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RINGKASAN EKSEKUTIF 

A. Latar Belakang

Riset dan publikasi dianggap sebagai dua indikator yang menentukan daya saing suatu 
lembaga pendidikan tinggi.  Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai salah satu perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia, sangat menyadari pentingnya kegiatan riset dan publikasi 
dalam menjaga kualitas universitas di tingkat nasional dan internasional. Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis (FEB) merupakan salah satu fakultas di UGM yang menunjukkan pencapaian 
kualitas itu di tingkat nasional dan internasional. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa 
FEB UGM merupakan sekolah bisnis pertama dan satu-satunya di Indonesia yang saat ini 
terakreditasi oleh Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Laporan ini 
disusun untuk memenuhi permintaan proyek ERASMUS+ REPESEA melalui pelaksanaan 
Sistem untuk Menilai Dampak dan Kualitas Riset (SiMDaKuR) yang diajukan oleh proyek 
tersebut. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) telah 
menjalankan kriteria berbasis kinerja untuk sistem promosi dan penghargaan selaras dengan 
Sistem Akreditasi Nasional. Selain itu, di bawah sistem akreditasi AACSB, kriteria berbasis 
kinerja telah semkain ditegaskan sejak 2010. Tahun ini, kami direakreditasi kembali oleh dua 
badan akreditasi, yakni Badan Akreditasi Nasional dan AACSB. Kami melaksanakan rintisan 
SiMDaKuR sejalan dengan persiapan proses reakreditasi tersebut. 

B. Pelaksanaan SiMDaKuR

Di bawah Sistem Akreditasi Nasional, kinerja dosen dinilai berdasarkan karya riset, 
kegiatan akademik (mengajar dan publikasi akademik), dan pengabdian masyarakat. Secara 
umum, proporsi kegiatan dosen meliputi 40 persen riset, 50 persen akademik, dan sepuluh 
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persen pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk AACSB, dosen dikategorikan menjadi 
Instructional Practitioners atau Praktisi Pengajaran (PP), Scholarly Practitioners atau Praktisi 
Ilmiah (PI), Practice Academics atau Praktisi Akademik (PA), dan yang tertinggi Scholarly 
Academics atau Akademik Ilmiah (AI). Kriteria untuk menetapkan kualifikasi tersebut 
dijabarkan di bawah ini.

1. Instructional Practitioners atau Praktisi Pengajaran (PP) í staf pengajar yang memiliki 
minimal gelar master dan mempunyai satu dari dua pilihan berikut ini: 

a. Satu (1) kegiatan keterlibatan akademik dan satu (1) kegiatan keterlibatan 
profesional;

b. Dua (2) kegiatan keterlibatan profesional.

2. Scholarly Practitioners atau Praktisi Ilmiah (PI) í Staf pengajar yang memiliki 
minimal gelas master dan mempunyai satu (1) Jurnal Peer-Reviewed (dalam kurun 
lima tahun terakhir), satu (1) kegiatan keterlibatan akademik, dan satu (1) kegiatan 
keterlibatan profesional.

3.  Practice Academics atau Praktisi Akademik (PA) í Staf pengajar yang memiliki 
minimal gelar master dan mempunyai satu (1) kegiatan keterlibatan akademik dan 
dua (2) kegiatan keterlibatan profesional. 

4. Scholarly Academics atau Akademik Ilmiah (AI) í a) Staf pengajar yang sedang 
menempuh program doktor yang tinggal menyelesaikan disertasinya atau mahasiswa 
ABD (All But Dissertation) dikategorikan sebagai AI selama dua (2) tahun; atau b) 
Staf pengajar yang memperoleh gelar doktor dalam kurun lima tahun terakhir sejak 
tanggal dilakukannya penilaian; atau c) Staf pengajar dengan gelar doktor yang 
paling tidak memiliki dua (2) kegiatan keterlibatan akademik dan satu atau lebih 
artikel dalam jurnal peer-reviewed (PRJ) dengan memilih satu dari empat pilihan 
berikut ini: 

a. Satu (1) PRJ jurnal internasional (peringkat 1-3)

b. Dua (2) PRJ, setidaknya (1) dimuat dalam jurnal internasional (peringkat 
4-5), dan satu (1) sebagai penulis utama.

c.  Tiga (3) PRJ, paling tidak satu (1) dimuat dalam jurnal internasional 
(peringkat 4-5).

d.  Tiga (3) PRJ, paling tidak satu (1) sebagai penulis utama.
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Kami melakukan rintisan ini dengan menggunakan catatan kinerja yang dikumpulkan 
oleh Dewan Penjamin Mutu selama tiga sampai lima tahun terakhir sesuai dengan dua 
sistem akreditasi tersebut di atas. Sebagaimana garis besar yang tercantum dalam manual 
SiMDaKuR, data dikumpulkan di tingkat individu, dan kompilasinya digunakan sebagai 
dasar untuk melihat kinerja Departemen dan Fakultas. Kami mencatat kinerja-kinerja ini 
menggunakan format SiMDaKuR. Uraian di bawah ini merupakan garis besar penjelasan 
yang lebih rinci berkaitan dengan tes rintisan SiMDaKuR yang dilaksanakan di FEB UGM, 
khususnya program Master of Science dan Doktor FEB UGM (MD FEB UGM). MD FEB 
UGM memiliki enam program studi di tingkat program Master of Science dan Doktor di 
bidang ilmu akuntansi, bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, menilai SiMDaKuR di MD 
FEB UGM sudah mewakili penilaian di tingkat fakultas FEB UGM.

1. Lingkungan Riset

Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk menghasilkan riset dan publikasi berkualitas 
tinggi, dukungan lembaga secara menyeluruh yang berada di lingkungan para peneliti 
sangat penting untuk diperhatikan. Dukungan ini bisa berwujud dalam berbagai bentuk, 
termasuk harmoni antara misi dan visi lembaga dengan kegiatan akademik nyata di antara 
akademisi, ketersediaan kode etik dan kebijakan untuk melindungi para peneliti, dan tentu 
saja infrastruktur.  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, FEB UGM merupakan sekolah bisnis pertama 
di Indonesia dan saat ini merupakan satu-satunya sekolah bisnis di dalam negeri yang 
terakreditasi oleh badan akreditasi internasional terkemuka untuk sekolah bisnis: AACSB. 
Akreditasi tersebut diperoleh pada bulan Mei 2014, setelah persiapan yang sangat matang 
dilaksanakan oleh semua pengampu di fakultas selama sekitar delapan tahun sejak niat awal 
diikrarkan. Dari persiapan yang menyeluruh tersebut, hal utama yang harus disipakan oleh 
tim pada saat itu adalah, tentu saja, perumusan misi dan visi yang mewakili tujuan FEB 
UGM untuk menjadi sekolah bisnis internasional. 

Misi dan visi yang dirumuskan juga harus dipahami oleh seluruh staf dan pengampu 
fakultas dan mengakar di dalam setiap kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat 
di FEB UGM. FEB UGM juga secara rutin setiap tahun mengawasi dan mengevaluasi 
pemahaman dan pelaksanaan visi dan misi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
staf fakultas. Dengan demikian, untuk mengukur strategi di lingkungan FEB UGM guna 
mendukung kegiatan riset, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini, FEB UGM 
selalu memastikan bahwa setiap kegiatan, termasuk riset dan publikasi, sejalan dengan misi 
dan visi kami, dan didukung dengan kode etik dan kebijakan yang jelas. 
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Dengan lingkup spesifik di MD FEB UGM, misi organisasi yang dianut untuk program 
Master of Science dan program Doktor:

Misi Program Master of Science FEB UGM
“Diperkaya dengan keragaman jaringan internasional  namun berakar dalam kearifan 
lokal, kami membina mahasiswa menjadi cendekiawan di bidang akuntansi/ekonomi/

manajemen dengan keterampilan komunikasi dan etika riset yang kokoh.” 

Misi Program Doktor FEB UGM
“Diperkaya dengan keragaman jaringan internasional  namun berakar dalam kearifan 

lokal, kami membina ilmuwan independen dan kompeten di bidang akuntansi/ekonomi/
manajemen dilengkapi dengan pengetahuan tinggi di bidang akuntansi/ekonomi/

manajemen dan metodologi riset canggih yang beradab.”  

Sebagai lembaga yang dipandu oleh misinya, program Master of Science berkomitmen 
untuk mendidik sarjana-sarjana berpengetahuan luas yang kaya akan ketrampilan 
komunikasi dan etika riset. Selain itu, program Doktor lebih berfokus pada pendidikan 
sarjana-sarjana independen yang memiliki pengetahuan tinggi dan metodologi riset 
yang beradab. Kata-kata yang dipertebal tersebut merupakan nilai-nilai pokok lembaga 
yang mendasari tujuan pendidikan dan hasil kegiatan pendidikan dan pengajaran. Nilai-
nilai utama disebarkan ke bawah melalui peta kurikulum pada struktur mata kuliah. Para 
dosen FEB UGM wajib memahami konstruksi kurikulum tersebut. Dengan demikian, 
mereka menyadari peran sertanya dalam keseluruhan kegiatan belajar-mengajar. Pertemuan 
sosialisasi dan diskusi dilaksanakan secara reguler untuk memperkuat pemahaman bersama 
mengenai sekuen akademik tersebut. Selain itu, jaminan sistem pembelajaran sedang 
dilaksanakan untuk menilai efektivitas kegiatan akademik. Begitu bisa dipastikan, sistem 
akan dipertahankan untuk memperkuat kinerja. Sebaliknya, jika terjadi pertentangan 
kinerja, perlu perencanaan untuk menutup lingkaran kegiatan agar kesenjangan kinerja 
dapat dirapatkan
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Tabel 1.1  Evaluasi lingkungan riset melalui visi dan misi

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Visi dan Misi 

Strategi yang diterapkan 
di lingkungan (nilai-nilai, 
integritas, kesetaraan & 
keragaman)

Harmoni visi dan 
misi lembaga dengan 
kecenderungan 
perkembangan akademisi 

Ya Ya Ya Ya Ya

Refleksi keragaman dan 
kesetaraan dalam strategi 
dan kebijakan lembaga 

Ya Ya Ya Ya Ya

Kode etik dan kebijakan 
dilaksanakan dan ditaati 

Ya Ya Ya Ya Ya

FEB UGM juga membangun berbagai infrastruktur pendukung untuk memperbaiki 
kualitas riset yang dilakukan oleh para staf pengajar. Institusi ini mempunyai laboratorium 
komputer, perpustakaan dengan banyak koleksi buku, e-book dan e-journal, ruang-ruang 
konferensi dengan kapasitas untuk 60 hingga 300 orang, ruang-ruang teleconference, dan 
lain-lain. Salah satu jurnal yang dikelola oleh FEB UGM terindeks oleh SCOPUS: Gadjah 
Mada International Journal of Economics and Business (GAMAIJEB). Unit Publikasi FEB 
UGM juga melaksanakan konferensi tahunan yang dinamai “Gadjah Mada International 
Conference on Economics and Business - GAMAICEB.” Oleh karenanya demi menjamin agar 
kualitas proses dan hasil dari setiap kegiatan sejalan dengan nilai-nilai, misi, dan visi FEB 
UGM, Fakultas juga membentuk Unit Penjamin Mutu. 

Di bawah MD FEB UGM, lembaga mendukung pengembangan riset dengan menyediakan 
berbagai insfrastruktur. Karena koleksi bacaan telah dipenuhi dengan perpustakaan online 
dan offline, lembaga fokus menyediakan suasana nyaman untuk belajar baik secara individu 
maupun tim. Ruang-ruang baca dan diskusi dengan kapasitas 3 – 120 orang disediakan 
untuk memfasilitasi diskusi antar mahasiswa dengan dosen. Selain itu, seminar, lokakarya, 
konferensi dan sidang doktor dilaksanakan untuk memperkuat suasana berbasis riset di 
dalam lembaga. Organisasi mahasiswa juga giat mendukung lingkungan riset ini dengan 
aktif menyelenggarakan acara-acara diskusi dalam masing-masing kelompok belajar di 
bidang marketing, keuangan, sumber daya manusia dan operasi.  

Rincian dukungan riset melalui infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 1.2.
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Tabel 1.2 Evaluasi Lingkungan Riset melalui Infrastruktur 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Infrastruktur

Strategi di bidang 
infrastruktur

Telah menyediakan fasilitas 
riset seperti ruang konferensi, 
lab ilmiah, atau lab riset khusus 
untuk melaksanakan kegiatan 
riset. 

Ya Ya Ya Ya Ya

Telah menyelenggarakan 
konferensi riset di dalam 
lingkungan universitas/sekolah 
untuk menyebarkan berbagi 
temuan riset. 

Ya Ya Ya Ya Ya

Mendirikan jurusan/unit riset 
untuk mempromosikan dan 
mengkoordinasikan kegiatan 
riset. 

Ya Ya Ya Ya Ya

Mendirikan pusat pengelolaan 
riset untuk mengelola dan 
mendukung semua kegiatan dan 
pendanaan riset. 

Ya Ya Ya Ya Ya

Mendirikan departemen mutu Ya Ya Ya Ya Ya
Mendirikan High Center of 
research excellence (HICOE)

Ya Ya Ya Ya Ya

2. Riset Utama

Evaluasi riset utama diukur berdasarkan sifat riset yang dilakukan oleh staf pengajar 
FEB UGM. Sebagai tes perintis, kami mengumpulkan data dari para dosen yang sekarang ini 
aktif mengajar di program Master of Science dan Doktor FEB UGM. Dana domestik biasanya 
diberikan oleh lembaga pemerintah dan bank-bank nasional. Namun, FEB UGM juga 
menyediakan dana untuk para dosennya sebesar Rp. 50 juta untuk setiap naskah riset. Dana 
diberikan melalui cara kompetitif – tanpa perlakukan khusus untuk para peneliti yunior. 
Laporan riset harus dipublikasikan dalam jurnal internasional ternama. 
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 UGM telah mensyaratkan publikasi untuk wisuda mahasiswa tingkat doktor sejak 
2016. Karenanya, MED FEB UGM memberikan subsidi konferensi lebih besar untuk 
mahasiswa program Doktor. Mahasiswa yang telah menerima surat penerimaan konferensi 
dapat mengajukan permohonan subsidi. Pemeriksaan kredibilitas konferensi akan dilakukan 
oleh direktur berdasarkan lingkup konferensi, penyelenggara, dan tingkatnya. Setiap 
mahasiswa punya kesempatan dua kali melamar subsidi tersebut selama masa belajarnya. 
Mahasiswa akan menghadiri konferensi bersama pembimbingnya dengan subsidi dari FEB 
UGM. 

Berikut ini merupakan kesimpulan kinerja.

Tabel 2. Kinerja Riset yang Dilaksanakan oleh Staf Pengajar FEB UGM

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Tingkat Evaluasi : Riset Utama

Sifat riset 
(Dana riset, 
fasilitas riset, 
pengakuan 
akademis) 

Besar dana – domestik – lembaga 
publik, lembaga swasta 

52 No 
Data

69 72 78

Besar dana - internasional – 
lembaga publik – lembaga swasta

9 No 
Data

2 6 10

Dana diterima – hibah domestik Sekitar Rp 300 sampai 350 juta 
per tahun (rata-rata)

Dana diterima – hibah 
internasional

Sekitar Rp 300 sampai 350 juta 
per tahun (rata-rata)

Total dana hibah per kapita 
(tingkat universitas, tingkat 
fakultas, tingkat jurusan) - 
Domestik

52 - 69 72 78

Total dana hibah per kapita 
tingkat universitas, tingkat 
fakultas, tingkat jurusan) - 
internasional

9 - 2 6 10

Total dana hibah per kapita 
(tingkat universitas, tingkat 
fakultas, tingkat jurusan) - 
Domestik

Total dana hibah per kapita 
tingkat universitas, tingkat 
fakultas, tingkat jurusan) - 
internasional



10

Data yang digunakan pada Tabel 2. merupakan ikhtisar dari data yang digunakan untuk 
proses akreditasi nasional yang dilaksanakan tiap lima tahun. Penilaian akreditasi nasional 
mengukur data dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun, dan 2015 merupakan periode transisi 
sehingga pada tahun itu tidak dilakukan rekapitulasi data terstruktur yang berkaitan dengan 
dana hibah.

3. Publikasi

Evaluasi kinerja publikasi diukur berdasarkan beberapa keluaran dan pengukuran; 
sebagai contoh, jumlah publikasi dan konferensi yang dihadiri di tingkat internasional dan 
nasional. FEB dan UGM menyediakan dana kompetitif untuk konferensi internasional. Tabel 
3 menyajikan rincian kinerja publikasi yang dilaksanakan oleh para staf pengajar FEB UGM, 
khususnya para dosen yang mengajar di program Master of Science dan Doktor. 

Tabel 3. Kinerja Publikasi yang Dilaksanakan oleh Staf Pengajar FEB UGM

Hasil Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Tingkat Evaluasi: Publikasi

Publikasi – 
termasuk artikel 
di dalam jurnal 
dan proceeding 
konferensi

Jumlah publikasi di jurnal 
berpengaruh (indeks SCOPUS, 
WOS, Q1-Q2, indeks sitasi 
nasional) 

Sekitar 113* 18 23 18

Jumlah publikasi di jurnal yang 
tidak berpengaruh 

Sekitar 382** 20 55 31

Kutipan – 
berdasarkan 
kutipan google 
scholar 

Jumlah kutipan

Kutipan per kapita dari peneliti 
yang punya publikasi 

Publikasi lain

Jumlah publikasi seperti buku, 
artikel di surat kabar, publikasi 
terkait mata kuliah yang 
diajarkan

Sebagian dosen di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis merupakan penulis aktif 
di surat kabar nasional. Ada 3 buku 
yang diterbitkan oleh Program MD 
selama 2 tahun terakhir, ditulis oleh 
dosen FEB UGM (beberapa bab 
dalam buku)

*(berdasarkan data akumulatif selama 5 tahun sejak akreditasi nasional-dihitung sebagai publikasi internasional)
**(berdasarkan data akumulatif selama 5 tahun sejak akreditasi nasional-dihitung sebagai publikasi nasional)
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4. Dampak Riset

UGM merupakan perguruan tinggi yang melakukan praktik terbaik di bidang pengabdian 
masyarakat. UGM dikenal sebagai “Kampus Kerakyatan” yang berarti universitas populis 
atau universitas untuk rakyat. Sebagai perwujudan gelar yang disematkan oleh masyarakat, 
UGM selalu aktif dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat 
yang memberikan dampak positif dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di 
lingkungan internal dan eksternal UGM. Sebagai bagian dari UGM, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) juga bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai yang sama. 

Sebagai kredo, ‘berakar lokal dan terhormat global’ diyakini oleh seluruh komunitas 
UGM. Kredo ini diwujudkan secara praktis dalam berbagai bentuk kegiatan. Suatu hal 
penting di MD FEB UGM bahwa mahasiswa selalu didorong untuk berpikir mengenai 
kontribusi riset berdasarkan kesenjangan teori dan praktik. Sehingga, setiap riset harus 
memberikan kontribusi yang jelas pada pengembangan baik literatur maupun komunitas 
khusus. Penilaian ini akan dilakukan pada tahap ujian tesis/disertasi, dalam hal ini setiap 
penguji harus mengukur kontribusi riset dalam konteks Indonesia di tingkat internasonal 
dan lokal. 

Dalam laporan ini, penilaian dampak riset pada alam, lingkungan, budaya dan 
peninggalan sejarah diukur dengan mengidentifikasi jumlah staf pengajar FEB UGM yang 
memiliki keanggotan di dewan-dewan penasihat dan otoritas hukum. Selain itu, juga ada 
pengukuran untuk menghitung jumlah layanan konsultasi yang diberikan pada lembaga-
lembaga publik, sebab hal tersebut juga merupakan perwujudan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang dilakukan oleh staf pengajar FEB UGM dari 2014 sampai 2018.
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Tabel 4.1  Kegiatan Riset oleh Staf Pengajar FEB UGM 

yang Berdampak pada Kebijakan Pemerintah 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Dampak pada Kebijakan Pemerintah

Dampak khusus 
pada kebijakan 
pemerintah 
(memengaruhi 
perubahan 
kebijakan) 

Dampak terdokumentasikan 
dalam pengembangan 
kebijakan publik 
Acara-acara bersama dengan 
lembaga-lembaga pemerintah 

35 17 47 42 10

Jumlah acara atau kontribusi 
keterlibatan masyarakat 

23 23 23 24 20

Jumlah/nilai layanan 
konsultansi yang diberikan 
pada lembaga publik 

29 62 Tidak 
ada 
data

Keanggotaan dalam dewan/
lembaga penasihat 

11 dosen saat ini aktif sebagai 
anggota dewan penasihat dan 
lembaga hukum 

Publikasi yang 
diwujudkan ke 
dalam kebijakan 
nasional, 
peraturan dan 
masukan-
masukan 
ekonomi dll.

Publikasi dan karya 
terdokumentasi dalam 
pengembangan kebijakan 
(konsultansi untuk lembaga-
lembaga pemerintah) 
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Tabel 4.2 Kegiatan Riset yang Dilaksanakan oleh Staf Pengajar FEB UGM  

yang Berdampak pada Komunitas 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Dampak pada Komunitas

Program 
komunitas yang 
dijalankan, dan 
partisipasi dalam 
komunitas dan 
LSM 

Program Komunitas ≥50 ≥50 ≥50 41 38
Panel ahli untuk lembaga 
masyarakat
Peran serta LSM

Tabel 4.3 Kegiatan Riset yang Dilakukan oleh Staf Pengajar FEB UGM  

yang Berdampak pada Alam, Lingkungan, Budaya dan Peninggalan Sejarah 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Dampak pada Alam

Dampak pada 
perbaikan alam 
dan lingkungan

Jumlah proyek berkaitan dengan 
perbaikan alam dan lingkungan

Sub-Level : Dampak pada Budaya dan Peninggalan Sejarah
Dampak pada 
budaya dan 
peninggalan 
sejarah

Jumlah proyek berkaitan dengan 
konservasi peninggalan sejarah
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Nama baik Universitas Gadjah Mada di Indonesia telah menumbuhkan rasa percaya 
dari masyarakat untuk para staf pengajar. Para staf pengajar FEB UGM telah dipercaya 
sejak lama oleh lembaga negara dan perusahaan swasta untuk membantu mereka dengan 
memberikan nasihat melalui berbagai kontrak, konsultansi dan riset bersama. Kegiatan 
ini terus meningkat, khususnya FEB UGM, sejak terakreditasi oleh AACSB, yang berarti 
kualitas kami dalam memahami teori bisnis, riset, dan praktik diakui bukan hanya di tingkat 
nasional namun juga di tingkat internasional. Tabel 4.4 memperlihatkan kegiatan-kegitan 
yang dilaksanakan oleh staf pengajar kami selama tiga tahun, yang berdampak pada bisnis 
dan industri. 

 

Tabel 4.4. Kegiatan Riset Staf Pengajar FEB UGM 

yang Berdampak pada Bisnis dan Industri 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Dampak pada Bisnis dan Industri

Inisiatif bisnis 
dan komersial

Jumlah/nilai kontrak dengan 
perusahaan swasta

Terdapat total 20 kontrak aktif 
antara staf pengajar (sebagai 
anggota dewan penasihat atau 
posisi sejenis di lembaga-lembaga 
usaha) dengan perusahaan-
perusahaan nasional. 

Staf ahli untuk bisnis dan 
perusahaan komersial atau 
keanggotaan dalam dewan 
penasihat. 

12 staf pengajar saat ini aktif 
sebagai anggota dewan penasihat 
atau posisi sejenis di lembaga-
lembaga usaha. 

Jumlah paten komersial dan 
kekayaan ilmiah terdaftar 

- 4 - 3 4

Jumlah start-up sebagai hasil dari 
temuan riset
Jumlah spin-off sebagai hasil dari 
temuan riset. 
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Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Dampak pada Bisnis dan Industri

Inisiatif bisnis 
non komersial

Jumlah keuntungan perusahaan

Konsultansi Pembentukan kemitraan antara 
akademisi dan industri. 

Terdapat total 20 kemitraan aktif 
antara akademisi dan industri 

Kuantitas (nasional/internasional)
Nilai konsultansi

Karena FEB UGM memiliki tujuan untuk menjadi sekolah bisnis terkemuka di tingkat 
internasional, kami menyadari pentingnya untuk membangun kolaborasi yang kokoh dan 
berjangkauan luas di tingkat internasional. Karenanya, FEB UGM mengembangkan banyak 
kemitraan internasional di bidang akademik dengan banyak lembaga pendidikan tinggi 
dan universitas asing dalam bentuk pertukaran mahasiswa, double degree (gelar ganda), 
kolaborasi proyek, yang tentu saja termasuk proyek-proyek riset dan publikasi. 

Tabel 4.5 Kegiatan Riset oleh Staf Pengajar FEB UGM  

yang Berdampak pada Internasionalisasi 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Internasionalisasi

Kolaborasi antara 
staf pengajar 
di tingkat 
internasional 

Jumlah proyek riset 
internasional yang 
dilaksanakan oleh staf 
pengajar (per kapita) 

12 No data

Sebanyak 81 
kemitraan akademik 
internasional  aktif 
sejak tahun 2016 
hingga 2018.  
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5. Kapasitas Riset

Tabel 5  Kinerja Program/Program Studi Pascasarjana dan Pascadoktoral di FEB UGM 

Keluaran Ukuran 2014 2015 2016 2017 2018

Sub-Level : Staf Pengajar, Mahasiswa S-1 dan Mahasiswa Pascasarjana 

Staf pengajar 
yang terlibat 
dalam riset

Jumlah rata-rata staf akademik 
yang melakukan riset 

Tidak ada 
Data

Sebagian staf 
akademik dan 
administrasi FEB 
UGM terlibat 
dalam proyek 
REPESEA

Temuan riset dari 
mahasiswa S-1

Jumlah mahasiswa S-1 yang 
lulus dengan tesis riset/kajian 
independen 

Semua mahasiswa program 
master dan doktor harus 
menyerahkan tesis/disertasi riset 
untuk lulus

Temuan riset 
dari mahasiswa 
pascasarjana

Jumlah mahasiswa program 
master yang lulus

69 91 123 114 89

Jumlah mahasiswa program 
doktor

16 16 28 21 17

C. Sistem Akreditasi di UGM

Ada tiga tingkat sistem akreditasi yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), 
khususnya oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, yang meliputi tingkat internal, 
nasional, dan internasional. Di tingkat internal disebut Internal Assurance Audit (Audit Mutu 
Internal/AMI). Akreditasi di tingkat nasional disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT). Akreditasi BAN-PT dilaksanakan setiap lima tahun, dan sebagai salah satu 
universitas terbaik di Indonesia, UGM selalu berjuang menuju puncak untuk memperoleh 
nilai tertinggi dalam sistem akreditasi tersebut. Sementara itu, untuk tingkat internasional 
FEB UGM saat ini merupakan sekolah bisnis pertama dan satu-satunya di Indonesia yang 
terakreditasi oleh Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) sejak 2014.

Akreditasi Nasional, BAN-PT, fokus pada pengukuran tiga type kegiatan akademik 
yang harus dipenuhi oleh semua dosen di perguruan tinggi di Indonesia, yang disebut Tri 
Dharma: pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan berkaitan dengan 
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kegiatan mengajar yang dapat diukur melalui jumlah mata kuliah, jenis kuliah, dan jumlah 
total kredit untuk semua mata kuliah yang diajarkan tiap semester oleh dosen. Publikasi 
berkaitan dengan produktivitas seorang dosen pendidikan tinggi sebagai peneliti, diukur 
dari jumlah riset yang dilakukan dan publikasi (artikel ilmiah, buku, dll.) setiap tahun. Yang 
terakhir, pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kontribusi 
seorang dosen pada masyarakat dengan cara melakukan berbagai kegiatan sosial, misalnya, 
menjadi pelatih, terlibat dalam kegiatan pembangunan masyarakat, dll. Tri dharma dalam 
sistem akreditasi nasional tersebut juga sejalan dengan akreditasi internal yang dilakukan 
oleh UGM. 

Sedangkan akreditasi internasional AACSB menggunakan pendekatan yang cukup 
berbeda. Dalam sistem akreditasi ini fokusnya pada kegiatan-kegiatan yang serupa dengan 
kegiatan pendidikan dalam Akreditasi Nasional. Publikasi dan pengabdian masyarakat 
bukan merupakan fokus utama, namun untuk kegiatan publikasi pengukurannya ditujukan 
untuk menetapkan kategorisasi dosen, sebagai berikut:

1. Instructional Practitioners atau Praktisi Pengajaran (PP) í staf pengajar yang memiliki 
minimal gelar master dan mempunyai satu dari dua pilihan berikut ini: 

a. Satu (1) kegiatan keterlibatan akademik dan satu (1) kegiatan keterlibatan 
profesional;

b. Dua (2) kegiatan keterlibatan profesional.

2. Scholarly Practitioners atau Praktisi Ilmiah (PI) í Staf pengajar yang memiliki 
minimal gelar master dan mempunyai satu (1) Jurnal Peer-Reviewed (dalam kurun 
lima tahun terakhir), satu (1) kegiatan keterlibatan akademik, dan satu (1) kegiatan 
keterlibatan profesional.

3.  Practice Academics atau Praktisi Akademik (PA) í Staf pengajar yang memiliki 
minimal gelar master dan mempunyai satu (1) kegiatan keterlibatan akademik dan 
dua (2) kegiatan keterlibatan profesional. 

4. Scholarly Academics atau Akademik Ilmiah (AI) í a) Staf pengajar yang sedang 
menempuh program doktor yang tinggal menyelesaikan disertasinya atau mahasiswa 
ABD (All But Dissertation) dikategorikan sebagai AI selama dua (2) tahun; atau b) 
Staf pengajar yang memperoleh gelar doktor dalam kurun lima tahun terakhir sejak 
tanggal dilakukannya penilaian; atau c) Staf pengajar dengan gelar doktor yang 
paling tidak memiliki dua (2) kegiatan keterlibatan akademik dan satu atau lebih 
artikel dalam jurnal peer-reviewed (PRJ) dengan memilih satu dari empat pilihan 
berikut ini: 

a. Satu (1) PRJ jurnal internasional (peringkat 1-3)
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b. Dua (2) PRJ, sedikitnya (1) dimuat dalam jurnal internasional (peringkat 
4-5), dan satu (1) sebagai penulis utama.

c.  Tiga (3) PRJ, paling tidak satu (1) dimuat dalam jurnal internasional 
(peringkat 4-5).

d.  Tiga (3) PRJ, paling tidak satu (1) sebagai penulis utama.

Meskipun proses reakreditasi AACSB dijalankan setiap lima tahun, pengukurannya 
dilaksanakan setiap tahun melalui sistem pelaporan yang disebut Jaminan Pembelajaran atau 
Assurance of Learning (AoL). Laporan AoL disusun untuk mengendalikan kinerja tahunan 
kegiatan akademik di FEB UGM dan untuk memastikan bahwa kinerjanya stabil dan juga 
ada kemajuan setiap tahun sehingga pada tahun kelima, fakultas berhasil memperoleh 
reakreditasi. Penilaian didasarkan pada kesesuaian antara misi program studi, sasaran belajar, 
dan tujuan belajar yang telah disiapkan dan disepakati oleh semua pengampu fakultas. 

Kesimpulannya, proses akreditasi di FEB UGM dilaksanakan berdasarkan tiga-tingkat 
seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Tingkat individu —> Sistem Akreditasi Internasional (AACSB), melalui sistem 
kategorisasi staf pengajar seperti tersebut di atas.

2. Tingkat jurusan —> Sistem Akreditasi Internasional (AACSB), melalui 
pengukuran kinerja akademik dari setiap program studi di dua jurusan yang 
berkaitan dengan Bisnis: Manajemen and Akunting.

3. Tingkat fakultas —> Sistem Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan Sistem 
Akreditasi Internasional (AACSB), dengan cara mengumpulkan seluruh kinerja 
di setiap program studi untuk masing-masing sistem akreditasi.
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D. Strategi untuk Pelaksanaan SiMDaKuR 

Berdasarkan pada pendahuluan tentang sistem akreditasi yang dilaksanakan oleh FEB 
UGM, kami mengusulkan penyesuaian untuk pelaksanaan SiMDaKuR, sebagaimana dirinci 
pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Strategi untuk pelaksanaan SiMDaKuR di FEB UGM

No
Periode

(Semester/
Tahun)

Kegiatan Hal untuk diukur

1 Tiap tahun Evaluasi lingkungan Riset 
melalui visi dan misi – 
tingkat Fakultas 

Harmoni misi dan visi lembaga 
dengan kecenderungan 
perkembangan di tingkat akademisi 
(melalui LG dan LO) – selaras dengan 
akreditasi AACSB;

Perwujudan keragaman dan 
kesetaraan; dan 

Kode etik dan kebijakan 
Evaluasi lingkungan riset 
melalui infrastruktur – 
tingkat Fakultas

Ketersediaan fasilitas riset, unit 
riset, dan pusat riset; melaksanakan 
konferensi riset; ketersediaan jurusan 
yang mapan dan berkualitas – sejalan 
dengan akreditasi AACSB. 
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No
Periode

(Semester/
Tahun)

Kegiatan Hal untuk diukur

2 Tahun ke-1, 2, 
3, 4

Kinerja individu dosen 
berkaitan dengan 
kegiatan riset dan 
publikasi  – tingkat 
individu

Kinerja riset berdasarkan jumlah dana 
hibah yang diterima oleh staf pengajar 
– sejalan dengan Akreditasi BAN-PT. 

Kinerja publikasi berdasarkan jumlah 
publikasi – sejalan dengan Akreditasi 
BAN-PT dan kategorisasi staf 
pengajar untuk AACSB. 

Kinerja individu dosen 
berkaitan dengan 
pengabdian masyarakat/
mencerminkan dampak 
riset – tingkat individu

Kegiatan riset dengan dampak pada 
kebijakan pemerintah;

Kegiatan riset dengan dampak pada 
komunitas;

Kegiatan riset dengan dampak pada 
bisnis dan industri; 

Kegiatan riset dengan dampak pada 
internasionalisasi – sejalan dengan 
Akreditasi BAN-PT. 

Kinerja jurusan dalam 
menjalankan pendidikan, 
publikasi dan 
mengabdian masyarakat 
– tingkat Jurusan 

Akumulasi kegiatan pendidikan, 
publikasi, dan pengabdian masyarakat 
yang dilaksanakan oleh staf pengajar 
di tiap-tiap jurusan – sejalan dengan 
Akreditasi BAN-PT dan AACSB. 

Kinerja Program Studi pascasarjana 
dan pascadoktor di tiap-tiap jurusan. 

Tahun ke-5 Kinerja fakultas dalam 
menjalankan pendidikan, 
publikasi dan pengabdian 
masyarakat – tingkat 
Fakultas 

Akumulasi kegiatan pendidikan, 
publikasi, dan pengabdian masyarakat 
yang dilaksanakan oleh staf pengajar 
di tiap-tiap jurusan dari Tahun 
pertama hingga Tahun ke-4 – sejalan 
dengan Akreditasi BAN-PT dan 
AACSB. 

Pelaporan Laporan akhir
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Kesimpulan

Sebagaimana diuraikan di dalam latar belakang laporan ini, ada tiga tingkat sistem 
akreditasi yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya oleh Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, yang dilaksanakan di tingkat internal, nasional, dan 
internasional. Sistem akreditasi internal disebut Audit Mutu Internal (AMI). Akreditasi di 
tingkat nasional disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan 
badan akreditasi tingkat internasional dikenal sebagai Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB). 

AMI internal dan Akreditasi Nasional BAN-PT fokus pada pengukuran tiga jenis 
kegiatan akademik yang wajib dipenuhi oleh dosen pendidikan tinggi di Indonesia, yang 
disebut Tri Dharma: pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Sementara itu, Akreditasi 
Internasional, AACSB, utamanya fokus pada kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh 
staf pengajar, yang harus diadaptasi ke dalam pelaksanaan misi, visi, sasaran dan tujuan 
pembelajaran. Pelaksanaan SiMDaKuR sesungguhnya sejalan dengan dua tingkat akreditasi 
yang dijalankan oleh FEB UGM. Elemen pengukuran yang diusulkan melalui SiMDaKuR: 
1) Lingkungan riset; 2) Riset utama; 3) Publikasi; 4) Dampak riset, dan 5) Kapasitas riset, 
juga diukur dalam Akreditasi Nasional dan Internasional, meskipun beberapa ukuran masih 
perlu disesuaikan. 
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