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VISI DAN MISI  

 

VISI 

Menjadi kelompok riset yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dan 

internasional dalam bidang akuntansi, serta mendorong pengembangan dan pemanfaatannya 

dalam ilmu akuntansi di bidang akuntansi sektor publik berdasarkan nilai moral, etik dan 

kebangsaan pada tahun 2025. 

 

MISI 

1. Melakukan penemuan dan pengembangan dan memutakhirkan ilmu akuntansi khususnya 

pada akuntansi sektor publik 

2. Meningkatan nilai tambah dan pemanfaatan hasil riset ilmu akuntansi khususnya pada 

akuntansi sektor publik bagi masyarakat 

3. Peningkatan hilirisasi hasil riset guna meningkatkan perekonomian Indonesia  

 

SASARAN 

1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan 

mampu bersaing dalam skala lokal, nasional dan internasional dalam bidang akuntansi 

khususnya sektor publik 

2. Meningkatnya budaya penelitian dan pemanfaatannya dalam pengabdian masyarakat yang 

unggul dan kompetitif dalam skala lokal, nasional dan internasional dalam bidang 

akuntansi khususnya sektor publik 

3. Meningkatnya jejaring kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dalam skala lokal, 

nasional dan internasional dalam bidang akuntansi khususnya sektor publik 



ROADMAP PENELITIAN DAN PkM 

 
 

Capaian Penelitian dan PkM 
 

Setiap penelitain dan PkM yang dilaksanakan pada Kelompok Riset Akuntansi Sektor 

Publik harus diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan fakultas, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, yaitu: 

a. Secara kuantitatif (jumlah), yaitu banyaknya hasil penelitian dan realisasi program PkM 

yang dilaksanakan untuk selanjutnya dihitung rasionya terhadap jumlah dosen tetap. 

Secara kumulatif, pencapaian target realisasi penelitian adalah sebanyak dua kali jumlah 

dosen tetap, atau setiap dosen tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan penelitian 

minimal dua kali dalam satu tahun akademik, sedangkan pencapaian target realisasi PkM 

adalah sebanyak jumlah dosen tetap, atau setiap dosen tetap memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan PkM minimal satu kali dalam satu tahun akademik. 

b. Secara kualitatif, hasil penelitian dilihat dari mutu penelitian dosen dan atau mahasiswa 

dengan mengukurnya melalui outcome (manfaat) penelitian bagi peningkatan nilai 

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai manfaat dan semakin luas 

masyarakat yang dapat memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, maka semakin baik 

kualitas penelitian dan PkM yang dilakukan. 

 

Strategi PkM Akuntansi Sektor Publik 
 

Strategi penelitian dan PkM kelompok riset adalah sejalan dengan strategi program studi 

Administrasi Bisnis yang diselenggarakan di atas 5 platform, yaitu: 

a. Kurikulum, 

b. Potensi Sumber Daya yang dimiliki, 

c. Sumber Pendanaan, 

d. Kajian Bidang Keilmuan, dan 

e. Profesionalisme berbasis Teknologi Informasi 

Beberapa tema penelitian yang ada di prodi Akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut : 



 

 
 

 
 

Gambar 1 Kelompok Riset Akuntansi Sektor Publik 

 

 

Dari gambar diatas dapat dideskripsikan bahwa prodi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi 

Universitas Kadiri memiliki 3 kelompok riset yakni : 

a. Akuntansi sektor publik : kelompok riset yang berfokus pada kegiatan penelitan dan 

pengabdian kepada masyarakat berkaitan bidang pemerintahan dan pelayanan publik  

b. Akuntansi keuangan : kelompok riset yang memiliki kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat berkaitan peningkatan informasi keuangan bagi perusahaan manufaktur, 

dagang, jasa, mikro kecil dan menengah 

c. Akuntansi multiparadigma : kelompok riset yang berfokus pada kegiatan penelitan dan 

pengabdian kepada masyarakat dibidang akuntansi normatif seperti akuntansi lingkungan, 

keperilakuan, syariah dll.  

 

Strategi PkM kelompok keahlian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagaimana digambarkan 

pada Gambar 1 dan Gambar 2 di halaman berikut. 
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Gambar 2 
Longterm Roadmap Penelitian 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 3 

Shortterm Roadmap PkM 
 

 

 

 
 



Skema Pelaksanaan dan Pendanaan Penelitian dan PkM kelompok keahlian akuntansi 

sektor publik 

 
Pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan PkM pada kelompok keahlian Akuntansi Sektor 

Publik dilakukan melalui berbagai skema, yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan oleh seorang dosen pada kelompok keahlian Akuntansi Sektor 

Publik sebagai peneliti utama (peneliti tunggal), 

b. Penelitian dilakukan oleh lebih dari satu dosen dalam satu kelompok keahlian Akuntansi 

Sektor Publik, 

c. Penelitian dilakukan oleh seorang atau lebih dosen kelompok keahlian Akuntansi 

Sektor Publik berkolaborasi dengan peneliti dari luar kelompok keahlian Akuntansi 

Sektor Publik, namun masih pihak internal institusi, baik pada tingkat fakultas 

maupun universitas, 

d. Penelitian dilakukan oleh seorang atau lebih dosen kelompok keahlian Akuntansi 

Sektor Publik berkolaborasi dengan peneliti dari luar kelompok keahlian Akuntansi 

Sektor Publik dan dari luar institusi. 

Sumber pendanaan pelaksanaan penelitian kelompok keahlian Akuntansi Sektor 

Publik, dapat diperoleh melalui beberapa skema, yaitu: 

a. Dana penelitian mandiri (peneliti), 

b. Dana internal universitas, 

c. Dana internal penelitian kemitraan, 

d. Dana internal penelitian unggulan, 

e. Dana internal penelitian internasional, 

f. Dana penelitian hibah Dikti dan lembaga lainnya 

 
Sumber pendanaan pelaksanaan PkM kelompok keahlian dapat diperoleh melalui dua 

skema, yaitu: sumber dana internal dan eksternal universitas.
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Profil Kelimpok Riset Akuntansi Sektor Publik 
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