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BAB I 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan amanat pengembangan pendidikan tinggi, IKU-PTN harus 

mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan 

Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Melalui 

kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang 

tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta 

mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan 

target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di 

perguruan tinggi. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran 

di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, kebijakan Kampus Merdeka diharapkan 

memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. 

Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran 

inovatif, fleksibel, berbasis keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai 

dengan permasalahan di masyarakat, dan/atau kebutuhan industri. Sehingga ketika 

mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar 

sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi. 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus 

dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai 

berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga 

indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat 

pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. 



Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar 

kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan 

masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang 

memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas 

dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar 

internasional. 

 Untuk mendukung tercapainya IKU 8 yaitu program studi terakreditasi 

internasional, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memandang perlu 

untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas tridarma perguruan tinggi yang bertaraf 

internasional, salah satunya adalah menyelenggarakan kelas internasional pada 

beberapa program studi yang dimiliki FE UNJ. Program studi dan kepala 

laboratorium sebagai penyelenggara layanan tridarma perguruan tinggi harus 

berkontribusi aktif dalam merumuskan program kerja yang mampu mendukung 

pencapaian visi misi FE UNJ. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk 

diselenggarakan sebagai salah satu upaya mencapai visi FE UNJ menjadi fakultas 

yang berwawasan global. 

 

B. Nama Kegiatan 

“Kunjungan Kerjasama dan Benchmarking dengan Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro” 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan ini bertujuan untuk:  

1. Untuk memperluas wawasan akademik di skala global untuk dosen dan 

mahasiswa 

2. Untuk mendapatkan referensi dan informasi mengenai pembukaan dan 

penyelenggaraan kelas internasional (International Undergraduate 

Program) 



3. Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Diponegoro. 

 

BAB II 

A. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada hari Senin, 13 Maret 2023 

yang dilaksanakan secara luring. Selama kegiatan acara diadakan secara 

lancar dan sesuai rundown yang telah direncanakan. 

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 

Kegiatan kunjungan kerjasama dan benchmarking dengan Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro ini diselenggarakan 

selama satu hari dengan diisi dengan paparan mengenai penyelenggaraan 

kelas internasional oleh Dekan FEB UNDIP yatu Prof. Dr.  Suharnomo, 

S.E., M.Si. Acara ini dilaksanakan di Ruang Sidang Senat FEB UNDIP 

dan dihadiri oleh 10 peserta yang merupakan perwakilan dari dekanat, 

koorprodi, GPJM dan dosen UNJ. 

Pada hari pelaksanaan, peserta disambut oleh penyelenggara dari 

FEB UNDIP dan melakukan dokumentasi di tempat penyambutan. 

Kemudian peserta dipersilahkan masuk ke ruangan meeting. Acara 

dimulai dengan perkenalan diri dari peserta. Selanjutnya pemaparan 

materi disajikan oleh Dekan FEB UNDIP didampingi pula oleh wakil 

dekan bidang akademik dari UNDIP yaitu Bapak Firman dan juga 

beberpa koorprodi yang hadir. Setelah itu,  acara dilanjutkan dengan sesi 

diskusi dan tanya jawab mengenai program IUP yang telah 

diselenggarakan di UNDIP. Acara ditutup dengan sesi dokumentasi 

bersama pihak UNDIP.  

 



C. Hasil yang Dicapai 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kunjungan kerjasama dan 

benchmarking dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Diponegoro adalah menambah wawasan akademik secara global  

terutama mengenai program International Undergraduate Program 

(IUP). Selain itu, hal ini akan dapat memperkuat hubungan baik dan  

kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 

 

 

BAB III 

A. Kesimpulan 

Kegiatan kunjungan kerjasama dan benchmarking dengan Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang dilaksanakan pada hari 

Senin, 13 Maret 2023 di Ruang Sidang Senat FEB UNDIP Jl. Prof. 

Moeljono S Trastotenojo, Tembalang – Semarang berjalan dengan baik dan 

lancar dan menghasilkan capaian yang sesuai dengan target kegiatan. Acara 

berjalan secara luring dan memiliki antusias yang tinggi dari seluruh peserta 

dan penyelenggara 

B. Penutup 

Demikian laporan ini saya buat, agar dapat dijadikan acuan 

sekaligus bahan pertimbangan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan, 

Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Tugas Dosen 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2 Rundown 

Time Programme 

09.00 – 09.15 Registrasi 

09.15 – 09.20  Pembukaan oleh MC 

09.20 – 09.30 Penayangan video profil program IUP UNDIP 

09.30 – 09.50 Sambutan Dekan FEB UNDIP 

09.50 – 10.00 Sambutan WD Bidang Akademik UNJ 

10.00 – 10.05 Penyerahan plakat dan foto bersama 

10.05 – 11.20 Sesi diskusi dan tanya jawab 

11.20 – 11.30 Penutupan 

11.30 – 12.00 Tour Kampus FEB UNDIP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 Daftar Hadir 

No Nama Jabatan 

1 Prof. Usep Suhud, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik 

2 Dr. Indra Pahala, M.Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

3 Dr. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak Koordinator Program Studi S-2 Magister Akuntansi 

4 Prof. Dr. Suherman, SE, M.Si Koordinator Program Studi S-l Manajemen 

5 Dr.Osly Usman, S.E., M.Bus Koordinator Program Studi S-l Bisnis Digital 

6 Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E Koordinator Gugus Penjaminan Mutu 

7 Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu 

8 Adam Zakaria, M.Ak, Ph.D  Dosen Program Studi S-2 Magister Akuntansi 

9 Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M Dosen Program Studi S-l Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan 





 

 

 



Catatan rapat: 

• Perlunya membuat video promosi dalam Bahasa Inggris (berikan penekanan 

keunggulan UNJ yang berlokasi di Ibukota). 

• Terdapat 3 major yang ditawarkan oleh IUP FEB UNDIP : International 

business, Accounting, Economics and Finance. 

• Double degree bekerjasama dengan universitas2 asing 

• Penyediaan dosen sesuai dengan prodi missal bisdig kualifikasi pendidikan 

S1 informatika, S2 nya bisnis. 

• Tersedia fasilitas Bloomberg 

• Kekhususan lebih mengerucut misalnya akuntansi forensic 

• Fasilitas belajar, banyak tersedia pojok-pojok belajar missal BI corner, BEI 

corner  

• Akreditasi Internasional yang telah diraih ABEST 21 dan FIBAA 

• Outbond Students (minimal 20 mahasiswa dikirim ke LN untuk program 

double degree) 

• Kalo single degree hanya 1 semester di LN 

• Kalkulasi ekonomi kurang menarik tapi kalkulasi reputasi bisa menambah 

networking dan Kerjasama. 

• 95% anak Jakarta, 5 % anak semarang 

• Rata2 20 juta/semester 

• Kelas di bawah existing department/ prodi 

• Jalur masuk Mandiri IUP, 2 minggu sebelum SBMPTN (tes tulis) 

• Toefl 500/ IELTS setara sebagai prasyarat 

• Daya tampung 35 

• Sumbangan 40 juta 

• Kebanyakan mahasiswa dari Jakarta, dari Al-Azhar, Labschool, Al-Izhar 

• Perkuliahan 144 sks semua disampaikan dalam Bahasa Inggris termasuk 

MKU 

• Buat Skripsi juga dalam Bahasa inggris 

• Semester 5 berangkat ke luar negeri, kalo single degree hanya 1 semester di 

luar. 

• Penyetaraan kurikulum prosesnya lama bisa bertahun-tahun 

• Kurikulum dengan regular sama 

• Anak regular boleh ikut study abroad 

• Mahasiswa asing ada yang berbayar dan ada yang beasiswa UNDIP 

• Implementasi sebaiknya dilakukan dulu, baru penandatangan MoU 

• Double degree, masa kuliah di luar dan dalam negeri sesuai dengan 

kesepakatan.  

• Summer course bisa diakui untuk memenuhi syarat 1 semester di luar negeri 

(biasanya tidak ada kualifikasi minimal untuk Bahasa inggris) 



• Untuk double degree Minimal kualifikasi Bahasa Inggris IELTS 6.5, IPK 

minimal 3 

• Biasanya universitas tujuan yang menentukan standar, bisa saja IELTS 6 

tapi conditional untuk diterima.  

• Ada pendampingan academic writing sepanjang tahun untuk mahasiswa 

IUP 

• Sebelum mahasiswa keluar dan memilih kampus di luar harus dikaji dulu 

oleh prodi mata kuliah yang ditawarkan agar mudah dikonversi. 

• Grenoble (Univ Prancis yang menyediakan program bhs. Inggris) 

• Jangan lupa STP (segmenting, targeting, dan positioning) kalo targetnya 

premium maka buat program yang premium juga. 

• Untuk kelas IUP menggunakan dosen DLB untuk mengatasi kendalam 

SDM yang kurang.  

• Minimal 7000 Euro, untuk ke Saxion 

• 14.000 AUD/ semester  

• Kampus tujuan boleh dicari sendiri oleh mahasiswa. 
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