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LATAR
BELAKANG

Pendidikan t inggi  memil ik i  peran pent ing dalam menyelaraskan
perkembangan dinamis masyarakat dengan tuntuntan perubahan dan
kemajuan i lmu pengetahuan dan teknologi .  Adaptasi  perguruan t inggi
terhadap tantangan perubahan in i  d isadar i  pula oleh Fakul tas Ekonomi
dan Bisnis Universi tas Jember.  Kebutuhan beradapatasi  terhadap
perubahan di lakukan dalam bentuk perancangan manajemen yang
efekt i f  dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan t inggi  guna
menghasi lkan lu lusan yang bertaraf  internasional  dan berwawasan
global .

Selaras dengan tuntutan global isasi ,  Fakul tas Ekonomi dan Bisnis
Universi tas Jember (FEB UNEJ) mempunyai  v i is i  “Menjadi  fakul tas yang
unggul dalam pengembangan ekonomi dan bisnis berwawasan
l ingkungan dan agroindustr i  bertaraf  internasional” .  Untuk dapat
mewujudkan vis i  in i ,  misi  yang selaras juga diper lukan. Misi  FEB UNEJ
yang selaras adalah untuk (1) meningkatkan luaran penel i t ian dan
pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dan direkognis i  baik
secara nasional  maupun internasional ;  dan (2) mengembangkan je jar ing
ker ja sama dengan pemangku kepent ingan di  dalam dan luar neger i .

Guna mencapai  v is i  dan misi  tersebut,  FEB UNEJ melakukan berbagai
kegiatan baik dar i  aspek pendidikan, pengabdian, penel i t ian,
ker jasama, tata pamong dan mel ibatkan dosen serta mahasiswa dengan
didukung oleh sarana prasarana yang ada. Kegiatan in i  mel iput i
keikutsertaan dalam internat ional  conference, internat ional  cert i f icat ion,
dan internat ional  student exchange. Melalui  kegiatan in i  d iharapkan
roadmap FEB UNEJ dalam rangka mencapai  World Class Universi ty
dapat tercapai  dengan baik tanpa melupakan kear i fan lokal  sebagai
dasar penyelenggaraan layanan pendidikan di  Indonesia.
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Kegiatan internasional  pertama yang
di lakukan oleh Fakul tas Ekonomi dan
Bisnis Universi tas Jember di  tahun
2022 adalah mengadakan Webinar
beker jasama dengan Universi t i  Utara
Malaysia pada tanggal  23 Januar i  2022.
Kegiatan in i  bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi  mahasiswa
melalui  d iskusi  dan pembahasan kasus
terkini .  Pembicara utama pada webinar
in i  adalah Mr.  Encik Mohd Rom bin
Musl im yang berasal  dar i  Akademi Golf
Nasional  UUM.
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Webinar di langsungkan secara hybr id bertempat di
Ruang Mult imedia FEB UNEJ dan di ikut i  o leh
mahasiswa Universi tas Jember.  Sebagai  pembicara
pembuka (Opening Speech) di lakukan oleh Prof .  Drs.
Bambang Kuswandi,  M.Sc.,  Ph.D. (Waki l  Rektor
Bidang I I I  Universi tas Jember) dan Prof .  Dr.  Ist i
Fadah, M.Si ,  CRA (Dekan FEB UNEJ).  Sebagai
moderator di tunjuk dosen muda Jurusan Akuntansi
yai tu Bayu Apr i l ianto,  S.E.,  M.Akun.,  CSRS, CSRA,
CSP. Webinar in i  juga dapat di ikut i  secara l ive
streamed pada l ink youtube ber ikut :
ht tps: / /www.youtube.com/watch?v=gb2U0DB6148&t=3s
. 

Peserta webinar cukup antusias mengikut i  kegiatan webinar in i  terbukt i  dar i  d iskusi  dan tanya
jawab yang ber langsung selama webinar.  Webinar in i  d iharapkan dapat ber lanjut  menjadi  bentuk
Kerjasama lainnya antara FEB UNEJ dengan Universi t i  Utara Malaysia.  Adapun bukt i  kegiatan
dapat disaj ikan pada gambar 2 sedangkan r incian penggunaan dana tertera pada Tabel  2.

https://www.youtube.com/watch?v=gb2U0DB6148&t=3s


FEB UNEJ mendorong kegiatan akademik yang di lakukan oleh dosen sebagai  bentuk
peningkatan kual i tas dan mutu Pendidikan melalui  keikutsertaan dalam berbagai
konferensi  internasional .  Salah satunya adalah the 2022 Internat ional  conference of
Project  Management ( ICPM) yang diselenggarakan oleh Associat ion of  Internat ional
Business and Professional  Management (AIBPM) pada tanggal  23 Apr i l  2022 secara
hybr id di  Malang. Tema konferensi  internasional  in i  adalah Prepar ing For The
Unexpected: lessons Learned from Covid-19 Pandemic (Mult id iscipl inary
Perspect ives).  
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MENGIKUTI THE 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE
OF PROJECT MANAGEMENT (ICPM)

 

 

Beberapa pembicara yang hadir  d i  antaranya Liem Gai Sin,  Ph.D (President of
Associat ion of  Internat ional  Business and Professional  Management) ,  Prof .  Iwan
Triyuwono, SE.,  M.Ec.,  Ak. ,  Ph.D. (dosen Jurusan Akuntansi  Universi tas Brawi jaya),
Prof .  Majdi  Anwar Quttainah, Ph.D (Lal ly School  of  Management & Technology, USA),
Dr.  Miguel  Ignacio Córdova Espinoza (Associate Professor and Internat ional izat ion
Leader for  the Management Department and Management School  at  Pont i f ic ia
Universidad Catól ica del  Perú (PUCP)),  Dr Zazl i  L i ly  Wisker,  (Senior Lecturer at
Wel l ington Inst i tute of  Technology, New Zealand),  Adjunct Professor Dato’  ‘Al iyah
Karen (Malaysia) dan Meng Kui ,  Hu, (Chartered Banker) .  Konferensi  in i  d i ikut i  o leh
dosen FEB UNEJ yai tu Prof .  Dr.  Ist i  Fadah, M.Si ,  dan Dr.  Diana Sul iant i  K.  Tobing,
SE.,  M.Si . ,  CRA.,  CMA. Adapun bukt i  kegiatan sebagai  ber ikut .
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Selain Internat ional  Conference of  Project  Management ( ICPM), dalam upaya
peningkatan kual i tas pendidikan dan penel i t ian,  Internat ional  Conference la in yang juga
di ikut i  o leh perwaki lan dosen Fakul tas Ekonomi dan Bisnis Universi tas Jember adalah
the 18th Academy for Global  Business Advancement 's (AGBA),  Conference yang
diselenggarakan di  Istanbul ,  Turki  pada tanggal  2-4 Jalu 2022. AGBA merupakan
organisasi  g lobal  yang bertujuan untuk membantu akademisi  dan cendekiawan di  sekolah
bisnis di  seluruh negara berkembang untuk terhubung dengan dunia barat  (maju) demi
keuntungan bersama. Dosen yang turut  berpart is ipasi  dalam kegiatan in i  adalah Prof .  Dr.
Ist i  Fadah, M.Si  dan Ana Muf idah, S.E.,  M.M.
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MENGIKUTI THE 18TH ACADEMY FOR GLOBAL BUSINESS
ADVANCEMENT'S CONFERENCE (AGBA)

 

 

The 18th Academy for Global  Business Advancement 's (AGBA) mengundang 30
dist inguished speaker yang berasal  dar i  berbagai  negara mel iput i  USA, India,
Switzer land, Thai land, Uni  Emirat  Arab, UK, Oman, Turki ,  Malaysia,  Vietnam, I raq dan
Indonesia sepert i  Cengiz Yi lmaz, Rector Abdul lah Gul Universi ty Kayser;  Hamdan
Sulaiman Al-Fazar i ,  Vice Chancel lor  Sohar Universi ty Sohar;  Haim Hi lman Bin Abdul lah,
Vice Chancel lor  Universi t i  Utara Malaysia;  Hassan Yazdi far ,  Department of  Account ing,
Finance and Economics Bournemouth Universi ty;  Eugene Seeley,  Professor of
Internat ional  Business Woodbury School  of  Business Utah Val ley Universi ty Orem, Utah;
dan Popy Rufaidah Professor of  Market ing and Secretary General  Indonesian Associat ion
of Facul t ies of  Economics and Business (AFEBI) Padjadjaran Universi ty.  
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Kegiatan keempat yang di lakukan oleh FEB UNEJ dalam rangka mewujudkan
internasional isasi  pada tahun 2022 adalah menyelenggarakan Webinar Internat ional
tentang Internal  Audi t .  Kegiatan webinar in i  ber judul  Academic Awareness Program and
Internat ional  Cert i f icat ion yang diselenggarakan pada tanggal  7 Agustus 2022 secara
hybr id di  ruang Mult imedia FEB UNEJ. Pembicara utama pada webinar in i  adalah Nur
Mokhlas I ryo Sukaimi,  CIA, CRMA, CCSA, CGAP yang merupakan Governor dar i  The
Inst i tute of  Internal  Audi tors ( I IA) Indonesia didampingi  o leh opening speakers Prof .
Drs.  Slamin,  M.Comp.Sc.,  Ph.D. yang merupakan Waki l  Rektor I  Universi tas Jember
dan Prof .  Dr.  Ist i  Fadah, M.Si ,  sebagai  Dekan FEB UNEJ. Sebagai  Moderator di tunjuk
Bayu Apr i l ianto,  S.E.,  M.Akun.,  CSRS, CSRA, CSP yang merupakan dosen Jurusan
Akuntansi  FEB UNEJ. 
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WEBINAR INTERNATIONAL INTERNAL AUDIT :
ACADEMIC AWARENESS PROGRAM & INTERNATIONAL
CERTIFICATION

 

 

Salah satu mater i  pent ing yang disampaikan oleh narasumber adalah bahwa audi tor
internal  per lu secara terus menerus meningkatkan ketrampi lannya dengan
mendapatkan sert i f ikasi  nasional  dan bahkan internasional .  Serta memil ik i  l i terasi  data
yang mel iput i  kemampuan data insights,  data v isual izat ion,  dan story te l l ing wi th data.
Untuk i tu calon audi tor  internal  internasional  memerlukan l ingkungan akademis yang
sesuai  yang dalam hal  in i  salah satunya dis iapkan oleh perguruan t inggi .
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Adapun tujuan di lakukannya kegiatan webinar in i  adalah memberikan
wawasan pent ingnya sert i f ikasi  internasional  bagi  prakt is i  internal  audi tor .
Kegiatan in i  t idak hanya di tu jukan untuk mahasiswa namun juga prakt is i  d i
b idang akuntansi  yang membutuhkan informasi  mengenai pent ingnya
sert i f ikasi  internasional  d i  b idang audi t .  Kegiatan in i  mendapatkan atensi
cukup besar terbukt i  dar i  banyaknya peserta yang mengikut i  baik secara
onl ine maupun of f l ine.  L ink streaming kegiatan in i  dapat diakses pada laman
berikut :  ht tps: / /www.youtube.com/watch?v=kTDWFQ_f58U

Adapun bukt i  pelaksanaan kegiatan tampak pada gambar 3 sedangkan laporan
penggunaan dana tertera pada Tabel  2.

https://www.youtube.com/watch?v=kTDWFQ_f58U


Internasional isasi  FEB UNEJ di tandai  dengan keikutsertaan sebagai  Co-Host pada
berbagai  internat ional  conference salah satunya adalah Facul ty of  Economics and
Business Universi tas Brawi jaya Internat ional  Conference (FEBIC) yang
diselenggarakan pada tanggal  14 dan 15 Oktober 2022 di  Malang. EB-UB
Internat ional  Conference (FEBIC) merupakan rangkaian konferensi  yang di lakukan
oleh Fakul tas Ekonomi dan Bisnis Universi tas Brawi jaya. Tahun in i  konferensi
membawa tema: Transformasi  b isnis dan kont inui tas untuk Kemajuan Ekonomi .
Tujuan Utama Konferensi  in i  adalah untuk menyediakan forum bagi  para akademisi
dan industr ia l is  untuk membahas dan menyebar luaskan perkembangan terkini ,  inovasi
dan transformasi  b isnis.  Konferensi  in i  akan menjadi  kesempatan bagi  mereka yang
beker ja di  b idang akademik,  serta mereka yang ter l ibat  dalam apl ikasi  industr i  dar i
hasi l  penel i t ian teoret is.

LAPORAN INTERNASIONALISASI TAHUN 2022

CO-HOST FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA INTERNATIONAL
CONFERENCE (FEBIC) MALANG 2022

 

 

Adapun dosen FEB UNEJ yang mengikut i  konferensi  internasional  in i  secara of f l ine di
antaranya: Prof .  Dr.  Ist i  Fadah, M.Si . ,  CRA.,  CMA.,  M.Si . ,  Dr.  Markus Apr iono, MM.,
Dr.  Herman Cahyo Diartho, S.E.,  M.P, dan Bayu Apr i l l ianto,  S.E.,  M.Akun. Total
dosen yang mengunggah art ikel  dalam konferensi  in i  adalah sebanyak 15 dosen dar i
Jurusan Akuntansi ,  I lmu Ekonomi,  Manajemen dan Akuntansi  sebagai  bukt i  ter lampir .  
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CO-HOST 7TH CAAGA 2022 ASSOCIATION OF PUBLIC
SECTOR ACCOUNTING EDUCATORS
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Kegiatan ber ikutnya terkai t  dengan upaya mendukung internasional isasi  FEB
UNEJ di  tahun 2022 adalah keikutsertaan FEB UNEJ dalam penyelenggaraan
kegiatan Vir tual  7th Comparat ive Asia Afr ica Governmental  Account ing Conference
Governmental  Account ing Conference (CAAGA). CAAGA 7 diselenggarakan oleh
Associat ion of  Publ ic Sector Account ing Educators (APSAE) berkolaborasi  dengan
perguruan t inggi  dan organisasi  mitra APSAE di  seluruh Indonesia.  Tema yang
diangkat pada tahun in i  adalah Sustainabi l i ty  and Value Creat ion in The Publ ic
Sector.

Dalam kegiatan in i  FEB UNEJ t idak hanya bert indak sebagai  Co-Host conference,
namun juga mengikutsertakan dosen-dosen dalam kegiatan melalui  ar t ikel  i lmiah
yang dipubl ikasikan. Judul  ar t ikel  i lmiah yang dipresentasikan pada kegiatan in i
adalah  The Qual i ty Consul tat ion Services Measurements Of Government Internal
Audi tors (Empir ical  Anal isys At Banyuwangi Distr ict  Inspectorate) yang di tu l is  oleh
Dr.  Nining Ika Wahyuni ,  S.E. M.Sc, Ak.,  Dewi Ayu Puspi ta,  S.E, MSA, Ak.,
Andr iana, S.E, M.Sc, Ak. dan Tauf ik Kurrohman, S.E.,  M.SA, Ak. Ph.D. Adapun
bukt i  kegiatan dan pendanaan dar i  kegiatan in i  d isaj ikan pada bagian ber ikut .
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Kegiatan FEB UNEJ sebagai  Co-Host konferensi  internasional  pada tahun 2022
cukup akt i f ,  salah satunya adalah sebaga Co-Host pada the 8th Internat ional
Conference of  Is lamic Economics & Business ( ICONIES) pada tanggal  29
September 2022 di  Malang. Kegiatan konferensi  in i  d iadakan oleh Fakul tas
Ekonomi,  Maulana Mal ik Ibrahim State Is lamic Universi ty of  Malang (UIN Malang)
dengan tema Embracing Digi ta l izat ion To Achieve Innovat ions In Is lamic Economics
& Business Perspect ive.
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CO-HOST THE EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE
OF ISLAMIC ECONOMICS & BUSINESS (8TH ICONIES)
2022

 

 

Adapun pembicara pada konferensi  in i  d i  antaranya Dr.  Shar i f  Rasel ,  Fl inders
Universi ty (Austral ia) ,  Abdul  Ghofar,  SE.,  M.Si . ,  DBA.,  Ak,  (Universi tas Brawi jaya),
Prof .  Ahmad Erani  Yust ika (Universi tas Brawi jaya) dan Sergey Ivanov, Ph.D
(Universi ty of  The Distr ict  Of Columbia,  Washington, DC, USA).
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PELATIHAN DAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL MOS
EXCEL 2019
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Bentuk kegiatan la in yang diselenggarakan oleh FEB UNEJ dalam upaya mendorong
terwujudnya vis i  yai tu menjadi  fakul tas yang unggul  dalam pengembangan ekonomi dan
bisnis berwawasan l ingkungan dan agroindustr i  bertaraf  internasional  adalah dengan
mendorong mahasiswa untuk mengikut i  pelat ihan dan sert i f ikasi  berskala internasional .
Salah satu kegian yang diselenggarakan oleh P Program Studi  D3 Akuntansi  Universi tas
Jember beker ja sama dengan B One Corporat ion (PT Satu Vis i  Indocreat ive) selaku
Off ic ia l  Partner dar i  Pelat ihan dan Uj ian Sert i f ikasi  Internasional  adalah mengadakan
program Pelat ihan dan Sert i f ikasi  Internasional  Microsoft  Off ice Special ist  (MOS) Excel
2019 untuk mahasiswa D3 Akuntansi .  
Kegiatan in i  ber langsung dar i  tanggal  29 sampai dengan 30 Oktober 2022 dan di ikut i
o leh sebanyak 70 peserta.  Uj ian yang di lakukan secara onl ine dengan t ingkat kerumitan
soal  berbasis project  yang t inggi  menuntut  konsentrasi  dan daya nalar yang mumpuni
dar i  mahasiswa dikarenakan waktu yang dibatasi  kurang dar i  1 jam. Sebanyak 50%
mahasiswa D3 Akuntansi  d inyatakan lu lus dengan hasi l  yang sangat memuaskan. Hasi l
Sert i f ikasi  Internasional  in i  d iharapkan dapat meningkatkan kual i tas portofol io
mahasiswa dan secara kelembagaan menunjang akredi tasi  program studi  D3 Akuntansi
Universi tas Jember serta meningkatnya wawasan bertaraf  internasional
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Kegiatan ber ikutnya yang juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi
mahasiswa serta menambah daya saing bertaraf  internasional  adalah melalui
Uj ian Sert i f ikasi  Internasional  Microsoft  Off ice Excel  yang diselenggarakan oleh
Program Studi  S1 Akuntansi  Universi tas Jember beker ja sama dengan B One
Corporat ion (PT Satu Vis i  Indocreat ive) selaku Off ic ia l  Partner dar i  Pelat ihan dan
Uj ian Sert i f ikasi  Internasional .  Pelat ihan dan Sert i f ikasi  Internasional  Microsoft
Off ice Special ist  (MOS) Excel  2019 in i  d i ikut i  o leh 200 mahasiswa secara onl ine.
Tingkat kerumitan soal  berbasis project  cukup t inggi  dan harus diselesaikan dalam
waktu 1 jam sehingga menuntut  konsentrasi  dan daya nalar yang baik.  Kegiatan
ini  d iselenggarakan pada tanggal  3-6 November 2022 di  FEB UNEJ.
Sebanyak 176 mahasiswa akuntansi  d inyatakan lu lus dengan hasi l  yang sangat
memuaskan. Hasi l  Sert i f ikasi  Internasional  in i  d iharapkan t idak hanya
meningkatkan kual i tas portofol io mahasiswa dan secara kelembagaan menunjang
akredi tasi  program studi  S1 Akuntansi  Universi tas Jember,  namun juga mendorong
peningkatan kual i tas serta performance calon lu lusan S1 Akuntansi  FEB UNEJ.
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KULIAH TAMU DARI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL
ABIDIN MALAYSIA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
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Untuk menunjang ketercapaian vis i ,  Fakul tas Ekonomi dan Bisnis sangat lah akt i f
dalam beker jasama dengan berbagai  akademisi  internasional .  Hal  tersebut
diwujudkan dengan diadakannya kegiatan kul iah tamu dengan mengundang dosen
penagajar dar i  Fakul t i  Undang-Undang dan Hubungan Antarbangsa Universi t i  Sul tan
Zainal  Abidin,  Trengganu, Malaysia yai tu Dr.  Suyatno Ladiqi .  Pada kul iah tamu
yang diadakan pada tanggal  07 November 2022 tersebut,  narasumber memberikan
perkul iahan dengan tema “Geo-Economics & Geo-Pol i t ics in South China Sea and
Southeast Asia”.  
Kegiatan in i  d ihadir i  o leh Dekan dan Waki l  Dekan Fakul tas Ekonomi dan
Bisniss,perwaki lan dosen, serta 56 mahasiswa Fakul tas Ekonomi dan Bisnis yang
berasal  dar i  Program Studi  S1 Manajemen dan S1 I lmu Ekonomi Pembangunan.
Pada kesempatan in i  Dr.  Suyatno Ladiqi  memaparkan secara komprehensi f
mengenai perkembangan kondis i  perekonomian dan pol i t ik  d i  wi layah laut  c ina
selatan dan asia tenggara dar i  masa ke masa untuk memberikan gambaran kepada
mahasiswa mengenai kondis i  perekonomian global .
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FEB UNEJ berkomitmen dalam mendorong peningkatan kual i tas lu lusan menjadi
lebih capable dan berdaya saing di  t ingkat internasional .  Salah satu kegiatan yang
di lakukan adalah memberikan pendanaan bagi  lu lusan untuk mengikut i  Sert i f ikasi
Internasional  untuk Internal  Audi t  Pract i t ioners ( IAP) secara onl ine.  Kegiatan in i
d iselenggarakan pada tanggal  6-7 Agustus 2022 dan di ikut i  o leh 16 orang lu lusan
prodi  S1 Akuntansi  sepert i  ter tera pada Tabel .  Dar i  16 orang mahasiswa in i  4 orang
dinyatakan lu lus dan sisanya harus mengulang.
Prestasi  in i  dapat menumbuhkan semangat dan wawasan bagi  mahasiswa la in
terutama yang tertar ik untuk berkar i r  d i  b idang internal  audi t .  Kegiatan sert i f ikasi
internasional  mendorong peningkatan kual i tas lu lusan sehingga dapat beker ja
sesuai  dengan bidang yang diharapkan. Selengkapnya bukt i  pendukung kegiatan in i
ter lampir .

Tabel  1.  Daftar Peserta Kaegiatan
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FEB UNEJ sangat mendukung kegiatan internasional  yang di lakukan oleh dosen
sebagai  bentuk pengembangan potensi  dan wawasan kei lmuan melalui  kegiatan
conference di  t ingkat internasional .  Salah satunya adalah Internat ional  Conference
on Engineer ing Management and Sustainable Innovat ive Technology ( ICEMSIT)
2022. Kegiatan in i  d iselenggarakan secara hybr id pada Kamis-Jumat,  3–4
November 2022, di  Bintang Bal i  Resort ,  Bal i .  Sebagai  penyelenggara adalah
Inst i tut  Teknologi  Nasional  ( ITN) Malang sukses menggelar konferensi  internasional
di  Bal i .  Berkolaborasi  dengan Asosiasi  Penel i t i  Manajemen Adat Indonesia
(APMAI),  Inst i tut  Sains dan Teknologi  AKPRIND Yogyakarta,  dan Pol inema Malang. 

Tema konferensi  internasional  in i  adalah “Transforming Smart  and Green
Technologies in Digi ta l  Era”.  Peserta konferensi  berasal  dar i  Indonesia,  Malaysia,
Austral ia,  Turkey, Jepang, dan la in- la in dengan menghadirkan 5 keynote speaker,
yakni  Prof .  Dr.  Ismai l  Rakip Karas (Computer Engineer ing Department Karabük
Üniversi ty,  Turky)Prof .  Sr.  Dr.  Al ias Bin Abdul  Rahman (Geoinformasi  Fakul t i  Alam
Bina dan Ukur Universi t i  Teknologi ,  Malaysia,  Prof .  Mithulananthan Nadarajah
(School  of  Informat ion Technology and Electr ical  Engineer ing The Universi ty of
Queensland, Austral ia) ,  Prof .  Nobuo Funabik i ,  (Department of  Informat ion and
Communicat ion System Okayama Universi ty,  Japan),  dan Prof .  Dr.  Eng. Aryuanto
Soetedjo (Department of  Electr ical  Engineer ing Nat ional  Inst i tute of  Technology
Malang, Indonesia).

Adapun dosen yang mengikut i  konferensi  internasional  in i  adalah Prof .  Dr.  Ist i
Fadah, M.Si . ,  CRA.,  CMA.,  Dr.  Si t i  Mar ia Wardayat i ,  M.Si ,  Ak.CA,CPA.,  Dr.  Regina
Niken Wilantar i ,  S.E.,  M.Si . ,  Dr.  Markus Apr iono, MM.,  Dr.  Yul ia Indrawat i ,  S.E.,
M.Si . ,  dan Dr.  Herman Cahyo Diartho, S.E.,  M.P dengan bukt i  kegiatan ber ikut  in i .
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Dalam rangka menuju pengembangan jo int  curr icula dan jo int  degrees serta dalam
upaya program studi  menuju akredi tasi  internasional ,  maka kegiatan dan akt iv i tas
akademik bagi  mahasiswa yang beror ientasi  g lobal  sangat diper lukan. Salah satu
kegiatan yang dapat mendukung hal  tersebut adalah melalui  implementasi
Internat ional  Credi t  Transfer ( ICT) yang pada kesempatan in i  d i lakukan dengan
Facul ty of  Bussiness and Management,  Universi t i  Sul tan Zainal  Abidin (UniSZA),
Malaysia.  Tujuan akhir  dar i  kegiatan ICT in i  adalah memberikan paparan
internasional  dalam konteks akademik bagi  mahasiswa untuk mengembangkan ski l l
dan wawasan globalnya, serta menjadi  awal pelaksanaan kegiatan ICT yang bersi fat
resiprokal  dengan UniSZA selain melakukan pengembangan jo int- teaching untuk
matakul iah dengan capaian pembelajaran yang setara.  program ICT tahun 2022 akan
di ikut i  o leh 6 mahasiswa, yang berasal  dar i  mahasiswa S1 Manajemen – Fakul tas
Ekonomi dan Bisnis yang terpi l ih melalui  proses seleksi  yang di lakukan oleh t im ICT
UNEJ.

Tabel  2.  Mahasiswa Program ICT

Program ICT tahun 2022 di ikut i  o leh 6 mahasiswa, yang berasal  dar i  mahasiswa S1
Manajemen – Fakul tas Ekonomi dan Bisnis yang terpi l ih melalui  proses seleksi  yang
di lakukan oleh t im ICT UNEJ. Mahasiswa kemudian melakukan perkul iahan secara
Hybr id dimana pada bulan Oktober sd November 2022 di lakukan secara onl ine dan
pada bulan Desember 2022 sd Februar i  2023 melalui  perkul iahan tatap muka di
UniSZA. Dimana perkul iahan di  UniSZA tersebut akan dikonversi  menjadi  20 SKS di
prodi  asal .  Sebelum keberangkatan mahasiswa ke Malaysia juga diadakan koordinasi
keberangkatan dan pembekalan bagi  mahasiswa, Dimana kegiatan in i  d i laksanakan
dengan mengundang semua mahasiswa, KPS, Dekan, dan kepala Lembaga termasuk
Tim ICT 2022.
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Konferensi  Internasional  tentang Hukum dan Global isasi  2022 ( ICLG 2022)
diselenggarakan oleh Fakul tas Hukum dan Hubungan Internasional  (FUHA),
Universi t i  Sul tan Zainal  Abidin (UniSZA),  Terengganu, Malaysia.  Internat ional
Conference on Law and Global izat ion 2022 ( ICLG 2022) bertujuan untuk
mempertemukan akademisi ,  penel i t i ,  cendekiawan dan mahasiswa terkemuka
untuk bertukar dan berbagi  pengalaman dan penel i t ian tentang semua aspek
hukum dan global isasi .  Konferensi  tersebut diadakan di  Universi t i  Sul tan
Zainal  Abidin pada tanggal  11 dan 12 Desember 2022 diamana Fakul tas
Ekonomi dan Bisnis Universi tas Jember juga berperan menjadi  salah satu co-
host (ht tps: / /www.unisza.edu.my/ ic lg2022/)
.
ICLG mengundang Prof .  Dato Dr.  Rahmat bi  Mohamad sebagai  Chairman
Human Right Comission of  Malaysia,  Prof .  Ruhanas Harun akademisi  dar i
Universi t i  Pertahanan Nasional  Malaysia,  Datuk Dr.  Bal j i t  Singh Sidhu
sebagai  Managing Partner Shukor Bal j i t  & Partner dan Assoc. Prof .  Dr.
Vinsensio Dugis sebagai  Dosen dar i  Universi tas Air langga Indonesia.  Pada
kesempatan in i  Dosen Fakul tas Ekonomi dan Bisnis juga menjadi  presenter
dan penul is dar i  5 art ikel ,  yai tu Prof .  Dr.  Ist i  Fadah, M.Si . ,  Dr.  Markus
Apriono, MM.,    Dr.  Si t i  Mar ia Wardayat i ,  M.Si . ,  Dr.  Regina Niken Wilantar i ,
S.E.,  M.Si . ,  Dr.  Al f i  Ar i f ,  SE.,  M.AK.,  Ak ,  Drs.  Ketut  Indraningrat ,  M.Si . ,  Drs.
Eka Bambang Gusminto,  M.M.,  Ar iwan Joko Nusbantoro,  S.E.,  M.M.

https://www.unisza.edu.my/iclg2022/
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Fakul tas Ekonomi dan Bisnis juga sangat mendorong upaya peningkatan
kapasi tas dan kompetensi  dasar Dosen sebagai  tenaga pendidik dengan
memberikan kesempatan untuk mengikut i  berbagai  Sert i f ikasi  Kompetensi
Internasional .  Sebanyak 11 sert i f ikasi  kompetensi  internasional  te lah
di laksanakan selama tahun 2022 dengan peserta Dosen Fakul tas Ekonomi dan
Bisnis Universi tas Jember,  antara la in:

· Internat ional  of  Cert i f ied Informat ion System Auditor (CIISA)
·Cert i f ied Associate Account ing Technic ian & Cert i f ied Accurate Data Entry
(CAAT & CADE)
·Cert i f ied Financial  Risk Management (CFRM)
·Cert i f ied Management Accountant (CMA)
·Cert i f ied Internat ional  Lead Audi tor  (CILA)
·Cert i f ied Digi ta l  Market ing Special ist  (CDMS)
·Cert i f ied Risk Management Professional  (CRMP)
·Cert i f ied Financial  Account ing (CFA)
·Accredi ted Financial  Analyst  (AFA)
·Cert i f ied Professional  in Account ing & Taxat ion (CPAT)
Cert i f ied Business Analysis Professional  (CBAP)

https://www.hutamaindo.com/international-of-certified-information-system-auditor-ciisa/
https://www.mitcentre.com/Course/166
https://taxblock.in/cpat
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Mencermat i  hasi l  laporan kegiatan internasional isasi  FEB UNEJ yang telah
diselenggarakan pada tahun 2022, tampak bahwa secara umum FEB UNEJ telah
dapat menunjukkan peningkatan yang cukup signi f ikan dalam hal  capaian kegiatan
internasional isasi  khususnya di  b idang Pendidikan dan Ker jasama.
Internasional isasi  pada kr i ter ia tersebut mengalami banyak peningkatan yang
signi f ikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. In i  menandakan antusiasme dar i
dosen dan mahasiswa yang mendukung penuh kegiatan internasional isasi  d i  FEB
Universi tas Jember cukup t inggi .  Mahasiswa dan dosen akt i f  mengikut i  berbagai
kegiatan berskala internasional  sepert i  pertukaran pelajar,  konferensi  internasioal ,
dan sert i f ikasi  internasional .

Tahap ber ikutnya yang per lu dievaluasi  lebih mendalam ada pada bidang penel i t ian
dan pengabdian. Penguatan Ker jasama dalam dua bidang in i  per lu diperkuat dan
di tata ulang dengan mencar i  berbagai  peluang Ker jasama dengan berbagai
universi tas baik di  Kawasan Asia maupun la innya. Upaya in i  pent ing untuk dapat
mendorong tercapainya rekognis i  secara internasional  dan sekal igus memperkuat
internasional iasi  yang telah dicapai  pada per iode in i .  Keber lanjutan peningkatan
kegiatan internasional isasi  dalam skala yang lebih luas dengan menjangkau
berbagai  wi layah dan kawasan global  per lu lebih di t ingkatkan.

Beberapa masukan pent ing bagi  FEB UNEJ untuk per iode mendatang anatara la in:
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Beberapa masukan pent ing bagi  FEB UNEJ untuk per iode mendatang
anatara la in:

Berupaya mendorong internasional isasi  pada t iap kr i ter ia terutama
yang masih minim capaian/ rekognis i  internasional  melalui  berbagai
kebi jakan fakul tas dan pembentukan UPT ker jasama yang akan
mendorong percepatan internasional isasi .  
Sosial isasi  kebi jakan dan akses internasional isasi  bagi  semua unsur
fakul tas,  sehingga wawasan internasional  akan semakin cepat
terwujud.
Membuka peluang Ker jasama lebih luas sepert i  pener imaan
mahasiswa asing atau program double degree bagi  mahasiswa baik
level  sar jana maupun pascasar jana.
Monitor ing dan pelaporan kegiatan secara terpadu melalui  satu
pintu yai tu Internat ional  Center FEB UNEJ

1.

2.

3.

4.

Diharapkan melalui  evaluasi  dan t indak lanjut  in i ,  internasional isasi
FEB UNEJ akan dapat ter laksana dengan baik.
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