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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, atas terselesaikannnya Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus
Nasional Aliansi program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (DPN
APSMBI) tahun 2020-2022.
Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang kegiatan yang
dilaksanakan selama dua tahun sejak dikeluarkannya SK Kepengurusan Dewan
Pengurus Nasional APSMBI tertanggal 6 Oktober 2020 pasca Kongres APSMBI
di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2021
juga telah dilaksanakan Rapat Kerja APSMBI dengan melibatkan Pengurus
APSMBI. Dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud, beberapa belum
menunjukkan hasil sempurna namun beberapa dapat dikatan telah terlaksana
dengan baik berkat kerja bersama semua pihak, baik Dewan Pengawas, Dewan
Pengurus Nasional, dan Panitia lokal penyelenggara kegiatan-kegiatan APSMBI.
Semoga dengan laporan tahunan ini akan dapat dijadikan acauan ataupun
pedoman bagi kegiatan di periode-periode yang akan datang agar APSMBI
menjadi lebih baik lagi.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Surabaya, 26 September 2022
Tim Penyusun

A. PENDAHULUAN
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan
luhur untuk meningkatkan kualitas pendidikan ilmu manajemen dan bisnis di
Indonesia dalam suasana berkehidupan dan kebangsaan yang bebas menuju
terciptanya masyarakat yang sehat sejahtera berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuk wadah yang disebut ALIANSI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA
disingkat APSMBI.
APSMBI sebagai organisasi kumpulan penyelenggara pendidikan di bidang
ilmu manajemen dan bisnis menyadari akan hak dan kewajibanya untuk
berperan

dalam

berbagai

kegiatan

yang

menunjang

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pendidikan tinggi di bidang ilmu manajemen dan bisnis merupakan suatu
proses yang penting dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab
untuk menghasilkan lulusanyang mampu merespon kebutuhan masyarakat
baik secara lokal, nasional, international maupun global. Untuk itu institusi
penyelenggara program pendidikan tinggi di bidang ilmu manajemen dan
bisnis memerlukan keselarasan, kesinambungan, dan keteraturan dalam
berbagai upaya peningkatan serta pendayagunaan berbagai sumber agar
berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian program pendidikan di
bidang ilmu manajemen dan bisnis dapat memberikan dampak dan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta didasari
oleh tanggung jawab bersama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi, maka pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sebagai tindak
lanjut Kongres ke-2 Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) Se-Indonesia atau AFEBI di bertempat di Fakultas Ekonomi
Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, telah digagas pembentukan organisasi

formal ALIANSI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS
INDONESIA yang disingkat dengan APSMBI.
Nama APSMBI selanjutnya dicatatkan pada Notaris KIKA MARYANTIKA,
SH., M.Kn. berdomilisi kantor: Ruko Kebonsari Regency Blok A.1 Jl.
Manunggal Kebonsari Kencana - Surabaya, telp. 031-8272001. Hadir dalam
pengurusan tersebut antara lain: Dr. Ahmad Nizam, SE., MM (Universitas
Syah Kuala Banda Aceh; Dr. Ulil Hartono, SE., M.Si (Universitas Negeri
Surabaya), Marzuki, SE., M.Si (Universitas Malikussaleh Aceh Utara), Dr.
Harjum Muharam, SE., ME (Universitas Diponegoro Semarang), Dr.
Verinita, SE., M.Si (Universitas Andalas Padang), Dra. Anik Lestari
Anjarwati, SE., M.Si (Universitas Negeri Surabaya), dan Marhadi, SE., M.Si
(Universitas Riau – Pekanbaru), dokumen akte notaris tersedia pada link
http://apsmbi.org/akta-pendirian-apsmbi/.

Aliansi

telah

mendapatkan

pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementrian Hukum dan Hak Azas Manusia Republik Indonesia (SK
KEMENKUMHAM RI NOMOR : AHU-0006706.AH.01.07.TAHUN 2018) dengan

Pemakaian Nama ALIANSI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN
BISNIS.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN
Dalam sejarah perkembangannya dari waktu ke waktu, APSMBI telah
mengalami pergantian sebanyak 3 (Tiga) periode kepemimpinan yaitu mulai
dari Dr. Ahmad Nizam,SE., MM (2014-2016), Ainur Rofiq, Skom, SE. MM.
P.hD (2016-2018), Dr. Ulil Hartono, SE., M.Si (2018-2020, dan 2020-2022).
Setiap periode kepemimpinan adalah suatu proses bagi APSMBI dan tentu
tidak sedikit kontribusi yang diberikan untuk organisasi ini maupun kepada
pengembangan program studi anggota APSMBI.
APSMBI berkontribusi bagi pengembangan program studi anggotanya, baik
dalam akreditasi, peningkatan kerjasama antar anggota, maupun dalam

kemudahan mobilitas narasumber kegiatan workshop dan sejenisnya. Saat ini
jumlah program studi teakreditasi unggul berjumah 14 program studi,
terakreditasi A sebanyak 29 program studi, terakreditasi B, 20 program studi,
terakreditasi Baik, 2 program studi, 1 terakreditasi C, dan 2 program studi
belum ada keterangan status akreditasi.

C. KEGIATAN APSMBI TAHUN 2021
Dasar kegiatan APSMBI adalah Keputusan Kongres APSMBI tahun 2020 di
Universitas Negeri Surabaya kolaborasi dengan Universitas Trunojoyo
Madura tanggal 06 Oktober 2020. Amanah kongres, ada 2 Agenda Pleno di
tahun 2020, berlokasi di Universitas Jember secara hibrid, dan Universitas
Terbuka (UT) Jakarta secara daring. Pleno APSMBI di Universitas Jember,
membahas dan menyepakati draf Anggaran Dasar (AD) APSMBI, dan Pleno
APSMBI di UT menghasilkan draf Anggaran Rumah Tangga (ART)
APSMBI yang disepakati oleh peserta pleno. Kedua draf tersebut selanjutnya
akan disahkan pada forum Kongres APSMBI di Bandung pada 26-28
September 2022. Dokumen draf AD dan ART APSMBI tersaji di laman
http://apsmbi.org/ad-art-apsmbi/.

D. KEGIATAN APSMBI TAHUN 2022
Dasar kegiatan APSMBI tahun 2022, merupakan amanah Sidang Pleno
APSMBI dipenghujung tahun 2021 yang di laksanakan di Universitas
Terbuka. Dua agenda utama, yaitu Pleno APSMBI di Universitas Nusa
Cendana Kupang-NTT, dan Kongres APSMBI di UPI Bandung.
Target kegiatan Pleno APSMBI di Universitas Nusa Cendana, berupa
tersusunnya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) standar APSMBI.
Kegiatan diawali dengan Pra Pleno sebanyak tiga kali. Pra pleno 1, sharing
session Capaian pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Manajmen
Perwakilan Wilayah Kalimantan dan Sumatera. Pra Pleno 2, tanggal 4 Maret

2022, dari perwakilan Wilayah Regional Sulawesi dan Maluku serta wilayah
Regional Papua. Pleno 3, 10 Maret 2022, sharing session Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Manajemen Universitas
Brawijaya, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Diponegoro.
Hasilnya, 8 CPL standar APSMBI telah disepakati pada Rapat Pleno
APSMBI di Labuan Bajo pada 15 Maret 2022. Dokumen CPL standar
APSMBI tersaji pada link http://apsmbi.org/kurikulum/, melengkapi tiga
buku panduan merdeka belajar antara lain: 1) buku Panduan Magang; 2)
Proyek di Desa; dan 3) Mengajar di Sekolah (http://apsmbi.org/pedomankmb-km/); dan RPS standar APSMBI yang telah disepakati sebelumsebelumnya.
Tahun ini juga, telah dilaksanakan sosialisasi instrumen Lamemba dengan
menghadirkan seluruh Dewan Majelis Akreditasi Lamemba hadir secara
online, bergiliran berbagi informasi seputar akreditasi LAMEMBA. Kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022. Informasi kegiatan tersaji pada
link http://apsmbi.org/gallery/.
Agenda kedua, Kongres APSMBI yang penyelenggaraannya di amanahkan
ke Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung. Kegiatan kongres akan
dilaksanakan pada tanggal 26-28 September 2022, dilaksanakan secara
offline, berlokasi di hotel Travelo - Bandung.

E. PROGRAM KERJA BERBASIS KOMISI DAN WILAYAH
Rapat Kerja (Raker) APSMBI sebenarnya didesain untuk menghasilkan
program kerja hasil sinkronisasi tiap-tiap komisi di kepengurusan nasional
dengan wilayah. Raker dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2021. Program
kerja komisi dan wilayah selanjutnya dilakukan sinkronisasi dan dimaukkan
kedalam matrik relasi. Dokumen program kerja dan matrik relasi disajikan
pada link http://apsmbi.org/hasil-rapat-kerja-apsmbi-januari-2021/.

F. ASET DAN SUMBER DAYA
Aset yang dimiliki APSMBI diluar kas, belum ada. Artinya, kepemilikan aset
diluar kas yang disimpan di rekening BTN atas nama APSMBI hingga saat ini
belum ada. Sejauh ini, jika ada kebutuhan terkait adminsitrasi dan
penggandaan, dan pengadaaan berkas MoA dilakukan oleh Sekjen APSMBI
bersama dengan Direktur Eksekutif APSMBI.

G. KEUANGAN
Data laporan keuangan khususnya pemasukan iuaran anggota secara terus
menerus disampaikan di group WA APSMBI dengan harapan terbangun
transparansi sehingga kepercayaan anggota terhadap pengelolaan organisasi
semakin baik. Guna saling kontrol pemanfaatan dana iuaran anggota, saat ini
APSMBI telah memiliki rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan
Nomor rekening 00377-01-50-0002063-0 atas nama APSMBI. Rekening ini
segaja di setting agar pengambilan dananya dibuat dan diwajibkan dengan 2
tanda tangan dari dua orang yang berbeda. Saat ini, satu tanda tangan dari
ketua APSMBI dan satu tanda tangan lainnya dari Bendahara APSMBI untuk
proses pencairan, tanpa ATM. Hingga laporan ini di buat, dana yang
terkumpul di APSMBI dari penerimaan iuran anggota APSMBI dari tahun
2018-2022 sebesar Rp. 350.000.000,-. Hingga tanggal 26 September 2022,
saldo di rekening APSMBI sebesar RP. 229.132.400,- (dokumen keuangan
terakhir

berdasarkan

rekening

tercatat,

dapat

dilihat

di

http://apsmbi.org/rekening-apsmbi/). Jurnal pembayaran iuran anggota juga
tersaji di link http://apsmbi.org/jurnal-pembayaran-iuran-apsmbi/. Laporan
penerimaan dan pengeluaran kegiatan APSMBI sejak 2018 hingga 2022
tersaji pada link http://apsmbi.org/laporan-keuangan/. Data ini masih perlu
dilakukan sinkronisasi dengan pengeluaran kegiatan Kongres. Dana kegiatan
tersebut masih menggunakan dana pribadi bendahara, karena kondisi

pandemi di Surabaya dan sekitarnya belum memungkinkan Bendahara Ke
surabaya dan Ke Bank BTN bersama-sama dengan Ketua DPN untuk
melakukan transaksi transfer dana dan penarikan dana ke BTN.
H. JUMLAH ANGGOTA
Seiring dengan berjalannya waktu, APSMBI terus berusaha agar keanggotaan
Prodi Manajemen dari PTN terus bertambah dan hingga laporan tahunan ini
dibuat,

jumlah

anggota

APSMBI

sebanyak

68

prodi

(http://asmbi.org/anggota/ )

I. PENYUSUNAN BUKU IMPLEMENTASI MBKM
Penyusunann buku Implementasi MBKM tiap-tiap program studi Anggota
APSMBI, didasari oleh keingin unutk sharing pengalaman atas realisasi
kebijakan kementerian tersebut sebagaimana tertuang dalam Permendikbud
no 3 tahun 2020. Hingga laporan ini dibuat, buku ltersebut belum tersaji
sebagaimana target. Berikut link bahan buku yang sudah diunggah
https://bit.ly/BukuMBKM_APSMBI_terunggah

J. PENUTUP
Dewan Pengurus Nasional APSMBI menyadari bahwa sebenarnya masih
banyak lagi peluang dan peran APSMBI yang masih belum optimal. Namun
upaya untuk menuju organisisasi yang lebih baik, berkontribusi bagi
pengembangan program studi anggota terus menerus dilakukan agar tujuan
dibentuknya organisasi ini menjadi organisasi yang mandiri, professional,
berdaya dan berhasil guna dengan mewujudkan visi misi seluruh
institusi pendidikan tinggi ilmu manajemen dan bisnis Indonesia di
tingkat

nasional

dan internasional

sebagaimana

mukadimah Anggaran Dasar dapat diwujudkan.

tertuang

dalam

