rjanya. 

2.8 Income Generating Unit 

(IGU) 

1.8.1. Keberlanjutan dan 

Kemandirian Finansial. 

2.8.1.1 Menumbuhkembangkan berbagai unit usaha 

komersial. 

2.8.1.2 Pengelolaan unit bisnis secara kelembagaan. 

2.8.1.3 Peningkatan jejaring serta mitra universitas 

lainnya yang berpotensi menjadi sumber 

pendapatan. 

3 Sarana dan Prasarana 3.1 Sistem pengelolaan sarana 

dan prasarana berjalan 

secara efektif dan efisien 

3.1.1 Menjamin sistem 

pengelolaan sarana dan 

prasarana terlaksana 

secara efektif dan 

efisien. 

3.1.1.1 Mengembangkan sistem informasi pengelolaan 

sarana dan prasarana yang terintegrasi. 

3.2 Optimalisasi pendayagunaan 

sarana dan prasarana. 

3.2.1 Menjamin lisensi 

software akuntansi di 

laboratoium komputer 

3.2.1.1 Mengajukan lisensi untuk software akuntansi di 

laboratorium komputer 

3.3 Pengembangan Sistem 

Informasif mengakomodasi 

program MBKM. 

3.3.1 Peningkatan mutu 

pembelajaran berbasis 

MKBM secara 

administratif. 

3.3.1.1 Pengembangan aplikasi program MBKM Prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⮚ Program dan Arah Kebijakan dan Target 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

 

NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1 Pengembangan kurikulum dan 

peningkatan mutu pengajaran 

Kurikulum Prodi memuat ajaran 

Tamansiswa yang menjadi nilai 

unggul baik dalam persaingan 

nasional maupun internasional. 

Jumlah mata kuliah yang 

mengintegrasikan ajaran 

Tamansiswa 

Persentase 

integrasi 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

  Penyusunan bahan ajar dengan 

melibatkan Asosiasi Profesi, DUDI, 

sertifikasi kompetensi, dll untuk 

pengadaan materi terkait 

kompetensi mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan industri.  

Peninjauan Kurikulum Kali Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

  Meningkatkan peran dosen 

keserumpunan dalam penyusunan 

bahan ajar yang melibatkan asosiasi 

profesi dan dudika guna menjamin 

mutu pembelajaran. 

Rapat Keserumpunan Kali Kaprodi, 

Sekprodi, dan 

Dosen 

Keserumpunan 

1 1 

  Peninjauan bahan ajar yang dapat 

meningkatkan pengayaan materi 

untuk mendorong kelulusan 

mahasiswa dalam uji kompetensi 

profesi 

Penyusunan/Review bahan 

ajar 

Kali Kaprodi, 

Sekprodi, Gugus 

Mutu 

2 2 

  Melakukan pemantauan agar 

kualitas belajar-mengajar tetap baik 

(pelaporan LKPP yang lengkap di 

akhir semester). 

Pelaporan LKPP Kali Kaprodi, 

Sekprodi, dan 

Gugus Mutu 

2 2 

2 Memfasilitasi mahasiswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran   

Peningkatan  kompetensi dosen dan 

mahasiswa melalui pembelajaran 

berbasis artificial intelligence 

Jumlah mata kuliah akuntansi 

yang berbasis artificial 

intelligence 

Buah Kaprodi dan 

Sekprodi 

n.a. 1 

  Memperbanyak mata kuliah 

praktikum akuntansi yang berbasis 

artificial intelligence 

Jumlah mata kuliah praktikum 

akuntansi yang berbasis 

artificial intelligence 

Buah Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 2 



  Menyelenggarakan perkuliahan 

dengan narasumber dosen praktisi 

Jumlah perkuliahan praktisi Kali Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

  Meningkatkan kuantitas buku 

referensi terbaru  

Tersedianya buku Buah Kaprodi dan 

Sekprodi 

600 900 

  Meningkatkan akses buku digital 

baik dari dalam maupun luar negeri 

Tersedianya link buku digital Jumlah link Kaprodi dan 

Sekprodi 

50 63 

  Meningkatkan fasilitas buku-buku 

terbaru dan link-link materi dari 

lembaga sertifikasi. 

Tersedianya link materi Jumlah link Kaprodi dan 

Sekprodi 

2 3 

  Memfasilitasi mahasiswa untuk 

melaksanakan magang di dunia 

industri (perusahaan swasta 

maupun organisasi publik). 

Jumlah mahasiswa yang 

melaksanakan magang 

Persentase Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

  Mendorong mahasiswa untuk 

melaksanakan penelitian di dunia 

industri (perusahaan swasta 

maupun organisasi publik). 

Jumlah mahasiswa yang 

melakukan penelitian 

Persentase Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

  Mendorong penelitian mahasiswa 

agar selaras dengan ajaran 

Tamansiswa 

Jumlah penelitian mahasiswa  Buah Kaprodi dan 

Sekprodi 

5 20 

  Mendorong mahasiswa untuk 

mencapai skor EPT yang baik 

Skor minimal Poin Kaprodi dan 

Sekprodi 

400 400 

  Meningkatkan keterlibatan 

narasumber dari industri dan 

asosiasi profesi dalam seminar 

akademik secara berkala  

Jumlah seminar akademik Kali Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

  Meningkatkan keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan ilmiah 

seminar, prosiding, workshop, dll. 

Persentase jumlah mahasiswa 

yang mengikuti kegiatan 

ilmiah seminar, prosiding, 

workshop, dll. 

Persentase Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

  Meningkatkan kualitas program 

MBKM berkolaborasi dengan 

dosen yang memiliki usaha 

konsultan di bidang akuntansi, 

pajak, dan audit. 

Jumlah dosen yang memiliki 

usaha konsultan di bidang 

akuntansi, pajak, dan audit. 

Orang Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 2 

  Mendorong mahasiswa untuk ikut 

menerapkan sistem among melalui 

peran sertanya sebagai asisten 

dosen (grader).  

Jumlah mahasiswa yang 

menjadi asisten dosen 

(grader) 

Orang Kaprodi dan 

Sekprodi 

5 15 



3 Dihasilkannya peningkatan 

kompetensi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

Memberikan dukungan dana 

kepada dosen untuk memanfaatkan 

kesempatan beasiswa internal 

(Universitas) guna studi lanjut S3. 

Jumlah dosen yang studi 

lanjut S3 dan mendapatkan 

beasiswa internal 

Orang Kaprodi dan 

Sekprodi 

2 5 

  Memberikan dukungan kepada 

dosen untuk memanfaatkan 

kesempatan beasiswa eksternal 

guna studi lanjut S3. 

Jumlah dosen yang 

memperoleh beasiswa 

eksternal 

Orang Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

  Mendorong dosen untuk 

meningkatkan jabatan  

akademik/pangkat. 

Persentase dosen kenaikan 

jabatan fungsional 

Persentase Kaprodi dan 

Sekprodi 

30% 40% 

  Mendorong dosen untuk sertifikasi 

pendidik/dosen (Serdos). 

Jumlah dosen yang telah 

tersertifikasi (Serdos) 

Orang Kaprodi dan 

Sekprodi 

5 17 

  Meningkatkan dukungan dana 

kepada dosen untuk menempuh 

sertifikasi kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan industri (CA, 

ACPA, CPA, BKP, CMA, dll). 

Jumlah dosen yang 

memperoleh dana untuk 

sertifikasi kompetensi 

Orang Kaprodi dan 

Sekprodi 

5 10 

  Meningkatkan keterlibatan dosen 

dalam kegiatan ilmiah seminar, 

prosiding, workshop, dll. 

Persentase jumlah dosen yang 

mengikuti kegiatan ilmiah 

seminar, prosiding, workshop, 

dll. 

Persentase Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

  Peningkatan kompetensi dosen 

melalui kegiatan magang di 

industri/asosiasi profesi/organisasi 

publik  

Jumlah dosen yang 

melaksanakan magang. 

Persentase Kaprodi dan 

Sekprodi  

n.a. 25% 

  Memfasilitasi dosen untuk 

mengikuti program short course 

baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

Persentase dosen yang 

mengikuti short course 

Persentase  Kaprodi dan 

Sekprodi 

n.a. 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bidang Riset dan Inovasi 

 

NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1 2.1. Memanfaatkan kerja sama LN 

dan menumbuhkan joint research. 

2.1.1. Join research penelitian 

internasional dengan PT 

Mitra/Kerjasama luar negeri hibah 

BRIN. 

Jumlah penelitian 

Internasional joint research 

hibah 

kementerian/internasional/ 

mandiri dengan PT mitra 

Angka Kaprodi & 

Sekprodi 

0 12 

2.2. Meningkatkan Inovasi hasil riset. 2.2.1. Meningkatkan Pemerolehan 

hibah Kemendikbud Ristek, BRIN, 

LPDP, Non Kementerian. 

Persentase dosen yang 

mendapatkan hibah 

Kemendikbud Ri stek, 

BRIN, LPDP, Non 

Kementerian. 

 

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

0 3 

2.2.2. Meningatkan partisipasi 

dosen dalam penelitian melalui 

hibah internal 

Jumlah dosen yang 

memperoleh hibah internal  

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

3 12 

2.2.3. Meningkatkan jumlah 

penelitian kolaborasi dengan 

mahasiswa 

Jumlah penelitian dosen 

dengan mahasiswa  

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

1 12 

2.2.4. Meningkatkan hilirisasi hasil 

penelitian. 

Jumlah penelitian dosen yang 

diimplementasi kan dalam 

pengabdian dan komersialisasi 

Angka   Kaprodi & 

Sekprodi 

0 4 

2 2.3. Meningkatkan riset implementasi 

ajaran Tamansiswa. 

2.3.1. Meningkatkan riset 

keunggulan Tamansiswa. 

Jumlah dosen yang melakukan 

penelitian implementasi ajaran 

Tamansiswa 

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

N/A 10 

 2.4. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding internasional 

bereputasi. 

2.4.1. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding internasional 

bereputasi. 

Jumlah dosen yang 

menghasilkan publikasi 

jurnal/prosiding internasional 

bereputasi. 

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

0 7 



 2.5. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding nasional  

2.5.1. Meningkatkan publikasi 

jurnal nasional terakreditasi Sinta 

dan terindeks 

Jumlah jurnal/prosiding 

nasional bereputasi 

Angka Kaprodi & 

Sekprodi 

50 150 

 2.6. Meningkatkan publikasi 

jurnal/prosiding nasional. 

2.6.1. Meningkatkan jumlah 

publikasi dalam jurnal/prosiding 

internasional 

Jumlah publikasi dalam 

jurnal/prosiding internasional 

 

Angka  

Kaprodi & 

Sekprodi 

3 16 

 2.7. Meningkatkan pengelolaan 

jurnal/prosiding nasional. 

2.7.1. Meningkatkan jurnal 

nasional terakreditasi dan jumlah 

prosiding nasional. 

Jumlah jurnal yang 

terakreditasi non sinta 
 

Angka  

Kaprodi & 

Sekprodi 

0 3 

 Jumlah jurnal yang 

terakreditasi sinta 

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

0 2 

 2.8. Menghasilkan produk inovasi 

hasil riset yang di-HKI kan 

2.8.1.Meningkatkan Pemerolehan 

berbagai macam HKI non-paten 

Jumlah dosen yang memiliki 

inovasi riset yang 

menghasilkan HKI non-Paten 

Angka  Kaprodi & 

Sekprodi 

0 8 

 

 

 



3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUN

G JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1.  1.1 Optimalisasi dosen dan 

mahasiswa dalam Pengabdian 

kepada masyarakat 

1.1.1 Peningkatan kinerja dosen 

dan mahasiswa dalam pengabdian 

kepada masyarakat 

Jumlah dosen dalam 

pengabdian kepada 

masyarakat  

Jumlah   Kaprodi dan 

Sekprodi 

13 24 

Jumlah PkM melibatkan 

mahasiswa  

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

5 80 

Jumlah publikasi Pkm 

nasional/ internasional (media 

massa, media elektronik, 

conference, prosiding) 

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 10 

1.1.2 PKM sesuai roadmap 

pengabdian kepada masyarakat  

Jumlah PKM sesuai roadmap 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Jumlah   Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

1.1.3 Hilirisasi hasil penelitian 

dosen dalam pengabdian kepada 

masyarakat  

Jumlah kegiatan PkM Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 4 

2 1.2 Pengembangan bidang 

keilmuan dalam pengabdian 

untuk meningkatkan sumber 

daya dan kesejahteraan 

masyarakat berbasis ajaran 

Tamansiswa dan visi keilmuan 

1.2.1 Menyelenggarakan kegiatan 

kemitraan sesuai dengan bidang 

keahlian dosen dan mahasiswa 

berbasis ajaran Tamansiswa dan 

visi keilmuan 

Jumlah Pkm berbasis ajaran 

tamansiswa   

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 8 

3 1.3 Inovasi 

PkM berbasis kebutuhan masyarakat 

dengan memanfaatkan teknologi 

informasi digital. 

1.3.1 Pemanfaatan teknologi 

informasi digital dalam 

pengabdian kepada masyarakat  

Jumlah PkM yang 

memanfaatkan teknologi  

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 8 

1.3.2 Meningkatkan pemerolehan 

berbagai macam HKI non paten  

Jumlah dosen yang 

melaksanakan PKM  

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 8 

4 1.4 Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pengabdian kepada 

masyarakat melalui program 

hibah 

1.4.1 Meningkatkan jumlah 

partisipasi dosen dalam 

pengabdian kepada masyarakat 

melalui hibah 

Jumlah PkM hibah internal  

 

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 10 

Jumlah proposal PkM hibah 

pemerintah  

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 4 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUN

G JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

5 1.5 Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas PkM skala 

internasional 

1.5.1 Meningkatkan pengabdian 

kepada masyarakat kolaborasi 

internasional  

Jumlah PkM hibah industry/ 

non pemerintah 

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 16 

Jumlah PKM kolaborasi/ 

hibah/skala/tema internasional  

Jumlah  Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 7 

 

 

4. Bidang Kemahasiswaan  

NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 
PENANGGUN

G JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1 1.1.1 Melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan Prodi 

1.1.1.1 Meningkatkan 

kemampuan mahasiswa 

dalam kegiatan prodi 

Jumlah kegiatan prodi dan 

kelembagaan mahasiswa 

Jumlah 

kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

7 18 

1.1.1.2 Menyusun roadmap 

Kegiatan prodi dan 

lembaga 

kemahasiswaan. 

Roadmap kegiatan Jumlah 

kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 2 

1.1.2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di luar kampus 

1.1.2.1 Meningkatkan 

kemampuan mahasiswa 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran di luar 

kampus baik melalui 

program MBKM dan 

kegiatan Internasional 

Magang, Penelitian, 

Kewirausahaan, 

Jumlah 

Mahasiswa 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

n/a 15 

1.1.3 Menghasilkan prestasi 

mahasiswa dalam bidang 

akademik/non akademik 

1.1.3.1 Meningkatkan jumlah 

prestasi mahasiswa 

dalam bidang 

akademik/non 

akademik dari 

kejuaraan tingkat local 

Jumlah prestasi pertahun Jumlah 

prestasi 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 5 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 
PENANGGUN

G JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1.1.3.2 Meningkatkan jumlah 

prestasi mahasiswa 

dalam bidang 

akademik/non 

akademik dari 

kejuaraan tingkat 

nasional 

Jumlah prestasi pertahun Jumlah 

prestasi 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 5 

1.1.3.3 Meningkatkan jumlah 

prestasi mahasiswa 

dalam bidang 

akademik/non 

akademik dari 

kejuaraan tingkat 

internasional 

jumlah perstasi pertahun Jumlah 

prestasi 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

N.A 5 

1.2.1 Meningkatkan pelayanan 

mahasiswa yang mendukung 

kegiatan akademik 

1.2.1.1 Meningkatkan 

kepuasan mahasiswa 

dalam pembelajaran  

Presentase kepuasan 

mahasiswa dalam 

pembelajaran 

Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

60% 80% 

1.2.1.2 Meningkatkan 

kepuasan mahasiswa 

dalam pengembangan 

diri, kesejahteraan dan 

minat bakat. 

Presentase kepuasan 

mahasiswa dalam 

kesejahteraan 

Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

60% 70% 

1.3.1 Meningkatkan kualitas 

kompetensi dan memiliki 

lulusan yang berkarakter 

1.3.1.1 Meningkatkan 

kompetensi yang sesuai 

dengan ke profesiannya 

Presentase peningkatan 

kompetensi 

Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

75% 85% 

1.3.1.2 Mendorong lulusan 

bekerja/wirausaha yang 

mandiri 

Presentasi dari jumlah 

mahasiswa 

Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

90%

  

95%

  

1.3.1.3 Meningkatkan 

pelaksanaan dan 

evaluasi tracer study 

dalam menyesuaikan 

kesesuaian lulusan 

dengan bidang kerja. 

Presentasi dari Lulusan Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 
75% 85% 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 
PENANGGUN

G JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1.3.1.4 Jangkauan Operasi 

Kerja Lulusan 

(Lokal/Wilayah/ 

Berwirausaha tidak 

Berizin) 

Jumlah Lulusan Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 
15% 2% 

1.3.1.6 Jangkauan Operasi 

Kerja Lulusan  

(Nasional/ 

Berwirausaha Berizin) 

Jumlah Lulusan Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 
82% 87% 

1.3.1.7 Jangkauan Operasi 

Kerja Lulusan  

(Multinasional/ 

Internasional) 

Jumlah Lulusan Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 
1% 8% 

1.3.1.8 Memperkuat tracer 

study bagi user atau 

pengguna lulusan untuk 

evaluasi kesesuaian 

bidang kerja lulusan 

terhadap kompetensi 

bidang studi. 

Tingkat Kepuasan Penguna 

Lulusan 

Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 
78% 83% 

1.4.1 Meningkatkan peran alumni 

dalam mendukung kegiatan 

akademik maupun non 

akademik 

1.4.1.1 Mendukung kegiatan 

prodi dalam bentuk 

akademik maupun non 

akademik 

Rincian kegiatan Jumlah 

kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

1.4.1.2 Meningkatkan 

pelaksanaan dan 

evaluasi tracer study 

dalam menyesuaikan 

kesesuaian lulusan 

dengan bidang kerja. 

Rincian kegiatan Jumlah 

kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

1.4.1.3 Meningkatkan respose 

rate tracer study untuk 

alumni 

response rate tracer  study Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 
50% 60% 

1.4.1.4 Menjadi sumber 

rujukan bagi 

Rincian kegiatan Jumlah 

Kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 1 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 
PENANGGUN

G JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

mahasiswa dalam 

memenuhi kebutuhan 

dalam memperoleh 

pekerjaan di bidang 

yang dipilih. 

1.4.1.5 Komunitas alumni 

senior yang sukses 

dapat menjadi media 

yang paling efektif 

tidak hanya untuk 

lulusan universitas 

tetapi juga dengan 

alumni yang lebih 

muda 

Rincian kegiatan Jumlah 

Kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 1 

 

 

 

5. Bidang Kerjasama 

 

 

NO 

 

ARAH 

KEBIJAKAN 

 

PROGRAM 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

SATUAN 

 

PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

 

2025 

2 1.1.1 Optimalisasi kerjasama 

Caturdharma melalui Pembelajaran di 

luar Prodi. 

1.1.1.1 Berkolaborasi dengan 

Perguruan Tinggi, Asosiasi 

Profesi dan Dunia Industri di DIY 

dalam pengembangan modul 

pembelajaran. 

 

 

Modul Bahan  

ajar 

 

 

Angka 

 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

 

 

0 

 

 

7 

1.1.1.2 Berkolaborasi dengan 

mitra dalam publikasi ilmiah 

nasional/internasional 

terakreditasi dan terindeksasi. 

 

Jumlah publikasi dengan 

Mitra Kolaborasi 

 

Angka 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

 

3 

 

7 



 

NO 

 

ARAH 

KEBIJAKAN 

 

PROGRAM 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

SATUAN 

 

PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

 

2025 

1.1.1.3 Peningkatan kualitas dan 

kuantitas mahasiswa dalam 

pembelajaran di luar prodi, 

perguruan tinggi, industri 

 

 

Jumlah mahasiswa 

 

 

Angka 

 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

 

 

10 

 

 

33 

1.1.1.4 Melakukan monev 

kegiatan kerja sama dengan mitra 

dalam negeri secara berkala dan 

berkesinambungan. 

 

Jumlah aktifitas 

 

Angka 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 
15 32 

  1.1.1.5 Melakukan monev 

kegiatan kerja sama dengan mitra 

luar negeri secara berkala dan 

berkesinambungan. 

 

Jumlah aktifitas 

 

Angka 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 
3 8 

 1.1.2 

Peningkatan skema kerja sama 

Caturdharma dengan mitra 

1.1.2.1 Menawarkan dan 

mendorong secara intensif 

terciptanya kerja sama dengan 

DUDIKA. 

 

Jumlah mitra 

 

 

Angka 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

 

 

10 

 

 

17 

1.1.2.2 Meningkatkan jumlah 

mitra dalam publikasi  

Jumlah SPK publikasi Angka Kaprodi dan 

Sekprodi 

 

0 

 

8 

1.1.2.3 Mendorong dosen untuk 

melakukan magang pada kantor 

atau jasa profesi 

 

 

 

Jumlah Dosen 

 

 

Angka 

 

 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

 



6. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 

N

O 
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1 1.1.1 Menghasilkan Kegiatan 

pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan  

1.1.1.1 Internalisasi Ajaran 

Tamansiswa Dalam 

Pendidikan dan 

Pengajaran 

kegiatan persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

1.1.1.2 Internalisasi Ajaran 

Tamansiswa Dalam 

Penelitian 

Kegiatan Angka Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 10 

1.1.1.3 Internalisasi Ajaran 

Tamansiswa Dalam 

Pengabdian kepada 

masyarakat 

Kegiatan Angka Kaprodi dan 

Sekprodi 

N/A 8 

1.1.1.4 Internalisasi Ajaran 

Tamansiswa Dalam 

Kegiatan Mahasiswa 

Kegiatan persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

60% 85% 

1.2.1 Menghasilkan Mental 

sebagai gerakan kebudayaan 

dan berkarakter berdasarkan 

ajaran Tamansiswa 

1.2.1.1 Menyosialisasikan 

ajaran 

Ketamansiswaan 

kepada Stakeholder 

Kegiatan persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

60% 85% 

1.2.1.2 Menjadi rujukan 

pembelajaran 

akuntansi berdasarkan 

Ajaran Hidup 

Tamansiswa 

Rincian kegiatan Jumlah 

kegiatan 

Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 1 

1.3.1 Meningkatkan sumberdaya 

manusia dengan pendekatan 

yang ada di ajaran 

Tamansiswa 

1.3.1.1 Meningkatkan 

kualitas sumberdaya 

manusia dalam 

konsep keberterimaan 

pada semua 

karakteristik 

mahasiswa, 

mewujudkan 

lingkungan fisik dan 

Tersedianya sarana dan 

prasarana 

angka Kaprodi dan 

Sekprodi 

1 4 



N

O 
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

nonfisik yang 

aksesible, 

membangun bu daya 

inovatif  

1.3.1.2 Meningkatkan 

penanganan 

pelanggaran kode etik 

mahasiswa  

Perbandingan jumlah 

penanganan dengan kasus 

Persen Kaprodi dan 

Sekprodi 

100% 100% 

 

 

 

7. Bidang Tata Kelola 

NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

1 Memiliki dokumen formal system 

tata pamong yang dijabarkan ke 

dalam berbagai kebijakan dan 

peraturan. 

Melaksanakan kebijakan dan 

peraturan untuk menjamin 

akuntabilitas, keberlanjutan, 

transparansi, dan mitigasi potensi 

risiko 

Sistem tata pamong yang 

dijabarkan ke dalam berbagai 

kebijakan dan peraturan 

dilaksanakan secara konsisten, 

efektif, dan efisien 

Dokumen (%) Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

80% 100% 

2 Memiliki bukti dokumen formal 

kebijakan integritas akademik dan 

kualitas Pendidikan 

Menyediakan dokumen formal 

terkait kebijakan integritas 

akademik dan kualitas Pendidikan 

yang dilaksanakan secara 

konsisten, efektif dan efisien. 

Kebijakan integritas akademik 

dan kualitas Pendidikan yang 

dilaksanakan secara konsisten, 

efektif dan efisien. 

Laporan (%) Kaprodi  

Gugus Mutu 

80% 100% 

3 Memiliki dokumen formal struktur 

organisai 

Tersedianya dokumen formal 

struktur organisasi, termasuk 

industrial advisory board 

disesuaikan dengan kebutuhan 

program yang diselenggarakan, 

dan tata kerja prodi yang 

dilengkapi tugas dan fungsi guna 

menjamin terlaksananya fungsi 

Terlaksananya fungsi prodi 

secara konsisten, efektif dan 

efisien 

Laporan (%) Kaprodi dan 

Sekprodi 

80% 100% 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

prodi secara konsisten, efektif dan 

efisien. 

4 Terlaksananya kredibilitas 

transparansi, akuntabilitas, 

tanggungjawab, keadilan dan 

manajemen risiko 

Menyiapkan bukti terlaksananya 

kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, 

keadilan dan manajemen risiko 

Kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, 

keadilan dan manajemen 

risiko telah dilaksanakan 

secara konsisten 

Laporan (%) 

 

Kaprodi  80% 100% 

5 Keberadaan dan keberfungsian 

penegakan kode etik untuk menjamin 

tata nilai dan integritas. 

Melaksanakan penegakan kode 

etik secara efektif dan efisien 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penegakan kode etik  Dokumen (%) Kaprodi  80% 100% 

6 Mendorong setiap unsur pimpinan 

disetiap jenjang untuk menjaga dan 

meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. 

Melakukan rencana strategis dan 

operasional melalui komunikasi 

yang baik dengan stakeholders 

internal serta mampu mengambil 

keputusan strategis dan inovatif 

dengan risiko terukur dalam 

melaksanakan kebijakan 

operasional 

Tidak terjadi mis-komunikasi 

dalam melaksanakan rencana 

strategis dan operasional 

Notulen (%) Kaprodi  85% 100% 

7 Mendorong setiap unsur pimpinan 

disetiap jenjang agar dapat 

mengambil keputusan strategis dan 

inovatif dengan risiko terukur. 

Mampu berperan sebagai agen 

perubahan yang secara terus 

menerus memberikan motivasi 

tercapainya visi, misi dan budaya 

dan tujuan strategis Fakultas 

Ekonomi. 

Motivasi tercapainya visi dan 

misi prodi berjalan lancar, 

yang ditunjukkan dengan 

perkembangan yang dicapai 

Laporan (%) Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

80% 100% 

8 Menindaklanjuti MoA kerja sama 

Caturdharma yang saling 

menguntungkan dari arahan fakultas. 

Merealisasikan MoA menjadi 

Surat perjanjian Kerjasama (SPK) 

yang saling menguntungkan, dan 

menjadi rujukan public. 

Diperoleh SPK untuk 

kerjasama caturdharma 

dengan pihak ketiga dan telah 

dijadikan rujukan oleh 

berbagai pihak 

Laporan (%) Kaprodi  50% 100% 

9 Perguruan tinggi memiliki bukti 

formal keberfungsian system 

pengelolaan fungsional dan 

operasional 

Melaksanakan 5 aspek 

pengelolaan secara konsisten, 

efektif, dan efisien. 

 

 

Bukti dokumentasi tersedia Laporan (%) Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

80% 100% 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

10 Benchmark dengan perguruan tinggi 

internasional. 

Pembuatan rencana strategis 

dilakukan benchmark dengan 

perguruan tinggi internasional. 

Jumlah benchmark Satuan Kaprodi dan 

Sekprodi 

0 3 

11 Menjalankan standar 5 aspek untuk 

menumbuh kembangkan budaya 

mutu, serta menerapkan inovasi SPM. 

Menjalankan standar 5 aspek 

untuk menumbuhan kembangkan 

budaya mutu, serta menerapkan 

inovasi SPM, seperti : audit 

berbasis resiko (Risk Based Audit) 

Bukti Dokumentasi, Inovasi 

sudah dilakukan, Bukti tindah 

lanjut hasil audit tersedia 

Dokumen (%) Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

90% 98% 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

12 Memiliki bukti yang sahih terkait 

pengembangan budaya mutu : 

▪ Hasil audit internal 

▪ Umpan balik 

▪ Kinerja proses dan kesesuaian 

produk 

▪ Status Tindakan pencegahan dan 

perbaikan. 

▪ Tindak lanjut rapat tinjauan 

manajemen sebelumnya.. 

▪ Perubahan yang dapat 

mempengaruhi system penjaminan 

mutu. 

▪ Rekomendasi untuk peningkatan 

Melaksanakan rapat tinjauan 

manajemen, yang 

mengagendakan pembahasan 7 

unsur. 

● Sudah dilakukan rapat hasil 

audit internal 

● Sudah dilakukan rapat 

umpan balik 

● Sudah dilakukan rapat 

membahas kinerja proses 

dan kesesuaian produk 

● Sudah dilakukan rapat 

tindak lanjut rapat tinjauan 

manajemen sebelumnya 

● Sudah dilakukan perubahan 

yang dapat mempengaruhi 

sistem  

● Sudah dilakukan rapat 

tindak lanjut rekomendasi 

untuk peningkatan 

Salinan 

Dokumen 

yang dibuat 

oleh AMI 

LPM UST (%) 

Kaprodi  50% 100% 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

13 Prodi memperoleh sertifikasi dan atau 

akreditasi (selain oleh BAN-PT)  

Memperoleh sertifikasi/akreditasi 

prodi (selain oleh BAN-PT) yang 

diberikan oleh Lembaga nasional 

bereputasi. 

 

Diperoleh sertifikasi/akreditasi 

prodi (selain oleh BAN-PT) 

yang diberikan oleh Lembaga 

nasional bereputasi. 

 

Status 

Akreditasi 

BAN-PT 

Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

A Ungg

ul 

 

  Memperoleh sertifikasi/akreditasi 

prodi oleh Lembaga Internasional 

bereputasi. 

 

Diperoleh sertifikasi/akreditasi 

prodi oleh Lembaga 

Internasional bereputasi. 

 

Persen  Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

0% 100% 

14 Mendorong dosen untuk studi lanjut 

S3 di dalam maupun di luar negeri. 

Pemberian apresiasi bagi dosen 

yang studi lanjut. 

Persentase jumlah kualifikasi 

akademik dosen 

Persen 

 

Kaprodi  

  

20% 50% 

Memberlakukan wajib studi lanjut 

bagi dosen baru. 

Memberikan informasi beasiswa 

doctoral secara berkala. 

17 Mendorong dosen untuk 

mendapatkan sertifikasi pendidik 

professional/sertifikasi profesi. 

Pendampingan dan apresiasi 

untuk dosen mendapatkan 

sertifikasi pendidik 

professional/sertifikasi profesi. 

Persentase jumlah dosen yang 

mendapatkan sertifikasi 

pendidik 

professional/sertifikasi profesi 

Persen Kaprodi  40% 70% 

19 Mengontrol rasio mahasiswa dosen Peningkatan produktivitas 

kelulusan dan lulus tepat waktu. 

 

Persentase kelulusan dan lulus 

tepat waktu 

Persen Kaprodi  50% 60% 

Melakukan analisis kebutuhan 

dosen 

Rasio Dosen Mahasiswa Rasio Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

1:47 1:40 

20 Mendorong dosen untuk berkegiatan 

di luar kampus dalam rangka 

peningkatan kompetensinya 

Pemberian apresiasi (pengurangan 

beban mengajar) untuk dosen 

berkegiatan di luar kampus 

Persentase jumlah dosen 

berkegiatan di luar kampus 

Persen Kaprodi dan 

Gugus Mutu 

10% 35% 

21 Mendorong dosen untuk 

meningkatkan 

kepakaran/prestasi/kinerjanya. 

Pemberian apresiasi dan 

pendampingan dalam peningkatan 

kepakaran dosen. 

Persentase jumlah dosen yang 

mendapatkan rekognisi 

Persen Kaprodi  40% 70% 

22 Keberlanjutan dan Kemandirian 

Finansial 

Pengelolaan unit bisnis secara 

kelembagaan 

Persentase Pendapatan IAPI 

Test center dan Tax Center 

Persen Kaprodi   ≥ 1%  ≥ 

1% 

Peningkatan jejaring serta mitra 

program studi lainnya yang 

Persentase dana Pendidikan 

yang bersumber dari CSR 

Persen Kaprodi  ≥ 1%  ≥ 

1% 



NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

BASE 

LINE 

(2020) 

2025 

berpotensi menjadi sumber 

pendapatan. 

23 Menjamin system pengelolaan sarana 

dan prasarana terlaksana secara 

efektif dan efisien 

Mengembangkan system 

informasi pengelolaan sarana dan 

prasarana yang terintegrasi. 

Tersedianya sistem informasi 

pengelolaan sarana dan 

prasarana 

Persen Kaprodi dan 

Gugus  

Mutu 

70% 100% 

24 Unit memperoleh lisensi software 

akuntansi di laboratoium komputer. 

Menjamin lisensi software 

akuntansi di laboratoium 

komputer 

Adanya lisensi software 

akuntansi di laboratoium 

komputer 

Jumlah Lisensi Kaprodi dan 

Gugus Mutu 
3 3 

25 Peningkatan akuntabilitas data 

akademik 

Melakukan pemutakhiran data 

akademik 

Tersedianya laporan hasil 

analisis kebutuhan kebijakan 

pada Lembaga di Prodi 

Laporan (%) Kaprodi 50% 100% 

Melakukan keandalan informasi 

akademik 

Tersedianya bukti 

dokumentasi  

Laporan (%) Kaprodi 

Gugus Mutu 

80% 100% 

26 Peningkatan mutu pembelajaran 

berbasis MKBM secara administratif. 

Pengembangan kurikulum dan 

pelaksanaan program MBKM 

Prodi 

Tersedianya pedoman, naskah, 

dan kebijakan program 

MBKM Prodi 

Dokumen (%) Kaprodi dan 

Sekprodi 

0% 100% 

 

 

 

 

 

 


