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BAB I 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 
A. Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI 

Salah satu ciri yang paling menonjol pada abad XXI adalah semakin bertautnya dunia 

ilmu pengetahuan, yang menciptakan kolaborasi disiplin ilmu tanpa batas. Dalam konteks 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah menjadikan 

menyempit dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu 

kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan. Dampak dari revolusi ilmu 

pengetahuan tersebut mempengaruhi kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, dan budaya. 

Masalah yang dihadapi manusia pada abad XXI semakin kompleks, saling kait 

mengkait, cepat berubah dan penuh paradoks. Para pakar mengkaitkan pertumbuhan 

penduduk dunia yang bergerak cepat sebagai pemicunya (tahun 2011 penduduk dunia 

berjumlah 6,9 milyar, pada tahun 2050 United Nations Population Division memperkirakan 

mencapai 9,2 milyar). Ledakan pertumbuhan penduduk ini berdampak pada seluruh 

kehidupan manusia dan memicu berbagai persoalan kehidupan, seperti: kekurangan air dan 

pangan, rendahnya mutu kesehatan, rendahnya tingkat kesejahteraan, risiko keamanan, dan 

sulitnya penyelenggaraan pendidikan. Daya dukung alam untuk mempertahankan kehidupan 

yang sejahtera bagi umat manusia sangat dibutuhkan. Sementara itu sumber mineral di alam 

semakin berkurang, dan sumber daya hayati dan nabati yang terus menerus dieksploitasi 

akan mengganggu keseimbangan ekosistem. 

Permasalahan tersebut hanya dapat diatasi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan 

(sains) dan teknologi yang harus dikuasai dan dikembangkan secara berkelanjutan. Bangsa 

yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat terbantu menghadapi 

permasalahan tersebut di atas, sementara bangsa yang tidak mampu akan tergeser ke 

pinggiran dan tertinggal di belakang. 

Dampak situasi ini tidak akan seburuk yang diduga, apabila dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlaku sistem nilai yang luhur yang dihayati dan 

ditaati oleh setiap orang dan bangsa. Bangsa Indonesia harus bisa mencapai penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga kita 

bisa menegakkan kepala, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan berbagai 

bangsa lain dengan tetap berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. Semua ini hanya 

akan dapat dicapai melalui pendidikan dengan sistem yang tepat, yang dilaksanakan bagi 

seluruh putra-putri bangsa ini. 
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1. Tantangan Pendidikan Tinggi Abad XXI 

Dalam menghadapi dan menjalani abad XXI ini dapat dikemukakan tiga tantangan 

dasar dalam dunia Pendidikan Tinggi, yaitu: (a) pengembangan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan, (b) pengembangan karakter luhur, dan (c) pembangun tumbuhnya rasa 

kebangsaan. 

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan 

Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pemanfaatannya, membuat pendidikan tidak cukup hanya sebagai pengalihan 

pengetahuan dari pendidik ke pebelajar, tetapi harus disertai dengan kemauan dan 

kemampuan pebelajar mencari, menjelajahi, dan menggali sendiri ilmu pengetahuan, 

sesuai dengan tingkat pendidikannya. Disamping penguasaan ilmu pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan memanfaatkannya juga merupakan tuntutan pada proses 

dan hasil pendidikan, disamping pendidikan kreatif dan entrepreneurship. 

b. Pengembangan Karakter Luhur 

Pendidikan bukan semata-mata berfungsi sebagai penyalur ilmu, tetapi juga berperan 

sebagai pendorong tumbuh-kembangnya karakter dengan nilai-nilai luhur yang  

mendasari watak yang baik. Watak adalah keunggulan moral yang berperan sebagai 

penggerak utama seseorang ketika ia akan melakukan tindakan, berfungsi sebagai daya 

yang menentukan pilihan bentuk-bentuk tindakan yang akan dilakukannya, selain sikap 

jujur, adil, demokratis, disiplin, dan toleran. Di Perguruan Tinggi, watak untuk produktif 

dan kreatif/inovatif dalam berpikir dan berkarya perlu dikembangkan. Empat aspek yang 

perlu dilakukan dalam pembentukan watak, adalah perhatian pada sisi  emosi, 

peningkatan life-skills, menumbuhkan kemauan (will), dan pembiasaan (habit). 

c. Pembangun Tumbuhnya Rasa Kebangsaan 

Dengan rasa kebangsaan yang kuat, suatu bangsa akan berusaha sekuat tenaga agar 

bangsanya senantiasa mampu menegakkan kepala, duduk sama rendah dan tegak 

sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kuatnya rasa kebangsaan ini pula 

mereka akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bersama dengan 

bangsa-bangsa lain, bukan hanya menjadi bangsa yang terpinggirkan, menjadi bulan- 

bulanan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Kegiatan untuk menumbuhkan dan 

memupuk rasa kebangsaan yang dikenal sebagai nation building, sebagai landasan bagi 

bangsa, terasa agak meluntur akhir-akhir ini. 

2. Prinsip Dasar Pendidikan Tinggi Abad XXI 

Masalah pendidikan abad XXI bersifat multidimensi, kompleks, dan saling menjalin, 

sehingga berbagai persoalan nasional yang dihadapi tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh 

Perguruan Tinggi. Meskipun demikian sebagai “agent of change” Perguruan Tinggi berada di 

garis terdepan dalam melihat bebagai gejala yang akan terjadi di masa mendatang. 
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Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang terpenting karena merupakan 

pelaku utama dari berbagai proses dan aktivitas kehidupan. Oleh karena itulah berbagai 

negara di dunia berusaha untuk mendifinisikan karakteristik manusia abad XXI. Berdasar 

“21st Century Partnership Learning Framework”, terdapat beberapa kompetensi dan/atau 

keahlian yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI, yaitu: 

a. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mampu berfikir secara kritis, lateral, 

dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; 

b. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi 

secara efektif dengan berbagai pihak; 

c. Kemampuan mencipta dan membaharui, mampu mengembangkan kreativitas yang 

dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; 

d. Literasi teknologi informasi dan komunikasi, mampu memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; 

e. Kemampuan belajar kontekstual, mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang 

kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi; 

f. Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan 

berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan 

aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. 

Sejumlah aspek berbasis karakter dan perilaku yang dibutuhkan manusia abad 
XXI, yaitu: 

a. Leadership, sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan 

dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan-terobosan; 

b. Personal Responsibility, sikap bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang 

dilakukan sebagai seorang individu mandiri; 

c. Ethics, menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan 

kehidupan sosial bersama; 

d. People Skills, memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk menjalankan 

fungsi sebagai mahkluk individu dan sosial; 

e. Adaptability, mampu beradaptasi dan beradopsi dengan berbagai perubahan yang terjadi 

sejalan dengan dinamika kehidupan; 

f. Self Direction, memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya untuk mencapai 

cita- cita sebagai individu; 

g. Accountability, kondisi dimana seorang individu memiliki alasan dan dasar yang jelas 

dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan; 

h. Social Responsibility, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan maupun 

komunitas yang ada di sekitarnya; dan 
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i. Personal Productivity, mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai 

aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. 

Selain kompetensi, keahlian, karakter, dan perilaku tersebut, dibutuhkan pula 

kemampuan seorang individu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang 

nyata berada di hadapan mereka pada abad XXI, terutama terkait: 

a. Global awareness, kemampuan dalam melihat tren dan tanda-tanda jaman terutama 

dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi; 

b. Financial, economic, business, and entrepreneurial literacy, keahlian dalam mengelola 

berbagai sumber daya untuk meningkatkan kemandirian berusaha; 

c. Civic literacy, kemampuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara dalam situasi 

dan konteks yang beragam; dan 

d. Environmental awareness, kemauan dan kepedulian untuk menjaga kelestarian alam 

lingkungan sekitar. 

3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pendidikan Tinggi Nasional Abad XXI 

Bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari kemandirian dalam menghadapi dan 

menjalani abad XXI ini, bila masih ingin mampu menegakkan kepala, hidup setara saling 

menghormati dan dihormati di tengah bangsa-bangsa lain di dunia global ini. Kemandirian 

bukanlah kemandirian dalam arti mandiri, melainkan dengan percaya diri mau dan mampu 

melakukan kerjasama dengan berbagai bangsa lain menghadapi permasalahan abad ini. 

Kemandirian bangsa hanya mungkin tercapai melalui sifat kemandirian yang dimiliki oleh 

setiap warga negara, terutama bagi yang telah menyelesaikan strata manapun di jenjang 

pendidikan tinggi. 

Visi pendidikan tinggi nasional abad XXI adalah “Manusia Indonesia yang 

mandiri”, yaitu: manusia Indonesia yang memiliki etos kerja, berkarakter, jujur dan berakhlak 

mulia, serta berwatak kreatif, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah, serta 

berwawasan multikultur untuk membentuk jatidiri bangsa, sehingga siap mengarungi 

paradigma teknosains di abad XXI. Lulusan setiap strata pendidikan tinggi nasional kita 

adalah manusia (a) berilmu dan bersikap keilmuan, (b) berkarakter luhur, dan (c) memiliki 

rasa kebangsaan yang kokoh dan mendalam. 

Manusia dengan ketiga ciri tersebut sebagai perwujudan visi pendidikan yang 

dikemukakan di atas, harus merupakan misi pendidikan nasional kita. Misi pendidikan tinggi 

nasional abad XXI adalah: 

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan derap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan universal. 

Misi ini dilaksanakan dengan tujuan: 
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1). Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengantisipasi 

perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir yang dibutuhkan, sesuai dengan spirit 

teknosains. 

2). Menumbuhkembangkan sikap, perilaku, etika keilmuan dan keprofesian, serta sikap 

dan perilaku terhadap ilmu pengetahuan dan keprofesian. 

3). Melakukan penelitian dan pengembangan yang efektif. 

Misi dengan tujuan tersebut diharapkan bisa mencapai sasaran: 

1). Masyarakat akademis yang kompetitif. 

2). Lulusan yang siap menjadi akademisi dan profesional yang unggul dan tangguh. 

3). Lulusan yang terampil, mandiri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. 

4).   Perguruan Tinggi sebagai Clearing House. 

5). Perguruan Tinggi sebagai House of Learning. 

6). Perguruan Tinggi sebagai Bastian of Academic Freedom. 

b. Meningkatkan kapasitas kemandirian dan karakter luhur, berlandaskan pada 

platform pendidikan tinggi yang bertumpu pada konstelasi sosial, budaya, politik 

dan ekonomi, yang sepadan dan kondusif untuk mewujudkan kenyamanan dan 

kesejahteraan kehidupan bangsa, dan kesetaraan kehidupan antara bangsa yang 

bermartabat. 

Misi ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1). Revitalisasi institusi (lembaga) dalam kelembagaan dan pranata dalam 

pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

2). Mewujudkan masyarakat belajar (learning society) yang senantiasa mengikuti 

perkembangan ipteks yang mutakhir, mampu memilih dan menguasai keterampilan 

yang dibutuhkan dalam mengarungi spirit jaman teknosains. 

3). Menciptakan iklim pendidikan yang menghargai keberagaman untuk mencapai tujuan 

yang disepakati bersama. 

4). Mewujudkan masyarakat akademik dan masyarakat keprofesian yang berakhlak 

mulia, menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika keprofesian, serta mau dan mampu 

memanfaatkan potensinya untuk kemaslahatan kemanusiaan. 

Misi dengan tujuan tersebut diharapkan bisa mencapai sasaran: 

1). Perguruan Tinggi sebagai Clearing House. 

2). Perguruan Tinggi sebagai House of Learning. 

3). Perguruan Tinggi sebagai Bastian of Academic Freedom. 

4). Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan nilai-nilai berkarakter, jujur, kreatif, inovatif, 

dan berakhlak mulia. 

5). Good Governance dalam pengelolaan pendidikan. 



6  

6). Lulusan yang terampil, mandiri, dan memiliki etos kerja yang tinggi, serta mau 

berkontribusi memecahkan permasalahan bangsa. 

7). Lulusan yang memiliki etika kerja (work ethics) yang transparan, jujur, mengacu pada 

best practice. 

c. Menanamkan dan membina rasa kebangsaan yang kokoh dan mendalam, sehingga 

mau dan berusaha untuk mampu berbuat memenuhi kebutuhan bangsa. 

Misi ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1). Menciptakan iklim pendidikan yang menghargai keberagaman etnis dan latar 

belakang peserta didik sebagai suatu bangsa. 

2). Menumbuhkan kepekaan terhadap perkembangan masyarakat dan kehidupan 

bangsa, dan kesadaran untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan bangsa. 

3). Mewujudkan warga negara yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa 

dalam segala hal yang dihadapinya. 

Misi dengan tujuan tersebut diharapkan bisa mencapai sasaran: 

1). Masyarakat akademis yang menghargai keberbedaan etnis, status, dan latar 

belakang sosial, ekonomi dalam suatu bangsa. 

2). Iklim akademis yang kondusif terhadap egaliterisme dan meletakkan kepentingan 

bangsa di atas segala-galanya. 

3). Lulusan yang menaati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

4). Masyarakat akademis yang kreatif, inovatif, dan berkemauan untuk berkontribusi 

memecahkan permasalahan bangsa. 

 
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran UNS sampai dengan tahun 2015 tidak mengalami 

perubahan, yaitu berdasar Keputusan Senat UNS Nomor: 417/J27/HK.PP/2006 

tanggal 15 Agustus 2006. 

1. Visi UNS 

Visi UNS adalah sebagai berikut: 

“Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat 

internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.” 

2. Misi UNS 

Misi UNS dikembangkan berdasar visi tersebut, yaitu: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri 

dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

b. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, 

teknologi, dan seni. 
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c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi 

pada upaya pemberdayaan masyarakat. 

3. Tujuan UNS 

Tujuan yang akan dicapai UNS adalah: 

a. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan diri 

secara optimal. 

b. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial. 

c. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna. 

d. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk 

kehidupan yang lebih sejahtera. 

e. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu 

landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan. 

f. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat 

yang tertib dan damai. 

g. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan 

makmur. 

h. Terwujudnya UNS sebagai universitas bereputasi internasional 

4. Sasaran UNS 

Sasaran yang dijadikan target pencapaian pada periode 2015-2019 adalah: 

a. Tata kelola berkualifikasi good university governance 

b. Terwujudnya otonomi dan kemandirian universitas 

c. Penyelenggaraan tata kelola tri dharma menuju universitas bereputasi internasional 

 
 

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran FEB ditetapkan berdasar Keputusan Dekan FEB 

Nomor: 83/UN.27/HK/2015 tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, tertanggal 7 desember 2015 . yaitu: 

1. Visi FEB 

Visi FEB adalah sebagai berikut: 

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkinerja tinggi dan berkelanjutan 

di tingkat nasional dan internasional berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya 

nasional.” 

2. Misi FEB 

Misi FEB merupakan penjabaran dari visi, yaitu: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang 
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ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang melahirkan lulusan kompeten dan siap 

bersaing di kancah nasional dan internasional 

b. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berkualitas dalam bidang ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang bisa diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi 

dan jurnal internasional yang bereputasi. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas yang 

berorientasi pada upaya pemberdayaan dan penguatan masyarakat 

3. Tujuan FEB 

Tujuan yang dijadikan target pencapaian adalah: 

a. Terwujudnya fakultas ekonomi dan bisnis yang bereputasi tinggi dalam akreditasi 

dan pemeringkatan baik pada tingkat nasional maupun internasional. 

b. Berlangsungnya proses pendidikan yang bermutu tinggi dan pengajaran berpusat 

kepada mahasiswa (student center learning). 

c. Terintegrasinya proses pendidikan dan penelitian dimana pengajaran didasarkan 

atas masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat (problem base learning) dan 

pengajaran berdasarkan riset (research base learning). 

d. Terciptanya wahana pengembangan ilmu pengetahuan yang berdaya guna dan 

berhasil guna. 

e. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk 

kehidupan yang lebih sejahtera. 

f. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai salah satu 

landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan. 

g. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat 

yang tertib dan damai. 

h. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan 

makmur. 

i. Terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret sebagai 

fakultas bereputasi internasional. 

4. Sasaran FEB 

Sasaran yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 adalah: 

1. Akselerasi menjadi fakultas ekonomi dan bisnis bereputasi internasional dengan 

menduduki peringkat 800 besar di dunia. 

2. Semua program studi sarjana tersertifikasi/terakreditasi internasional 

3. Program studi magister terakreditasi ABEST21 
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D. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Sarjana Akuntansi (PSSA) 

UNS telah mengantisipasi pergeseran paradigma pendidikan tinggi abad XXI 

yang dituangkan pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) UNS 2015-2019 dalam wujud 

pentahapan pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2031. Pencapaian sasaran 

tersebut terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu: 

1. Tahap I periode tahun 2011-2015, 

2. Tahap II periode tahun 2015-2019, 

3. Tahap III periode tahun 2019-2023, 

4. Tahap IV periode tahun 2023-2027, dan 

5. Tahap V periode tahun 2027-2031 

RSB UNS tersebut selanjutnya diturunkan di tingkat fakultas dan program studi. 

PSSA FEB UNS telah merumuskan suatu perencanaan yang mencakup periode 

jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang 

dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Periode 2011-2031, jangka 

menengah dijabarkan di Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 4 (empat) tahunan, 

dan perencanaan jangka pendek sekaligus menjadi dokumen pelaksanaan kegiatan 

berupa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan. 

Pada saat ini, berada pada periode kedua (RSB Periode 2015-2019), dimana 

perencanaan program dan kegiatan jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran PSSA FEB UNS. RSB 2015-2019 ini merupakan langkah 

akselerasi menuju world class university (WCU) berdasarkan capaian kinerja periode 

berjalan menuju perkembangan masyarakat global, sehingga kedepan PSSA FEB UNS 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan keunggulan bangsa. 

RSB tersebut disusun berdasar visi, misi, tujuan, dan sasaran PSSA yang ditetapkan 

berdasar Keputusan Dekan FEB Nomor: 01/UN27.04/HK/2016 tentang Penetapan Visi, 

Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Sarjana Akuntansi FEB UNS, tertanggal 15 

Januari 2016. 

1. Visi PSSA 

Visi PSSA FEB UNS adalah: 
 

”Menjadi Program Studi Sarjana Akuntansi yang berkinerja tinggi dan 

berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional berlandaskan pada 

budaya luhur budaya nasional”. 

Jabaran visi diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai definisi operasional sebagai 

berikut: 
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a. Berkinerja tinggi (high performance) 

PSSA FEB UNS berorientasi pada proses dan hasil prima/unggul yang melampaui 

standar butir-butir penilaian akreditasi pendidikan tinggi nasional (BAN PT atau 

LAM) maupun akreditasi internasional European Foundation for Management 

Development (EFMD) EFMD Program Accreditation System (EPAS) dan 

Assosiation to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Kinerja tinggi 

PSSA FEB UNS di tingkat nasional dibuktikan melalui pencapaian nilai A (Unggul) 

untuk Akreditasi BAN PT, sedangkan di tingkat internasional melalui status 

terakreditasi oleh EFMD EPAS. 

b. Berkelanjutan (sustainability) 

PSSA FEB UNS menjalani proses perbaikan peningkatan kualitas yang 

berlangsung secara berkelanjutan dan dinamis dengan senantiasa memenuhi 

kebutuhan masyarakat, industri, profesi, sosial, lingkungan, dan standar 

akreditasi/pemeringkat baik secara nasional maupun internasional. 

c. Nilai-nilai luhur budaya nasional (national culture) 

PSSA FEB UNS berpegang teguh pada nilai luhur budaya bangsa sebagai 

semangat penatalaksanaan tridharma perguruan tinggi sekaligus mengembangkan 

nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam membentuk karakter lulusan. Nilai luhur 

budaya nasional adalah cara pandang dunia (world of views) dan paradigma yang 

berbasis pada kearifan dan budaya nasional, yang akan menjadi basis keunikan 

sehingga mudah melakukan diferensiasi dengan program studi akuntansi lain. 

Dalam menjalani proses internasionalisasi kita tidak boleh tercabut dari akarnya. 

Visi PSSA FEB UNS dirancang untuk memberi landasan kuat bagi tata 

laksana kebijakan, serta pengelolaan program dan kegiatan di PSSA FEB UNS 

dalam kurun waktu tahun 2011 – 2031 yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi, 3 

(tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Rumusan operasionalisasi visi sebagai 

landasan penyusunan kebijakan strategis diuraikan secara lengkap di dalam RSB, 

dengan periode empat tahunan, yang terdiri dari: 

a. Tahap I, periode 2011 – 2015, akselerasi sistem otonomi dan kemandirian. 

b. Tahap II, periode 2015 – 2019, akselerasi reputasi internasional. 

c. Tahap III, periode 2019 – 2023, keunggulan program studi di Asia Pasifik. 

d. Tahap IV, periode 2023 – 2027, keunggulan program studi di dunia. 

e. Tahap V, periode 2027 – 2031, program studi berkontribusi di dunia. 

 
 

2. Misi PSSA 

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka PSSA FEB UNS menjabarkan visi 

ke beberapa misi antara lain: 
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a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang akuntansi untuk 

mendukung pembangunan bangsa dengan mengedepankan pembinaan suasana 

kebebasan akademik yang didukung teknologi informasi dengan menjunjung tinggi 

etika yang melahirkan lulusan kompeten dan siap bersaing di kancah nasional dan 

internasional. 

b. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berkualitas dalam bidang akuntansi yang 

bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

bereputasi, serta berorientasi pada pengembangan pendidikan. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam 

bidang akuntansi dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan dan penguatan 

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. 

3. Tujuan PSSA 

PSSA FEB UNS menetapkan tujuan sebagai berikut: 

a. Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, menerapkan, mengembangkan dan 

memecahkan masalah bidang akuntansi, yang didukung dengan bidang terkait 

lainnya baik untuk organisasi bisnis maupun non bisnis dengan menjunjung tinggi 

etika, mampu berinteraksi dengan lingkungan, dan siap bersaing di kancah nasional 

dan internasional. 

b. Menghasilkan penelitian dalam bidang akuntansi dan di bidang terkait lainnya yang 

bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

bereputasi, menunjang pengembangan pendidikan yang berkualitas, dan memberi 

kontribusi dalam memajukan bangsa. 

c. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang akuntansi yang 

mengembangkan hubungan kerjasama dengan segenap lapisan masyarakat, dunia 

usaha, dan pemerintahan. 

4. Sasaran PSSA 

Sasaran periode 2015-2019 yang akan dicapai oleh PSSA FEB UNS adalah: 

a. Terakreditasi Unggul (A) dari lembaga pemeringkat akreditasi program studi di 

tingkat nasional (BAN PT). Sasaran ini dicapai dengan ditunjukkan atas peraihan 

nilai tinggi, melampaui standar maksimal setiap butir penilaian, pada tahun 2018. 

b. Memiliki jaringan (networking) luas dan mengikuti kegiatan secara  aktif 

organisasi profesi maupun jaringan perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri. Sasaran ini ditunjukkan dengan menjadi member Assosiation of 

Asia Pacific Business School (AAPBS) sejak tahun 2014. 

c. Mendapat pengakuan dan kesetaraan sebagai program studi berkelas internasional. 

Sasaran ini ditunjukkan dengan terakreditasi oleh lembaga pemeringkat 

internasional European Foundation for Management Development (EFMD) EFMD 
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Program Accreditation System (EPAS) atau lazim disebut EFMD EPAS pada tahun 

2019. 

E. Sejarah dan Perkembangan Program Studi 

1. Sejarah PSSA 

PSSA FEB UNS berdiri sejak tahun 1984, yaitu berdasar Surat Keputusan 

Nomor: 39/DIKTI/Kep/1984 tanggal 28 Juni 1984.  

Pada tahun 1994, PSSA FEB UNS memperluas akses pendidikan bagi masyarakat 

yang telah lulus Program Diploma III dan ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, yaitu menyelenggarakan Program S1 Ekstensi (Program S1 Transfer). 

Proses pembelajaran Program S1 Transfer diselenggarakan pada sore hingga malam 

hari. 

Sebagai upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat pada jenjang 

ahli madya, pada tahun 1997 membuka Program Studi Diploma III Akuntansi dan tahun 

1998 Program Studi Diploma III Perpajakan. Selain program diploma, PSSA FEB UNS 

juga menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk.) sejak tahun 2003 dan 

Program Studi Magister (S2) Akuntansi pada tahun 2006. 

 

2. Perkembangan PSSA 

PSSA FEB UNS senantiasa menciptakan akselerasi perkembangan program 

studi agar sejajar dengan program studi akuntansi perguruan tinggi lain, baik di dalam 

negeri maupun luar negeri. Upaya yang dilakukan adalah memenangkan kompetisi 

dalam peraihan grant atau hibah suatu proyek dari pemerintah. Proyek yang berhasil 

dimenangkan dan dikelola oleh PSSA FEB UNS antara lain: 

No Tahun Nama Proyek Sumber Dana 

1 1998 – 2002 
Development Undergraduate Education (DUE 
Like) 

World Bank 

2 2004 – 2007 
Technical Professional Skill Development Project 
(TPSDP) 

Asian Development Bank 

 
Sejak tahun 2003, PSSA FEB UNS telah berhasil terakreditasi A oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu: 

tahun 2003–2008. Pencapaian hasil akreditasi, dengan nilai A, dapat dipertahankan 

untuk 2 (dua) periode berikutnya (periode 2008–2013 dan 2013–2018) seperti pada 

tabel dibawah ini. 

No Periode Nilai Skor 

1 2003–2008 A 362 

2 2008–2013 A 362 

3 2013–2018 A 379 
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PSSA FEB UNS dipercaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu penyelenggaraan Kelas Kerjasama 

Program S1 Transfer bagi para pegawai BPK RI dan BPKP yang masih berpendidikan 

jenjang lulusan Diploma III. 

No Periode Nama Program Peserta 

1 2012 – 2014 Kelas Kerjasama Pegawai BPK RI Pegawai BPK RI 

2 2013 – 2015 Kelas Kerjasama Pegawai BPK RI Pegawai BPK RI 

3 2014 – 2016 Kelas Kerjasama Pegawai BPK RI Pegawai BPK RI 

4 2014 – 2016 Beasiswa STAR BPKP Batch 1 
Pegawai BPKP, PNS Pemda/ 
Kementerian/Lembaga 

5 2015 – 2017 Beasiswa STAR BPKP Batch 2 
Pegawai BPKP, PNS Pemda/ 
Kementerian/Lembaga 

6 2015 – 2017 Beasiswa STAR BPKP Batch 3 
Pegawai BPKP, PNS Pemda/ 
Kementerian/Lembaga 

7 2016 – 2018 Beasiswa STAR BPKP Batch 4 
Pegawai BPKP, PNS Pemda/ 
Kementerian/Lembaga 

8 2016 – 2018 Kelas Kerjasama Pegawai BPKP Pegawai BPKP 

 

PSSA FEB UNS berupaya menjadi leader bagi program studi lain di lingkungan 

UNS, hal ini ditunjukkan dengan menjadi member suatu networking (AAPBS) sejak 

tahun 2014 dan kesiapan mengikuti proses akreditasi internasional EFMS EPAS sejak 

tahun 2016. 
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BAB II 
KURIKULUM 

 
A. Profil Lulusan 

Profil lulusan PSSA FEB UNS adalah seorang calon akuntan yang mampu 

menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan memecahkan masalah bidang 

akuntansi yang didukung dengan bidang terkait lainnya baik untuk organisasi bisnis 

maupun non bisnis dengan menjunjung tinggi etika, mampu berinteraksi dengan 

lingkungan, dan siap bersaing di kancah nasional dan internasional. 

1. Pengertian Akuntansi 

Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Badan yang 

berwenang dan beberapa ahli memberi pengertian yang beragam bergantung pada 

sudut dan penekanan yang mereka anut, akan tetapi semua definisi tersebut menuju ke 

satu pengertian akuntansi karena mereka membahas satu objek yang sama yaitu 

informasi keuangan. Disamping itu, pengertian akuntansi juga berubah sesuai dengan 

perkembangan jaman dan teknologi. 

Definisi resmi yang mula-mula diajukan adalah definisi yang dimuat dalam 

Accounting Terminology Bulletin No.1 (1965) yang diterbitkan oleh Accounting 

Principles Board (APB), yaitu komite penyusun prinsip akuntansi yang dibentuk oleh 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Komite tersebut mendefinisi 

akuntansi sebagai berikut: 

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan  transaksi 
dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam 
bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. 

 

Makin luasnya fungsi akuntansi dan berkembangnya praktik akuntansi, definisi di 

atas tidak memadai lagi. Akuntansi dapat dijadikan alat untuk mengendalikan perilaku 

manusia. Oleh karenanya, diperlukan suatu pengetahuan untuk dapat memilih dan 

merancang akuntansi secara bijaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai baik 

oleh organisasi bisnis maupun pemerintah. Komite APB kemudian mengajukan revisi 

definisi sebagai berikut: 

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan 
dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, 
pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian, dan penyajian 
secara sistematik informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang 
transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam 
pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk 
dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi 
pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya. 
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Dalam perkembangannya, akuntansi sudah dapat disebut sebagai seperangkat 

pengetahuan (body of knowledge) karena akuntansi sudah mempunyai struktur 

penalaran dan cakupan materi yang jelas sehingga akuntansi dapat diajarkan secara 

sistematis dan bernalar. Adanya seperangkat pengetahuan juga memberi isyarat bahwa 

keahlian akuntansi telah dapat disebut sebagai profesi dan hanya orang-orang yang 

telah dianggap menguasai seperangkat pengetahuan tersebut dan memenuhi syarat- 

syarat tertentu lainnya dapat menjalankan profesi tersebut. Definisi akuntansi menjadi 

lebih luas lagi sebagaimana yang dimuat dalam Statements of Accounting Principles 

Board No.4 (1970) sebagai berikut: 

Akuntansi adalah kegiatan/fungsi penyediaan jasa. Fungsinya adalah 
menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik, terutama 
yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan-keputusan ekonomik. 

 
Atas dasar pengertian yang terkandung dalam definisi-definisi di atas, akuntansi 

dapat didefinisi secara operasional agar pengertian akuntansi menjadi lebih mudah 

dipahami tanpa menghilangkan makna yang terdapat dalam tiap definisi di atas. Secara 

operasional, akuntansi didefinisi dari dua sudut pengertian, yaitu: 

a. Akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan/bidang studi. 

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan 
penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan 
cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang 
berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. 

 

b. Akuntansi sebagai proses/kegiatan yang dilakukan di dalam praktik. 

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 
pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data 
keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau 
kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan 
informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. 

 

2. Klaster pada Program Studi Akuntansi 

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang bersifat teknologi. Bila 

pengetahuan tersebut dipraktikkan dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan 

pelaporan tertentu, maka akan terbentuk apa yang disebut struktur akuntansi. Struktur 

akuntansi menggambarkan proses penalaran, praktik akuntansi untuk lingkungan 

tersebut dan profesi akuntansi. Seperangkat pengetahuan akuntansi berkembang 

mengikuti kemajuan ekonomi serta teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan 

semacam ini menjadi dasar pemikiran dalam pengembangan kurikulum pendidikan 

akuntansi. 

Bidang studi akuntansi dibagi menjadi 8 (delapan) klaster yang didalamnya 

terdapat materi khusus yang dipelajari sebagai penciri masing-masing klaster, yaitu: 
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a. Financial Accounting and Reporting 

b. Management Accounting and Control 

c. Auditing and Assurance Services 

d. Public Sector Accounting 

e. Tax and Internal Revenue Management 

f. Islamic Accounting and Reporting 

g. CSR, Sustainability, Governance, and Accountability 

h. Technology and Information System 

3. Bidang Profesi Akuntansi 

Banyaknya bidang pengetahuan akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi 

menawarkan berbagai macam bidang pekerjaan sesuai dengan minat seseorang. 

Penguasaan pengetahuan akuntansi menjadi bekal untuk memasuki bidang pekerjaan 

yang sesuai dengan minat seseorang. Akuntansi telah diakui menjadi suatu profesi 

setingkat dengan profesi dokter, penasehat hukum (advokat), atau apoteker. 

Secara umum, sebutan untuk mereka yang telah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan di bidang akuntansi melalui pendidikan formal tertentu adalah akuntan, 

sedangkan sebutan untuk mereka yang menjalankan praktik untuk kepentingan umum 

(mendirikan kantor akuntan) adalah akuntan publik. Akuntan semula merupakan suatu 

gelar, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar 

akuntan. 

Sejak tahun 2002, konsep dan sistem pendidikan akuntansi telah mengalami 

perubahan, yaitu lulusan S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tidak lagi secara 

otomatis bergelar Akuntan. Guna mendapat gelar akuntan, para lulusan harus 

mengikuti program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Apabila seseorang ingin 

menjadi akuntan publik, mereka harus menempuh ujian sertifikasi akuntan publik 

(USAP) yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk 

mendapatkan sebutan Bersertifikat Akuntan Publik (BAP). Gelar BAP setara dengan 

CPA (Certified Public Accountant) yang diselenggarakan oleh organisasi profesi AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountants) di Amerika Serikat. 

Bidang profesi akuntansi, berdasar lapangan kerja, terdapat empat bidang kerja 

dimana masing-masing memiliki fungsi jasa akuntansi tertentu, yaitu: 

a. Profesi Akuntansi Publik (Public Accounting Profession) 

1). Jasa audit 

2). Jasa konsultasi pajak 

3). Jasa konsultasi manajemen 

b. Akuntansi Swasta/Perusahaan (private accounting) 

1). Akuntansi umum 
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2). Akuntansi biaya 

3). Penganggaran 

4). Perpajakan 

5). Audit Internal 

c. Akuntansi Pemerintah (governmental accounting) 

Akuntan yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara. 

d. Akuntansi Pendidikan (accounting education) 

Akuntan yang menjalankan fungsi sebagai staf pengajar untuk mengembangkan dan 

mengajar akuntansi. 

4. Jenjang Karir 

PSSA FEB UNS senantiasa berupaya agar lulusannya memiliki kompetensi dan 

keterampilan tinggi, yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi (IP) tinggi, memiliki 

sertifikasi kompetensi tertentu, masa studi tepat waktu (delapan semester). Disamping 

menguasai hard-skills, lulusan juga diarahkan memiliki soft-skills, sehingga unggul 

dalam persaingan di dunia kerja. Jenjang karir profesi yang dapat diraih oleh Akuntan 

yaitu: 

a. Profesi Akuntan Publik 

1). Junior Auditor 

2). Senior Auditor 

3). Supervisor 

4). Project Manager/Direktur 

5). Partner 

b. Profesi Akuntan Swasta 

1). Staf Akuntansi 

2). Kepala Bagian Akuntansi 

3). Manajer Akuntansi 

4). Direktur Akuntansi 

c. Profesi Akuntan Pemerintah 

1). Staf Akuntansi 

2). Kepala Seksi 

3). Kepala Bagian 

4). Kepala Dinas/Kepala Biro 

d. Profesi Akuntan Pendidik 

1). Asisten 

2). Lektor 

3). Lektor Kepala 
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4). Guru Besar/Profesor 

e. Profesi Internal Auditor 

 
 

B. Kompetensi Lulusan 

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Keputusan Mendiknas. Nomor: 

045/U/2002). Elemen kompetensi terdiri dari: 

a. landasan kepribadian, 

b. penguasaan ilmu dan ketrampilan, 

c. kemampuan berkarya, 

d. sikap dan perilaku dalam berkarya, dan 

e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. 
 

Berdasarkan elemen-elemen kompetensi di atas, kompetensi dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Kompetensi Utama, berupa kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang 

memuaskan sesuai dengan penciri Program Studi. 

b. Kompetensi Pendukung, berupa kemampuan yang gayut dan dapat mendukung 

kompetensi utama serta merupakan ciri khas Perguruan Tinggi. 

c. Kompetensi Lainnya, berupa kemampuan yang ditambahkan yang dapat 

membantu meningkatkan kualitas hidup dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta 

kebutuhan lingkungan Perguruan Tinggi. 

 

1. Kompetensi Utama 
 

a. Mampu melaksanakan semua tahapan proses akuntansi dari identifikasi transaksi 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum serta menginteprestasikan informasi dalam laporan 

keuangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 

b. Mampu menerapkan konsep akuntansi manajemen dan akuntansi biaya dalam 

menghitung biaya produksi barang dan jasa, serta menganalisis data dan informasi 

biaya untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen dalam pengambilan 

keputusan manajemen. 

c. Mampu menerapkan konsep-konsep dasar audit atas laporan keuangan termasuk 

standar auditing dan kode etik serta mampu melaksanakan pengujian pada proses 

audit dan menyusun laporan keuangan auditan. 
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d. Mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi dan merancang sistem 

informasi akuntansi beserta sistem pengendalian intern pada perusahaan jasa, 

dagang dan manufaktur. 

e. Mampu menghitung pajak untuk WP pribadi maupun badan serta mengisi SPT. 

f. Mampu menerapkan konsep akuntansi manajemen sektor publik,  akuntansi  

keuangan sektor publik, pengauditan sektor publik, dan memahami aplikasi akuntansi 

dana untuk organisasi sektor publik. 

g. Menguasai metode penelitian dan pengembangan akuntansi serta mampu menulis, 

menyajikan, dan mempresentasikan laporan penelitian dan karya ilmiah. 

h. Menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun, dan etika 

profesi. 

i. Mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan diri, 

kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya, dan empatik. 

j. Mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap 

kegiatan. 

k. Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama 

dalam kerja kelompok (team work). 

l. Mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) dan berfikir secara logis dan 

analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional 

m. Menguasai teknologi informasi dan mampu mengembangkan sistem (informasi) 

akuntansi. 

n. Mampu menyusun anggaran perusahaan secara komprehensif. 

o. Mampu mengaplikasikan dasar-dasar pengelolaan keuangan perusahaan. 

p. Mampu menerapkan prinsip ekonomi, bisnis, pemasaran dan kewirausahaan sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya. 

q. Mampu mengolah dan menyusun data, menganalisis serta menyajikan informasi 

akuntansi dan keuangan sesuai prinsip statistika sebagai pendukung keputusan 

manajemen. 

r. Mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengevaluasikan, mengawasi dan 

mengambil keputusan di bidang pekerjaannya. 

s. Mampu bersaing, memanfaatkan dan membuka peluang kerja di bidang akuntansi atau 

bisnis lainnya baik secara nasional maupun internasional. 
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2. Kompetensi Pendukung 
 

a. Mampu memahami dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam serta akuntansi syariah. 

b. Mampu menyusun analisis informasi keuangan organisasi untuk mengevaluasi 

kinerja organisasi. 

c. Mampu melakukan analisis dan desain sistem suatu organisasi. 

d. Mampu memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam mendeskripsikan, 

menganalisis dan memprediksi perilaku manusia di organisasi dan aplikasinya 

dalam organisasi serta mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan 

manajemen sumber daya manusia. 

e. Mampu melakukan analisis studi kelayakan bisnis. 

f. Mampu memahami hubungan antara sistem akuntansi, perilaku manusia dan aspek 

efisiensi operasional organisasi. 

g. Mampu menganalisis investasi pada asset keuangan dan asset riil 

menggunakanberbagai konsep dan teknik analisis investasi. 

h. Mampu merancang dan mengendalikan sistem informasi manajemen strategik 

dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis 

i. Mampu memahamiteknik-teknik akuntansi manajemen dan biaya yang berkaitan 

dengan perhitungan harga pokok produksi, pengambilan keputusan, penyusunan 

anggaran, pengendalian serta pengukuran kinerja secara konseptual dan 

penerapannya dalam organisasi. 

j.  Mampu memahami konsep pengelolaan keuangan negara dan 

menginplementasikan dalam instansi pemerintah. 

k. Mampu melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan bantuan teknologi 

informasi. 

l. Mampu memahami aturan dan konsep perencanaan pajak dan perpajakan 

internasional 

m.Mampu memahami dasar-dasar tentang pasar keuangan yaitu: pasar uang dan 

pasar modal meliputi: kelembagaan, karakteristik pasar, istrumen-instrumen pasar 

keuangan, serta peran pemerintah sebagai regulator secara umum 

n. Memahami cara mengelola keuangan perusahaan multinasionaldengan baik. 

o. Mampu memahami prinsip-prinsip pengauditan dengan tujuan forensik maupun 

investigatif. 

p. Mampu memahami perkembangan akuntansi terkini maupun akuntansi 

internasional. 

q. Mampu memahami konsep-konsep pertanggungjawaban organisasi. 
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3. Kompetensi Lain 
 

a. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris secara lisan dan tertulis dengan baik. 

b. Mampu menggunakan teknologi informasi dalam membantu penyelesaian tugas. 

c. Mampu menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan. 

 
 

C. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Lulusan suatu strata pendidikan tertentu 

mengacu pada jenjang KKNI sebagai berikut: 

a. jenjang 5, untuk lulusan Diploma 3, 

b. jenjang 6, untuk lulusan D4 (Sarjana Terapan) dan Sarjana, 

c. jenjang 8, untuk lulusan Magister Terapan dan Magister, 

d. jenjang 9, untuk lulusan Doktor Terapan dan Doktor, 

e. jenjang 7 atau 8, untuk lulusan pendidikan profesi, dan 

f. jenjang 8 atau 9, untuk lulusan pendidikan spesialis. 
 

Deskripsi jenjang kualifikasi 6 dari KKNI untuk lulusan S1 atau Sarjana adalah: 
 

a. Mampu mengaplikasi bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 

mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, 

dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 

mandiri dan kelompok. 

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 

Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi secara nasional dengan difasilitasi oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berhasil merumuskan learning outcome (LO) atau 

capaian pembelajaran (CP) yang menjadi acuan dan sebagai standar minimal bagi 

penyusunan kurikulum sebuah program studi yang berada pada level/jenjang 6 KKNI. 
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LO/CP terdiri atas: (1) sikap, (2) penguasaan pengetahuan, (3) keterampilan khusus, 

dan (4) keterampilan umum. 

1. Sikap 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

k. menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan 

2. Keterampilan Umum 

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. mampu  mengambil keputusan secara tepat dalam  konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok  dan  

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri 

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

j. mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk 

menyelesaikan penugasan kerja 
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k. mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan  jelas,  

baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan 

3. Pengetahuan 

a. menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, 

dan pelaporan audit 

b. menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : 

1) kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan 

2) kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi 

3) siklus Akuntansi 

4) pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen 

laporan keuangan 

5) analisis laporan keuangan 

c. menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : 

1) penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa 

2) perencanaan dan penganggaran 

3) manajemen berbasis aktivitas 

4) pengukuran dan pengendalian kinerja 

d. menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas 

e. memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi 

f. menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: 

1) keputusan keuangan 

2) nilai waktu uang 

3) penganggaran modal 

4) struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan 

5) kebutuhan modal kerja 

6) analisis arus kas 

g. menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 

h. menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang  kebutuhan  informasi  

untuk pengambilan keputusan 

i. menguasaiteknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan 

teknologi informasi 

j. menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 

k. menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 

l. menguasai konsep dan prinsip tentang : 

1) organisasi, 

2) tata kelola, 

3) manajemen risiko, 

4) manajemen strategi, 

5) pengendalian internal, dan 

6) lingkungan bisnis 

4. Keterampulan Khusus 

a. mampu secara mandiri menyusun  kertas  kerja  audit  melalui  pengumpulan  

dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai 

dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam 

audit atas laporan keuangan 

b. mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan 

entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan 
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c. mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 

keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas 

transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar 

akuntansi keuangan ETAP yang berlaku 

d. mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi 

laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip 

akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi  keuangan  umum  dan 

standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku 

e. mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan 

dan non  keuangan  serta  pengungkapan  terkait  yang  relevan  dan  andal 

untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik  dan 

metode analisis akuntansi dan keuangan 

f. mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang 

meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, 

laporan penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan 

keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan 

dan investasi 

g. mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi 

manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, 

pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking,  yang  relevan 

dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian 

manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen 

h. mampu secara mandiri  mendisain  proses  bisnis  dalam  suatu  sistem  

informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi 

informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan 

keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan 

sistem (System Development Life Cycle/SDLC) 

i. mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk  

wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan 

rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia 

j. mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajaka, 

pengauditan, dan penelitian 

 
D. Proses Penyusunan Kurikulum 

 

Berdasar profil lulusan, kompetensi yang dikuasai, learning outcome/capaian 

pembelajaran lulusan, maka PSSA FEB UNS menyelenggarakan beberapa kegiatan 

pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara periodik 3 

(tiga) tahun sekali sebagai fungsi revitalisasi kurikulum dan penyesuaian bahan 

kajian/materi ajar melalui seminar, workshop, dan lokakarya dengan melibatkan 

stakeholder internal dan eksternal, antara lain: 

a. alumni, 

b. mahasiswa, 
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c. praktisi yang berkarir pada bidang akuntansi dan bidang terkait, 

d. praktisi yang berkarir pada bidang teknologi irnformasi, 

e. pakar kurikulum dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

f. asosiasi profesi bidang akuntansi (IAI, IAPI, IAMI, IKPI, MAPPI), 

g. pengguna (user) lulusan, 

h. dosen, 

i. pimpinan fakultas, dan 

j. pimpinan universitas 
 

Masukan dari stakeholder tersebut oleh PSSA FEB UNS dijabarkan dan diurai 

kedalam deskripsi pekerjaan dan rumusan kompetensi, baik kompetensi utama, 

pendukung, dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama (40%-80%) merupakan penciri 

program studi, sedangan kompetensi pendukung (20%-40%) dan kompetensi lainnya 

(0%-30%) menjadi penciri lembaga/institusi (fakultas dan/atau universitas). Rumusan 

kompetensi dikelompokkan kedalam eleman kompetensi yang terdiri dari landasan 

kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan (materi), kemampuan berkarya, sikap 

dan perilaku, dan pemahaman kaidah bermasyarakat (etika). 

Untuk selanjutnya, disusun matriks kesesuaian antara rumusan kompetensi 

dengan LO/CP Lulusan, dimana LO/CP Lulusan ini menjadi menjadi acuan dasar 

penyusunan bahan kajian sebagai kerangka kurikulum. Bahan kajian dikelompokkan 

berdasar klaster yang terdiri dari: (1) Financial Accounting and Reporting, (2) 

Management Accounting and Control, (3) Auditing and Assurance Services, (4) Public 

Sector Accounting, (5) Tax and Internal Revenue Management, (6) Islamic Accounting 

and Reporting, (7) CSR, Sustainability, Governance, and Accountability, dan (8) 

Technology and Information System, serta ditambah (1) komunikasi, (2) manajemen 

dan bisnis, (3) hukum, (4) sikap, dan (5) alat. 

Langkah berikutnya adalah mengkaitkan antara bahan kajian dan LO/CP 

kedalam satuan mata kuliah. Pemberian nama sebuah mata kuliah hanya sebagai 

identitas yang membedakan satu dengan lainnya. Hal urgen yang menjadi fokus utama 

dalam penyusunan kurikulum adalah proses logis yang menjamin bahwa materi yang 

terkandung dalam sebuah mata kuliah mendukung pencapaian LO/CP lulusan. 

E. Mata Kuliah 
 

Output dari proses penyusunan kurikulum adalah tersusunnya sebuah daftar 

mata kuliah yang telah diberi bobot satuan kredit semester (SKS), penetapan tata 

urutan mata kuliah dan suatu mata kuliah menjadi prasyarat mata kuliah lainnya. Mata 

kuliah juga dikelompokkan menjadi mata kuliah wajib dan pilihan, dimana jumlah SKS 
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minimal yang wajib ditempuh dan lulus sesuai Kurikulum 2015 PSSA FEB UNS adalah 

144 SKS, yang meliputi 135 SKS Mata Kuliah Wajib dan 9 SKS Mata Kuliah Pilihan. 



27  

BAB III 
ADMINISTRASI DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
A. Jenis Pendidikan 

UNS memiliki kebijakan penyelenggaraan program pendidikan hanya membuka program 

reguler. Berdasar kebijakan UNS tersebut, maka PSSA FEB UNS tidak menyelenggarakan 

program pendidikan non-reguler, yang intake/inputnya berasal dari: 

1. lulusan SMA, dan 

2. lulusan Program Studi Diploma III. 

 
 

B. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Rektor 

Universitas Sebelas Maret No. 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelengaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana, penyelenggaraan pendidikan di Fakultas 

Ekonomi UNS menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang SKS 

dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut: 

 SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa 

per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 

pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

 Beban studi program sarjana sekurang‐kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) 

SKS. 

 
C. Periode Perkuliahan dan Masa Studi 

1. Periode Perkuliahan 

Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan 

semester genap yang masing‐ masing terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) 

minggu. Penyelenggaraan semester gasal berlangsung dari Agustus sampai 

dengan Januari tahun berikutnya, sedangkan semester genap berlangsung dari 

Februari sampai dengan Juli dalam tahun yang sama. 

2. Masa Studi 

Masa studi program sarjana adalah 5 tahun atau 10 semester. Mahasiswa 

dimungkinkan untuk menyelesaikan perkuliahan kurang dari 5 tahun. Mahasiswa 
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dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama satu semester maksimal 4x, 

dengan ketentuan untuk perpanjangan studi ketiga dan keempat hanya diberikan 

kepada mahasiwa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan 

penulisan skripsi. 

 
D. Prosedur Pengambilan Mata Kuliah 

Prosedur pengambilan mata kuliah (PMK) pada Kartu Rencana Studi (KRS) 

menggunakan sistem informasi akademik (Siakad). Mahasiswa harus melakukan 

konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik (PA) sebelum 

melaksanakan PMK. Pada semester pertama dan kedua, mata kuliah ditetapkan 

secara paket oleh program studi, kemudian untuk semester ketiga dan seterusnya 

dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. 

PMK mandiri oleh mahasiswa dilakukan sesuai dengan jadwal yang  ditetapkan 

dan diatur oleh fakultas. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan PMK di luar jadwal 

yang telah ditentukan dan keterlambatan PMK termasuk Skripsi/TA dikenakan sanksi 0 

(nol) SKS. Perubahan atau Revisi KRS dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum 

perkuliahan dimulai. 

Informasi selengkapnya terkait pengambilan matakuliah dapat diakses pada 

alamat website: http://siakad.uns.ac.idhttp://fe.uns.ac.id 

 

E. Pembimbingan Akademik 

Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk dan 

diserahi tugas membimbing mahasiswa. Tujuan bimbingan adalah membantu 

mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan 

dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Tugas dan kewajiban PA adalah: 

1) Membantu mahasiswa menyusun rencana studinya dan memberikan 

pertimbangan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang diambil untuk 

semester yang sedang berlangsung. 

2) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang 

dapat diambil. 

3) Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan kontinyu serta 

menanamkan pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenal potensinya 

sendiri. 

4) Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada 

pihakpihak yang dipandang perlu. 

http://siakad.uns.ac.id/
http://siakad.uns.ac.id/
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5) Menyampaikan pernyataan kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi 

kurang atau turun. 

6) Menyampaikan laporan kepada Kepala Program Studi/Dekan apabila mahasiswa 

bimbingannya tidak lolos penilaian I, II, dan penilaian akhir batas studi. 

Kegiatan pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 (tiga) kali dalam satu 

semester yaitu: awal semester, pertengahan semester, akhir semester, dan pada saat 

PMK. Disamping itu juga dimungkinkan pembimbingan, tanda tangan, dan pengesahan 

KRS dilakukan diluar jadwal tersebut. 

 
F. Beban Belajar Mahasiswa 

Beban belajar mahasiswa PSSA FEB UNS diatur dalam Peraturan Rektor UNS No. 

582/UN27/HK/2016 tentang Penyelengaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program 

Sarjana sebagai berikut: 

1) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket 

yang besarnya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di program studi. 

2) Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar lebih, 

sesuai dengan indeks prestasi sementara (IPS) yang dicapai dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) IPS < 1,50 maksimal : 12 SKS 

b) IPS 1,50 – 1,99 maksimal : 16 SKS 

c) IPS 2,00 – 2,49 maksimal : 18 SKS 

d) IPS 2,50 – 2,75 maksimal : 20 SKS 

e) IPS 2,76 – 3,00 maksimal : 22 SKS 

f) IPS > 3,00 maksimal : 24 SKS 

3) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, dengan perincian 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. 

b) Kegiatan belajar dengan penugasan 60  (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 

4) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang 

sejenis mencakup: 

a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester. 

b) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

5) Satu SKS pembelajaran praktikum 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 
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G. Penyelenggaraan Ujian 

Ujian di PSSA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Penyerahan soal ujian 

a. Dosen Pengampu (untuk kelas tunggal) atau Koordinator Mata Kuliah (kelas 

paralel) mengumpulkan soal ujian paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

mata kuliah diujikan ke Ketua Kluster; 

b. Ketua Kluster melakukan verifikasi dan validasi soal ujian 

2. Pelaksanaan ujian 

a. Pelaksanaan ujian dilakukan oleh dosen pengampu; 

b. Dosen Pengampu membuat berita acara ujian mata kuliah dan menyerahkan 

berita acara ke pelayanan kuliah 

c. Pelayanan kuliah membuat rekapitulasi berita acara ujian dan diserahkan ke 

kepala program studi 

3. Penyerahan nilai 

a. Dosen pengampu mengunggah nilai dalam Siakad 

b. Bagi dosen yang terlambat mengunggah nilai maka akan berpengaruh pada 

kinerja dosen. 

 
H. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

KKN menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana/strata satu (S1) 

berdasar SK Rektor UNS No. 491/UN27/PP/2011. Kegiatan penyelanggaraan KKN 

dikelola oleh Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata (UPKKN) sesuai dengan SK Rektor No. 

38/UN27/HK/2012. 

Aturan pelaksanaan KKN berdasarkan SK Rektor di atas diatur sebagai berikut: 

1. Status dan Beban Kredit 

KKN diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

UNS (LPPM-UNS), merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S1, dengan 

beban kredit 2 SKS. 

2. Mahasiswa Peserta KKN 

a. Persyaratan: 

1) Telah menempuh minimal 100 SKS 

2) Sehat jasmani dan rokhani (berdasarkan surat keterangan dokter) dan tidak 

sedang hamil. 

3) Membayar biaya KKN. 

4) Diijinkan dan dikirim oleh Fakultas. 

5) Tidak mengikuti aktivitas perkuliahan dan atau praktikum selama KKN. 
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b. Prosedur Pendaftaran: 

1) Mendaftarkan di fakultas masing-masing. 

2) Mengikuti pembekalan serta mengikuti ujian untuk peserta (postest). 

3) Membayar biaya KKN di bank yang ditunjuk universitas, 

4) Mendaftar secara online dengan username dan password dari fakultas. 

5) Memilih tema KKN yang telah ditetapkan oleh UPKKN. 

3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

a. Persyaratan: 

1) DPL merupakan Dosen Tetap UNS (PNS dan Non PNS). 

2) Memiliki kompetensi sesuai dengan model KKN. 

3) Menyatakan kesediaan sebagai DPL yang ditunjukan dengan surat pernyataan 

kesediaan. 

b. Prosedur penetapan DPL: 

1) Pengelola KKN membuka rekrutmen calon DPL. 

2) Pengelola KKN mengusulkan kepada Rektor nama-nama DPL. 

4. Jangka Waktu Kegiatan 

Jangka waktu KKN dilaksanakan 1 bulan 2 minggu, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Persiapan/pembekalan 1 minggu. 

b. Pelaksanaan di lapangan 1 bulan. 

c. Evaluasi/pelaporan 1 minggu. 

5. Pendanaan 

Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan KKN dapat berasal dari: 

a. Mahasiswa peserta. 

b. Universitas. 

c. Mitra kerja. 

d. Sumber lain yang tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan di lapangan. 

6. Desain Model KKN LPPM UNS 

Desain model KKN LPPM UNS terdiri atas dua model yaitu: (1) Desain Model KKN 

Tematik berbasis Lokasi dan (2) Desain Model KKN Tematik berbasis Kemitraan. 

Informasi selengkapnya terkait KKN diatur dalam Buku Pedoman KKN UNS. 

 
 

I. Magang Kerja 

Aturan tentang magang di UNS mengacu pada Peraturan Rektor No 373/J27/PP/2005 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. Selanjutnya Universitas menyerahkan kepada masing-masing fakultas untuk 

mengatur peraturan magang. Kegiatan magang di FEB UNS dikelola oleh Internship Career 

Development (ICD). 
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Berikut ini aturan magang yang diatur oleh ICD: 

1. Kriteria Tempat Kuliah Magang Kerja (KMK) 

a. Perusahaan swasta, BUMN, instansi pemerintah, UMKM, dan lembaga lain yang 

relevan dengan kompetensi yang ditetapkan program studi. 

b. Berlokasi di wilayah Solo Raya atau diluar Solo dengan ketentuan yang diatur 

tersendiri. 

c. Perusahaan yang telah mapan beroperasi dan memiliki karyawan tetap. 

d. Mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan tempat magang dituju. 

e. Terdapat manajer atau kepala bagian atau unit terkait yang bersedia menjadi 

mentor/pendamping bagi mahasiswa magang. 

f. Penentuan/pemilihan tempat magang dapat difasilitasi oleh ICD FEB UNS atau 

secara mandiri mahasiswa mencari tempat magang sendiri. 

2. Syarat Peserta KMK. 

Mahasiswa yang bisa mengambil magang adalah mahasiswa yang sudah menempuh 

100 SKS, jika mahasiswa magang pada alih semester V ke VI (Januari-Februari) maka 

mahasiswa harus mengambil mata Kuliah Magang Kerja pada semester 6. Persyaratan 

akademik dalam rangka mengajukan permohonan magang adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa telah menempuh mata kuliah inti. 

b. Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan tidak sedang cuti akademik 

c. Mengikuti sosialisasi dan pembekalan magang. 

3. Kewajiban Peserta Magang. 

a. Mengikuti pembekalan yang dilaksanakan ICD FEB UNS. 

b. Mengikuti seluruh kegiatan magang yang telah ditetapkan sesuai jadwal secara 

disiplin. Bagi mahasiswa magang yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan 

tugas magang selama 7 (tujuh) hari tanpa keterangan, maka dinyatakan gagal/tidak 

lulus magang. 

c. Melaporkan diri kepada ICD FEB UNS apabila pindah ke bagian/lokasi lain. 

d. Menyusun laporan harian selama kegiatan magang. 

e. Menyusun laporan kegiatan magang kerja secara berkelompok berdasarkan 

kesamaan lokasi magang dan harus menyelesaikan laporan magang selama 3 bulan 

setelah magang selesai. 

f. Menjaga nama baik almamater dan tata tertib yang ditentukan oleh Institusi Mitra. 

4. Alur Kuliah Magang Kerja Mahasiswa. 

a. Mahasiswa membuat kelompok yang terdiri dari 2-4 anggota. 

b. Mengurus surat pengantar/permohonan magang disertai proposal ke ICD. 

c. ICD melakukan plotting DPL. 

d. ICD menyampaikan surat tugas DPL. 
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e. Mahasiswa mulai magang (langsung mengkonfirmasi DPL dan membuat janji untuk 

monitoring pertama (memasrahkan kelompok dan menyampaikan bidang studi 

sehingga ditempatkan pada bagian yang tepat). 

f. Mahasiswa membawa lembar monitoring dan lembar nilai yang diserahkan pada 

Pembimbing Institusi Mitra (PIM). 

g. Mahasiswa membuat laporan magang. 

Informasi selengkapnya terkait magang diatur dalam Buku Pedoman Magang Program 

Strata 1 (S1) FEB UNS. 

 
J. Cuti Akademik 

Cuti akademik dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Selang Studi 

a) Mahasiswa selang  studi  adalah  mahasiswa  yang  berhenti  mengikuti 

kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian  kembali  

mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan. 

b) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dihitung sebagai 

masa studi dan hanya diberikan maksimal selama 2 kali, masing-masing satu 

semester dan tidak dalam semester berturut-turut. 

c) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan 

setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester. 

d) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar Beaya Pendidikan sebesar- 

besarnya 50% dari uang kuliah tunggal yang berlaku. 

e) Mahasiswa yang  aktif  kembali,  diberi  kesempatan  melanjutkan  studinya 

pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi 

kewajiban administrasi. 

f) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor. 

 
 

2. Tidak Aktif Studi 

a) Mahasiswa  tidak  aktif  studi  adalah  mahasiswa  yang  melaksanakan 

registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan. 

b) Mahasiswa yang tidak aktif wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai 

dengan uang kuliah tunggal. 

c) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis. 

d) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak 

diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan 

mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa. 
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K. Penilaian Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran 

mahasiswa dalam bentuk: 

• Sikap, 

• Pengetahuan, 

• Keterampilan Umum, 

• Keterampilan khusus, 

Penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian ini 

dilakukan minimal 2 kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir 

semester. Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian jika tingkat 

kehadiran minimal 75%. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilian suatu mata kuliah 

jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut 2,00 atau C. 

Sesuai dengan Peraturan Rektor UNS No. 582/UN27/HK/2016 acuan penilaian 

akhir adalah sebagai berikut. 

Rentang Skor 

(skala 100) 

Rentang Nilai (Skala 4) 

Angka Huruf 

S ≥ 85 4,00 A 

80-84 3,70 A- 

75-79 3,30 B+ 

70-74 3,00 B 

65-69 2,70 C+ 

60-64 2,00 C 

55-59 1,00 D 

<55 0,00 E 

 
L. Kriteria dan Predikat Kelulusan 

1. Kriteria Kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana 

apabila mahasiwa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh 

program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00 dan tidak ada 

mata kuliah yang tidak lulus. 

Tanggal yang dipakai sebagai dasar penentuan tanggal kelulusan adalah 

tanggal ujian skripsi atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak 

menempuh ujian skripsi. 

2. Predikat Kelulusan 

Predikat kelulusan mahasiswa terdiri dari tiga tingkat yaitu : (1) memuaskan, (2) 

sangat memuaskan, dan (3) dengan pujian (cumlaude) dan diatur sebagai berikut: 
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a. Predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,0. 

b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50. 

c. Predikat dengan pujian (cumlaude) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 dan 

masa studi maksimal 9 semester atau 4,5 tahun. 

 
M. Penulisan Skripsi 

Berdasar pada Peraturan Rektor UNS No. 582/UN27/HK/2016, bab XI pasal 16, 

bahwa mahasiswa jenjang sarjana pada akhir masa studi wajib menyusun skripsi 

dengan bobot 4 (empat) sampai 6 (enam) SKS. Di PSSA skripsi berbobot 6 (enam)  

SKS. Skripsi tersebut dapat ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka, hasil penelitian 

lapangan, atau hasil penelitian di laboratorium. Jangka waktu penyusunan skripsi 

maksimal 12 (dua belas) bulan. Jika mahasiswa tidak mampu menyelesaikan skripsi 

dalam jangka waktu 12 bulan, Kepala Program Studi wajib meminta laporan tertulis 

kepada mahasiswa dan/atau dosen pembimbing, penambahan waktu penyelesaian 

penulisan skripsi disertai dengan surat pernyataan, dan/atau penggantian dosen 

pembimbing. 

Alur penulisan skripsi di PPSA FEB UNS adalah sebagai berikut: 

1. Ploting skripsi. 

a. Mahasiswa memesan mata kuliah, pembimbing dan tema skripsi di SIAKAD. 

b. Mahasiswa mengisi form permintaan pembimbing skripsi dan meminta 

persetujuan dari pembimbing yang diinginkan. 

c. Kepala Prodi membuat daftar pembimbing skripsi dan dibuatkan SK pembimbing 

skripsi yang ditandatangani Dekan. 

d. Daftar pembimbing skripsi diserahkan kepada masing-masing pembimbing 

disertai dengan SK pembimbing skripsi. 

2. Pembimbingan skripsi. 

a. Mahasiswa menghadap dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan 

dengan membawa proposal skripsi. 

b. Dosen melakukan pembimbingan proposal skripsi. 

c. Setelah proposal disetujui pembimbing, mahasiswa mendaftar seminar proposal 

skripsi ke bagian pendidikan. 

d. Bagian pendidikan membuat jadwal seminar proposal yang dihadiri oleh dosen 

pembimbing dan komisi skripsi yang telah ditentukan. 

e. Setelah seminar proposal dilakukan bagian pendidikan membuat berita acara 

seminar proposal. 

f. Setelah seminar proposal, pembimbing melakukan proses pembimbingan dari 

BAB I samapai dengan BAB IV. 
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g. Mahasiswa melakukan cek similiritas BAB I sampai dengan BAB IV dan 

mendapatkan dokumen cek similiritas. Tingkat similiritas maksimal 30%. 

3. Pembuatan Artikel Ilmiah. 

a. Berdasarkan dokumen cek similiritas dengan hasil kurang dari 30%, mahasiswa 

membuat artikel ilmiah. 

b. Dosen melakukan pembimbingan penulisan artikel ilmiah dan melakukan cek 

similiritas artikel. 

c. Jika hasil cek similiritas artikel tersebut menunjukan hasil kurang dari 30%, 

mahasiswa memasukan ke jurnal prodi. 

d. Admin jurnal mengupload ke jurna online. 

e. Admin jurnal membuat bukti penerimaan artikel di jurnal 

f. Mahasiswa mencetak bukti tersebut sebagai salah satu syarat menempuh ujian 

skripsi. 

g. Mahasiswa yang berhasil memasukan artikel ilmiah hasil penulisan skripsi 

di dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks 

sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian skripsi dengan nilai 

4,00 (A). 

4. Ujian Skripsi 

a. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi ke bagian pendidikan dengan membawa: (1) 

Skripsi, (2) Bukti cek similiritas skripsi, (3) Bukti penerimaan artikel dijurnal, (4) 

form permohonan ujian skripsi, (5) Pernyataan skripsi bermaterai, (6) Surat 

keterangan bebas tanggungan dan tanda terima laporan magang, dan (7) Lulus 

ujian komprehensif/ Ujian Kompetensi Tehnisi Akuntansi (UKTA). 

b. Bagian pendidikan menyiapkan berkas ujian skripsi dan membuat jadwal 

pelaksanaan ujian skripsi. 

c. Ujian skripsi dilaksanakan. Pihak yang penguji skripsi terdiri dari 1 (satu) dosen 

pembimbing dan 2 (dua) dosen penguji. 

d. Setelah ujian skripsi mahasiswa dinyatakan tidak lulus, lulus dengan revisi atau 

lulus tanpa revisi. 

e. Jika tidak lulus mahasiswa wajib mengulang ujian skripsi kembali, jika dinyatakan 

lulus dengan revisi mahasiswa wajib melakukan revisi kepada dosen penguji dan 

pembimbing skripsi. 

 
N. Dokumen Kelulusan Mahasiswa 

Berdasarkan Peraturan Rektor UNS No. 582/UN27/HK/2016, Bab XVI pasal 23, 

menjelaskan dokumen yang akan diterima pada saat mahasiswa lulus yaitu (1) ijasah, 
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(2) transkrip dan (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima 

ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh 

dekan dan Rektor. 

3. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

ditandatangani oleh dekan. 

4. Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau transkrip nilai diterbitkan apabila 

terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai 

5. Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai diterbitkan oleh 

rektor atas permintaan dekan fakultas. 
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BAB IV 
TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA 

 
Bab ini menjabarkan tata tertib dan kode etik yang harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa 

selama menjalani kehidupan akademis di UNS. 

A. TATA TERTIB 

1. Umum 

a. Mahasiswa wajib dan harus bertingkah laku sopan santun terhadap civitas 

akademika Universitas Sebelas Maret, 

b. Mahasiswa wajib dan harus memenuhi peraturan dan ketentuan yang ada, baik dari 

fakultas maupun universitas. 

2. Tata Tertib Perkuliahan 

a. Berpakaian bersih, rapi (tidak sobek), sopan dan tidak boleh menggunakan kaos 

oblong, 

b. Dilarang memakai sandal/selop, 

c. Dilarang merokok, 

d. Dilarang meninggalkan kelas kecuali atas ijin, 

e. Diharuskan hadir tepat waktu, 

f. Menjaga ketertiban dan kelancaran perkuliahan. 

3. Tata Tertib Ujian Tertulis 

a. Untuk mengikuti ujian tulis semester mahasiswa wajib mematuhi, 

b. Hadir ujian tepat pada waktunya, 

c. Diharuskan menempati ruang yang sudah ditentukan, 

d. Membawa KRS, 

e. Membawa peralatan tulis menulis sendiri yang dianggap perlu (pensil, ball poin, 

fulpen, kalkulator, penggaris dan lain‐lain), kecuali kertas pekerjaan ujian dan buram 

yang sudah disediakan oleh fakultas, 

f. Buku‐buku, catatan yang tidak diperlukan dalam ujian diletakkan di tempat yang 

ditentukan oleh pengawas saat ujian, 

g. Menandatangani daftar hadir, 

h. Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang, 

i. Bekerja sama dalam mengerjakan ujian, 

j. Melihat/menyontek/mengambil kertas jawaban ujian dan atau kertas buram milik 

peserta ujian lain, 

k. Membuka buku, catatan dan lain‐lain kecuali ujian buku terbuka (open book), 
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l. Melakukan perbuatan‐perbuatan yang dapat disamakan dengan butir a sampai 

dengan butir c, 

m. Mengikuti ujian untuk kepentingan mahasiswa lain, 

n. Mengganggu ketertiban dan kelancaran ujian, 

o. Tidak menyerahkan lembar/kertas pekerjaan/jawaban ujian pada akhir waktu ujian, 

p. Pelanggaran terhadap ke tujuh butir tata tertib di atas dikenakan sanksi, yaitu 

gugurnya mata kuliah tersebut sampai dengan skorsing. 

4. Tata Tertib Ujian Skripsi 

a. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum ujian dimulai, 

b. Berpakaian atas putih lengan panjang, bawah hitam dan berdasi, 

c. Bersepatu dengan benar, 

d. Membawa syarat‐syarat administrasi yang sudah ditentukan. 

5. Tata Tertib Konsultasi 

a. Berpakaian bersih rapi (tidak sobek), sopan dan tidak menggunakan kaos oblong, 

b. Tidak merokok, 

c. Bersepatu dengan benar, 

d. Sesuai jadwal konsultasi. 

6. Tata Tertib Mendapatkan Pelayanan Administrasi 

a. Berpakaian bersih, rapi (tidak sobek), sopan dan tidak menggunakan kaos oblong, 

b. Tidak merokok, 

c. Bersepatu dengan benar, 

d. Mematuhi prosedur pelayanan administrasi yang telah ditentukan melalui loket yang 

telah tersedia. 

7. Peraturan‐Peraturan Pendukung 

a. Peraturan Rektor No. 828/H27/KM/2007 tentang Tata tertib Kehidupan Mahasiswa di 

Universitas Sebelas Maret. 

b. Peraturan Rektor No. 150A/J27/HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret. 

 
B. Kode Etik 

1. Etika Mahasiswa dalam Berpakaian 

a. Pakaian mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh 

mahasiswa ketika pakaian tersebut dikenakan. 

b. Pakaian mahasiswa (pria) di kampus dalam mengikuti proses belajar mengajar 

(kuliah, praktikum, laboratorium, perpustakaan, ujian, dan bimbingan) adalah baju 

lengan panjang/ pendek atau T‐Shirt berkerah dan sepatu. 
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c. Mahasiswa (pria) dilarang memakai T‐Shirt tanpa kerah, celana pendek, sandal atau 

tanpa alas kaki dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar (kuliah, praktikum, 

laboratorium, perpustakaan, ujian dan bimbingan). 

d. Pakaian mahasiswa (wanita) di kampus dalam mengikuti kegiatan proses belajar 

mengajar (kuliah, praktikum, laboratorium, perpustakaan, ujian dan bimbingan) 

adalah rok yang sopan atau celana panjang, baju dan sepatu. 

e. Mahasiswa (wanita) dilarang memakai celana pendek, rok mini, you can see, sandal 

atau tanpa alas kaki dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar (kuliah, 

praktikum, laboratorium, perpustakaan, ujian dan bimbingan). 

f. Pakaian mahasiswa (pria) untuk acara wisuda sesuai dengan ketentuan yang ada. 

g. Pakaian mahasiswa (wanita) untuk acara wisuda sesuai dengan ketentuan yang ada. 

h. Pakaian mahasiswa (pria dan wanita) untuk mengikuti upacara hari besar/dies natalis 

adalah jaket almamater dengan rok yang sopan untuk mahasiswa (wanita) dan hem 

dan celana panjang untuk mahasiswa (pria) serta sepatu. 

i. Pakaian mahasiswa (pria dan wanita) di luar kampus dalam perannya sebagai 

utusan Fakultas Ekonomi UNS adalah jaket almamater dengan rok yang sopan untuk 

mahasiswa (wanita) dan hem dan celana panjang untuk mahasiswa (pria) serta 

sepatu. 

j. Mahasiswa (pria dan wanita) harus senantiasa berpenampilan bersih, rapi dan segar 

agar tidak mengganggu hubungan sosial (termasuk rambut). 

2. Etika Mahasiswa Terhadap Komitmen Waktu 

a. Mahasiswa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu. 

b. Mahasiswa harus memiliki komitmen perkuliahan terjadwal pada tiap semester. 

c. Mahasiswa harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen 

dan karyawan untuk keperluan akademik maupun non‐akademik. 

d. Mahasiswa harus menghargai dosen dan karyawan dengan memberitahukan di 

muka terhadap setiap pembatalan janji yang telah disepakati kepada dosen dan 

karyawan. 

e. Mahasiswa harus hadir pada perkuliahan tepat waktu dan mengikuti perkuliahan 

hingga selesai. 

3. Etika Mahasiswa dalam Mengikuti Proses Belajar Mengajar 

a. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran intelektual dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Perbuatan curang dalam ujian (menyontek), plagiat dalam 

penyusunan tugas akhir dan tugas kelas termasuk perbuatan terlarang. 
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b. Mahasiswa dilarang memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun, serta 

melakukan perbuatan lain kepada dosen dan karyawan yang diduga berpengaruh 

terhadap penilaian dan pelayanan. 

c. Mahasiswa wajib mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental 

sebagai bentuk pengembangan profesionalisme. 

d. Mahasiswa wajib menjaga ketenangan, keamanan, kerapian dan kebersihan kelas 

dan lingkungan kampus. Tidak merokok dan membuang sampah di kelas dan 

sembarang tempat. 

e. Mahasiswa dilarang membawa senjata api dan senjata tajam di kelas dan di kampus. 

4. Kode Etik Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

a. Bentuk‐bentuk pelanggaran kode etik penelitian adalah: 

1) Pengubahan data atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Penyalahgunaan data atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3) Penggunaan data atau informasi dari hasil informasi tanpa menyebut 

sumbernya. 

4) Mempublikasikan hasil penelitian penugasan yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan. 

5) Tidak merahasiakan sumber data atau informasi yang semestinya 

dirahasiakan. 

6) Tidak menghormati responden atau sumber informasi. 

7) Tidak melaksanakan penelitian sesuai dengan kesepakatan. 

b. Bentuk‐bentuk pelanggaran kode etik penulisan karya ilmiah, yaitu: 

1) Menyalin, mengutip, menggunakan kata‐kata, pendapat, fakta, kutipan, 

ungkapan‐ungkapan, gagasan, atau karya tulis ilmiah penulis lain tanpa 

memenuhi kaidah keilmuan. 

2) Melakukan publikasi ilmiah yang meresahkan masyarakat. 

3) Mengganti karya mahasiswa berupa skripsi, tesis, atau desertasi sebagai 

karya ilmiahnya. 

c. Plagiarisme hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah meliputi: 

1) Plagiarisme adalah semua kegiatan pengutipan karya ilmiah (skripsi, tesis, 

desertasi, buku, jurnal, makalah, hasil penelitian) baik sebagian atau 

seluruhnya tanpa mencantumkan sumber acuan yang dikutip dalam karya 

ilmiahnya. 

2) Plagiat merupakan tindakan yang bertentangan dengan kejujuran dan Kode 

Etik Dosen. 



42  

3) Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk pelanggaran 

kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. 

4) HAKI sebagaimana tersebut di atas adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual di 

bidang Hak Cipta, Paten Merk, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). 

5. Peringatan atas Pelanggaran Etika 

a. Sebagai alat dari pelaksanaan etika, peringatan akan diberikan secara lisan 

maupun tertulis. 

b. Berdasarkan laporan dari dosen, instruktur atau karyawan kepada dosen wali atau 

pengelola, maka Pembantu Dekan III akan memberikan peringatan lisan atau 

tertulis kepada mahasiswa yang tidak disiplin. 

c. Peringatan lisan diberikan langsung kepada mahasiswa. 

d. Peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan, dan 

peringatan tertulis akan diberikan langsung kepada mahasiswa dan orang tua 

walinya. 

6. Pertanggungjawaban Kerusakan dan Kehilangan 

a. Tiap mahasiswa secara perorangan bertanggungjawab terhadap peralatan yang 

dipercayakan kepadanya. 

b. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, 

diharuskan melapor dengan segera kepada dosen atau instruktur. 

c. Mahasiswa harus segera melaporkan kepada dosen yang bersangkutan bila ia 

merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya. 

d. Penggantian kerusakkan akan ditentukan oleh Pembantu Dekan II untuk 

dilaporkan kepada Dekan. 

7. Penggunaan Papan Pengumuman 

a. Papan pengumuman ditempatkan pada lokasi strategis. 

b. Seluruh staf dan mahasiswa diijinkan memakainya untuk hal‐hal yang 

menyangkut kepentingan 

c. Sebelum pengumuman dipasang harus disetujui oleh pimpinan terlebih dahulu 

dan harus disertai tanda tangan dan nama pemasang. 

d. Publikasi yang bersifat politik dilarang. 

8. Ijin Kegiatan 

a. Setiap akan mengadakan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus harus 

meminta ijin terlebih dahulu kepada Pembantu Dekan III. 

b. Setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan wajib membuat laporan kepada 

Pembantu Dekan III melalui Sub Bagian Kemahasiswaan. 
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c. Khusus kegiatan di luar kampus harus mendapat ijin kegiatan dari pejabat 

setempat yang berwenang seperti: Kepolisian, Kelurahan, camat setempat. 

9. Peraturan‐Peraturan Pendukung 

a. Peraturan Rektor No. 828/H27/KM/2007 tentang Tata tertib Kehidupan Mahasiswa 

di Universitas Sebelas Maret. 

b. Peraturan Rektor No. 150A/J27/HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan 

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret. 
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BAB V 
LAYANAN MAHASISWA 

 

A. BEASISWA 

Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dapat diajukan untuk menerima beasiswa. 

Waktu selesai penerimaan beasiswa bergantung pada pihak penyelenggara beasiswa. 

Dasar penyelenggaraan beasiswa ini adalah: (1) Pedoman Program Beasiswa Direktorat 

Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas tahun 2009, dan (2) 

Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Nomor 149 A/H27/KM/2009 

tanggal 28 April tentang Beasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, maka pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional, 

mengupayakan pemberian bantuan berbentuk Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang 

orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan Beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan; melalui beasiswa 

pemerintah dan Beasiswa non Pemerintah. 

1. Alur Beasiswa Secara Umum 

a) Sub Bagian Kemahasiswaan mengumumkan lowongan beasiswa melalui papan 

informasi beserta persyaratan beasiswa atau melalui web 

www.sibea.mawa.uns.ac.id 

b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengajukan berkas permohonan beasiswa 

ke Sub Bagian Kemahasiswaan atau bisa memasukkan melalui web 

www.sibea.mawa.uns.ac.id 

c) Sub Bagian Kemahasiswaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 

beasiswa. 

d) Berkas mahasiswa yang sudah lengkap diajukan ke Universitas/Pemberi beasiswa. 

e) Pengumuman beasiswa oleh Universitas/pemberi beasiswa melalui Sub Bagian 

Kemahasiswaan. 

f) Pengambilan beasiswa melalui rekening yang bersangkutan/Biro Kemahasiswaan 

Pusat. 

2. Persyaratan Permohonan Beasiswa BBM, PPA dan PPE 

a. Umum 

Bagi mahasiswa program S-1/Diploma IV, paling rendah duduk pada semester 

II dan paling tinggi duduk pada semester VIII, Mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur 

http://www.sibea.mawa.uns.ac.id/
http://www.sibea.mawa.uns.ac.id/
http://www.sibea.mawa.uns.ac.id/
http://www.sibea.mawa.uns.ac.id/
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atau Pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang untuk mendapatkan Beasiswa 

BBM, PPA, dan PPE dengan melampirkan berkas sebagai berikut: 

1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau 

yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif, 

2) Fotokopi rekening listrik dan atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dari orang tuanya/walinya (catatan: sesuai Surat Direktur Kelembagaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi– Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 

2131/D5.2/T/2009 tanggal 03 Juni 2009 tentang Program Beasiswa menyatakan 

bahwa karena alasan teknis maka persyaratan rekening listrik bulan terakhir dan 

atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari orang 

tuanya/walinya tidak diwajibkan untuk dilampirkan), 

3) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain yang diketahui oleh 

Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, 

4) Fotokopi kartu keluarga, 

5) Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas. 

b. Khusus 

Selain persyaratan umum tersebut diatas, mahasiswa calon penerima beasiswa 

wajib melaporkan: 

1) BBM: 

a) Fotokopi transkip nilai dengan IPK paling rendah 2,50 yang disahkan oleh 

pimpinan perguruan tinggi, 

b) Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang 

dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. 

2) PPA: 

a) Fotokopi transkip nilai dengan IPK paling rendah 3,00 yang disahkan oleh 

Pimpinan Perguruan Tinggi, 

b) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali pemohon dan disahkan oleh 

pihak yang berwenang (catatan: bagi PNS/swasta disahkan oleh Bagian 

Keuangan, dan yang bukan PNS/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa). 

3) PPE 

a) Fotokopi transkip nilai dengan IPK paling rendah 2,50 yang disahkan oleh 

pimpinan perguruan 

b) tinggi, 

c) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali pemohon dan disahkan oleh 

pihak yang berwenang (catatan: bagi PNS/swasta disahkan oleh Bagian 

Keuangan, dan yang bukan PNS/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa). 
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d) Melampirkan fotokopi sertifikat/piagam/bukti prestasi lainnya yang disahkan 

oleh yang berwenang. 

Catatan: Kecuali apabila ditentukan lain oleh institusi pemberi beasiswa, 

maka segala persyaratan mengikuti ketentuan instansi lain pemberi 

beasiswa. 

3. Seleksi 

Apabila jumlah calon penerima beasiswa tidak sebanding dengan jumlah dana 

beasiswa yang tersedia, maka akan diadakan seleksi dengan berpegang pada skala 

prioritas sebagai berikut: 

a. Diutamakan dari orang tua/wali mahasiswa yang kurang mampu, 

b. Mempertimbangkan beasrnya nilai IPK dan prestasi non akademik/ekstrakulikuler 

lainnya. 

c. Mempertimbangkan waktu kelulusan mahasiswa, mahasiswa yang masih lama 

menempel studi diprioritaskan daripada mahasiswa yang akan segera 

menyelesaikan studi. 

Informasi selengkapnya dapat menghubungi Bagian Kemahasiswaan dan 

Pendidikan Fakultas Ekonomi UNS atau melalui website www.sibea.mawa.uns.ac.id 

 

B. LEGALISASI IJASAH 

Layanan PPSA FEB UNS tidak hanya diberikan kepada mahasiswa tetapi juga 

diberikan kepada alumni, salah satu layanan yang diberikan kepada alumni adalah 

layanan legalisasi ijasah. 

Prosedur pengajuan legalisir bagi alumni yang dilayani di FEB UNS dijelaskan pada 

Gambar 5.1 

Gambar 5.1 

Prosedur Pengajuan Legalisir 

 

http://www.sibea.mawa.uns.ac.id/
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Prosedur pengajuan legalisir: 

1. Alumni mengisi form yang terdapat dalam laman http://legalisir.feb.uns.ac.id untuk 

mendapatkan no registrasi. 

2. Alumni mencetak no registrasi. 

3. Alumni menyerahkan berkas/dokumen yang akan dilegalisir kebagian 

kemahasiswaan FEB UNS di gedung 1 lantai 1 FEB UNS. 

Aturan dalam penyerahan berkas: 

a. Ketika melaksanakan legalisir harus membawa dokumen asli. 

b. Legalisir ijasah menggunakan kertas HVS ukuran kwarto/A4 80 gr. Logo UNS 

yang ada di fotocopy ijasah harus terlihat jelas. 

c. Legalisir transkrip menggunakan kertas HVS berukuran folio/F4 80 gr. 

4. Cek status legalisir di laman http://legalisir.feb.uns.ac.id untuk melihat apakah 

dokumen yang dilegalisir sudah bisa diambil atau belum. Proses legalisir maksimum 

5 hari kerja. 

5. Setelah dinyatakan sudah dapat diambil, alumni mengambil berkas/dokumen yang 

dilegalisir ke bagian kemahasiswaan dengan membawa dan menunjukan no 

registrasi yang dicetak saat pengajuan permohonan legalisir. Batas waktu 

pengambilan maksimum 1 bulan sejak berkas/dokumen diserahkan. 

http://legalisir.feb.uns.ac.id/
http://legalisir.feb.uns.ac.id/


Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0316101 Bahasa Inggris/TOEFL Preparation 3 3
2 0316102 Akuntansi Pengantar 3 3
3 0316103 Ekonomi Mikro Pengantar 3 3
4 0316104 Matematika Bisnis 3 3
5 0316105 Hukum Bisnis 3 3
6 0316106 Bisnis Pengantar 3 3

18 3 12 3

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Kristen
Pendidikan Agama Katolik
Pendidikan Agama Budha
Pendidikan Agama Hindu

2 0316202 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 3
3 0316203 Perpajakan I 3 3
4 0316204 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 2 2
5 0316205 Manajemen 3 3
6 0316206 Ekonomi Makro Pengantar 3 3
7 0316207 Bahasa Indonesia 2 2

18 6 6 6

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0316301 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 3 0315202
2 0316302 Sistem Informasi Manajemen 3 3 0315205
3 0316303 Sistem Informasi Akuntansi 3 3 0315202
4 0316304 Manajemen Keuangan 3 3 0315205
5 0316305 Akuntansi Biaya 3 3 0315202
6 0316306 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 3 0315205
7 0316307 Ekonomi Islam 3 3
8 0316308 Ekonomi Publik 3 3 0315206

9 0316309 Pancasila 2 2
17 9 9 15 2

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0315401 Akuntansi Keuangan Menengah III 3 3 0315301
2 0315402 Pengauditan I 3 3 0315301
3 0315403 Akuntansi Manajemen 3 3 0315305
4 0315404 Akuntansi Sektor Publik 3 3 0315301
5 0315405 Penganggaran Perusahaan 3 3 0315304
6 0315406 Analisis dan Desain Sistem 3 3 0315303
7 0315407 Studi Kelayakan Bisnis 3 3 0315304
8 0315408 Bisnis Internasional 3 3
9 0315409 Statistika Deskriptif 3 3

18 9 15 12 0

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0315501 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3 3 0315401
2 0315502 Perpajakan II 3 3 0315203
3 0315503 Pengauditan II 5 5 0315402
4 0315504 Akuntansi Perilaku 3 3 0315403

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

KURIKULUM PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI 2015
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Total Beban Studi: 144 SKS; Matakuliah Wajib: 135 SKS dan Matakuliah Pilihan 9 SKS

SEMESTER I
MATAKULIAH SKSKODE 

(Berlaku untuk Mahasiswa dari SMA; Angkatan Tahun 2015, 2016, dan 2017)

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

NO

SEMESTER II
SKSNO MATAKULIAH

0316201

KODE 

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

1 2 2

SKSKODE 

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

SEMESTER IV

SEMESTER III
NO MATAKULIAH

MATAKULIAH SKS

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

NO KODE 

SKS
SEMESTER V

NO MATAKULIAHKODE 



5 0315505 Teori Investasi & Portofolio 3 3 0315304
6 0315506 Manajemen Strategik 3 3 0315302
7 0315507 Akuntansi Pemerintahan 3 3 0315404
8 0315508 Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 3 3 0315401
9 0315509 Statistika Induktif 3 3 0315410

20 9 17 12 0

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0315601 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3 3 0315501
2 0315602 Sistem Pengendalian Manajemen 3 3 0315305
3 0315603 Teori Akuntansi 3 3 0315501
4 0315604 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 3 0315509
5 0315605 Komunikasi Bisnis 3 3
6 0315606 Pengauditan Sistem Informasi 3 3 0315501
7 0315607 Pengauditan Internal 3 3 0315501
8 0315608 Perpajakan Internasional 3 3 0315502
9 0315609 Akuntansi Syariah 3 3 0315301

10 0315610 Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi 3 3 0315503

11 0315611 Perekonomian Indonesia 3 3 0315206

18 15 12 21 0

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0315701 Magang Mahasiswa 2 2 110 SKS

2 0315702 Perencanaan Pajak 3 3 0315502
3 0315703 Reviu Riset Akuntansi 3 3 0315601
4 0315704 Kewirausahaan 2 2
5 0315705 Analisis Informasi Keuangan 3 3 0315601
6 0315706 Perilaku Organisasional 3 3 0315205
7 0315707 Ilmu Kealaman Dasar 2 2
8 0315708 Governance Korporasi dan CSR 3 3 0315401

9 0315709 Manajemen Pemasaran 3 3 0315205

18 6 6 12 6

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0315801 KKN 2 2 110 SKS

2 0315802 Skripsi 6 6 120 SKS, 0315604

8 6 2
135 48 68 96 19
135 9
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MODUL PEMBELAJARAN PRAKTIK (Dimasukkan dalam Matakuliah Teori)
Oleh Instruktur/Asisten Dosen Oleh Dosen Pengampu
Modul Praktik (berbobot 30%): Mata Kuliah Teori (berbobot 70%):
1. Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang => Akuntansi Pengantar (Smt. 1)
2. Praktik Akuntansi Biaya => Akuntansi Biaya (Smt. 3)
3. Praktik Pengauditan Manual => Pengauditan II (Smt. 5)
4. Praktik Pengauditan TABK (Software ACL) => Pengauditan Sistem Informsi (Smt. 6)
5. Praktik Aplikasi ERP SAP Fundamental => Sistem Informasi Akuntansi (Smt. 3)
6. Praktik Aplikasi ERP SAP Akuntansi Manajemen => Akuntansi Manajemen (Smt. 4)
7. Praktik Aplikasi ERP SAP Akuntansi Keuangan => Akuntansi Keuangan Menengah III (Smt. 4)
8. Praktik Perpajakan => Perpajakan II (Smt. 5)
9. Praktik Akuntansi Keuangan Menengah => Akuntansi Keuangan Menengah II (Smt. 3)

Keterangan:
Modul Praktik diajar oleh Instruktur/Asisten Dosen (diluar jam kuliah Dosen Pengampu)

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

SEMESTER VI
MATAKULIAH

SKS

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

NO KODE 

SKS

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 

SEMESTER VIII

SEMESTER VII
NO MATAKULIAHKODE 

NO MATAKULIAH SKS

183

KODE 

Jumlah SKS Mata Kuliah yang ditawarkan 
Jumlah SKS Mata Kuliah Total  yang ditawarkan 

Jumlah SKS Mata Kuliah  yang diambil 
Jumlah SKS Mata Kuliah Total  yang diambil 144



Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 1317101 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3 3
2 1317102 Perpajakan II 3 3
3 1317103 Pengauditan II 5 5
4 1317104 Teori Investasi & Portofolio 3 3
5 1317105 Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 3 3
6 1317106 Statistika Induktif 3 3

20 0 17 3 0

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 1317201 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3 3 1317101
2 1317202 Sistem Pengendalian Manajemen 3 3
3 1317203 Teori Akuntansi 3 3 1317101
4 1317204 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 3 1317106
5 1317205 Komunikasi Bisnis 3 3
6 1317206 Perekonomian Indonesia 3 3
7 1317207 Pengauditan Sistem Informasi 3 3 1317103
8 1317208 Pengauditan Internal 3 3 1317101
9 1317209 Perpajakan Internasional 3 3 1317102

10 1317210 Ekonomi Islam 3 3
11 1317211 Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi 3 3 1317103
12 1317212 Analisis dan Desain Sistem 3 3
13 1317213 Studi Kelayakan Bisnis 3 3
14 1317214 Bisnis Internasional 3 3
15 1317215 Akuntansi Perilaku 3 3
16 1317216 Manajemen Strategik 3 3
17 1317217 Akuntansi Pemerintahan 3 3

18 33 12 39 0

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 1317301 Magang Mahasiswa 2 2 100 SKS

2 1317302 Reviu Riset Akuntansi 3 3 1317201; 1317204
3 1317303 Kewirausahaan 2 2
4 1317304 Analisis Informasi Keuangan 3 3 1317201
5 1317305 Perilaku Organisasional 3 3
6 1317306 Ilmu Kealaman Dasar 2 2
7 1317307 Manajemen Pemasaran 3 3
8 1317308 Perencanaan Pajak 3 3 1317102
9 1317309 Governance Korporasi dan CSR 3 3

10 1317310 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 3
11 1317311 Akuntansi Syariah 3 3
12 1317312 Ekonomi Publik 3 3

18 15 6 21 6

Wajib Pilihan Utama Pendukung Lain
1 0316801 KKN 2 2 110 SKS

2 0316802 Skripsi 6 6 125 SKS, 1317204

8 6 2
64 48 35 69 8
64 9

NO MATA KULIAH
SKS

112

KODE 

Jumlah SKS Mata Kuliah yang Ditawarkan 
Jumlah SKS Mata Kuliah Total  yang Ditawarkan 

Jumlah SKS Mata Kuliah  yang Diambil 
Jumlah SKS yang Diambil untuk Dinyatakan Lulus 73

Jumlah SKS Mata Kuliah yang Ditawarkan 

SEMESTER IV

SEMESTER III
NO MATA KULIAHKODE 

SKS

Jumlah SKS Mata Kuliah yang Ditawarkan 

NO KODE 

SKS

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

MATAKULIAH 
PRASYARAT

KURIKULUM 2015 PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Total Beban Studi: 73 SKS; Matakuliah Wajib: 64 SKS dan Matakuliah Pilihan: 9 SKS

(Mahasiswa Program S1 TRANSFER Angkatan Tahun 2015, 2016, dan 2017)

SKS

Jumlah SKS Mata Kuliah yang Ditawarkan 

SEMESTER II

SEMESTER I
NO MATA KULIAHKODE 

MATA KULIAH
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Modul Pembelajaran Praktik (Dimasukkan dalam Matakuliah Teori)
Diajar oleh Instruktur/Asisten Dosen Diajar oleh Dosen Pengampu
Modul Praktik (Nilai berbobot 30%): Mata Kuliah Teori (Nilai berbobot 70%):
1. Praktik Pengauditan Manual => Pengauditan II (Smt. 1)
2. Praktik Pengauditan TABK (Software ACL) => Pengauditan II (Smt. 1)
3. Praktik Perpajakan => Perpajakan II (Smt. 1)

Syarat Pendaftaran Ujian Skripsi:
1. Lulus Ujian Kompetensi Teknisi Akuntansi (UKTA)
2. Artikel Karya Ilmiah yang Bersumber dari Skripsi telah Diterima (Accepted ) di Jurnal Ilmiah

Pelatihan dan Sertifikasi:
1. Praktik Aplikasi ERP SAP Fundamental => Sistem Informasi Akuntansi (Smt. 3)
2. Praktik Aplikasi ERP SAP Akuntansi Manajemen => Akuntansi Manajemen (Smt. 4)
3. Praktik Aplikasi ERP SAP Akuntansi Keuangan => Akuntansi Keuangan Menengah III (Smt. 4)

Keterangan:
Modul Praktik diajar oleh Instruktur/Asisten Dosen diluar jam kuliah Dosen Pengampu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 63626t

http://W.uns.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 5821UN27 lHKl2O16

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

Men imbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang
memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk
mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat
waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai
bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan
pendidikan yang integral dan komprehensif;

b. bahwa Peraturan Rektor UNS Nomor 644/UN27lPPl2015
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
Program Sarjana perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian.

c. bahwa berdasarkan pada pertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program
Sarjana di Universitas Sebelas Maret.

't . Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4301);

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 37 Tahun

2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5007);

'Mengingat



6 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 16);

7 Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 8 tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomot 24\,

L Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 1976
tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret,
yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik lndonesia
Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas
Sebelas Maret (UNS);

9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional lndonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 20'14 Nomor 83'1);

10. Keputusan Menteri Pendidrkan Nasional Republik lndonesia No.

1 121012004 lenlang Statuta Universitas Sebelas Maret;
1'1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

lndonesia Nomor 82 tahun 20'14 tentang Organisasi dan Tata
Kelola Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 1180);

'12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 4412015 tentiang Standar Nasional Pendidikan Tlnggi
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20'15 Nomor 1952)

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor 8'l tahun 2014 tentang ljazah, Sertifikat
Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita

Negara Republik lndonesia tahun 20'14 nomor 1179);
'14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik lndonesia Nomor 135lMlKpllVl2015 tentang
Pengangkatan Prof.Dr. Ravik Karsidi, M S sebagar Rektor

Universitas Sebelas Maret periode tshun 2015 - 2019;
't5. Peraturan Rektor Sebelas Maret Nomor 579lUN27lHK201'l

tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas

Maret;
16. Peraturan Rektor nomor: 311lUN27lPPl2O12 tentang

Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;

17. Keputusan Rektor nomor: 373lJ27lPP 12005 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa.
18. Keputusan Rektor Nomor 491lUN27lPPl2O11 tentang

Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

2



BAA I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Oalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
'1 Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan
menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan

akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4 Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggung jawab utama

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di

bawahnya
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.

6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studr yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi
yang dipimpinnya.

7 Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan
pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan llmu
pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdisn kepada

masyarakat
L Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan' tenaga

administrasi, laboran dan teknrsi, pranata laboratorium pendidikan, serta pranata

teknik informasi
lo.Pembimbing akademik, yang selanjutnya disobut PA, adalah dosen yang ditunjuk

oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa dl bidang akademik dan

bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
'11. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana yang terdafrar dan belajar di

unrversitas
12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu

progrsm studr di Universitas.
l3.Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke

Universitas atau mahasiswa di Universitas yang pindah antar program studi pada

jenjang yang sama
14 Mahasiswa transfer/alih jenjang adalah mahasiswa yang mendafrar ke jenjang yang

setingkat lebrh tinggi baik yang berasal dari Program Studi di Universitas maupun

luar Universitas setelah melalui tes khusus
15. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah

program sarjana alau pengakuan kredit mata kuliah pada Program Sarjana di

Universitas
'16 Registrasi administrasr adalah

sebagai mahasiswa

proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar

'17 Registrasi akademik adalah kegiatan untuk

semester bersangkutan dengan cara mengisi

aturan yang berlaku;

dapat mengikuti Perkuliahan Pada
kartu rencana studi sesuai dengan



lS.Pengisian Kartu Rencana Studi adalah proses pendafiaran matakuliah yang akan
ditempuh pada semester yang bersangkutan

19 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.

20 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah
satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan
standar nasional penelrtian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat

21 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik lndonesia.

22.Ke.angka Kualifikasi Nasional lndonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi komp€tensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

23.Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan,
pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian
pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas

24 Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya
pendidrkan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.

25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalran diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa. dan negara.

26. Program pengakuan kredit adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh

mahasiswa antar Program Studi/Fakultas di lingkungan Universitas, atau
mahasiswa dari luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri, atau
mahasiswa Universitas dengan Perguruan Tinggi di luar Universitas baik dalam
maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan
peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas/Perguruan
Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program

Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi.
27. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

capaian pembelajaran Iulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

28.Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu

kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam
proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler

di suatu program studi.
29 Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif seiama pahng sedikit

'16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester

30 Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium,

kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat

bidang studi.
31. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan,

penyusunan skripsi, tugas akhir, dan bentuk lain yang dapat memperlancar studi

mahasiswa.
32. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan' dan

penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar

mahasiswa



33. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan
mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.

34. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan
pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam
suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.

35. lndeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat lPS, adalah tingkat capaian
pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot
kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil
dalam satuan semester.

36.lndeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat lPK, adalah tingkat capaian
pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi dinyatakan dalam besaran nilai
yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah
yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS
atau total kredit yang ditempuh pada program sarjana.

37. Skripsi atau tugas akhir adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa
melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan
kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan,
laboratorium, pustaka, dan atau kajian lain yang sesuai dengan bidang
keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

3S.Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan lulusan
yang diinginkan setelah mahasiswa menyeleaikan pembelajaran yang
menggambarkan seerra spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan
sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.

39. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah
perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh
dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar
proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.

40. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah
rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang
dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran
dalam upaya mencapai kompetensi dasar

41. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa program
sarjana dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan
pembelajarannya menggunakan standar intemasional.

42.Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum
mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata
kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan,
responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester
sebelum waktu yudisium.

Bab ll
KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 2

(1) Lulusan pendidikan program sarjana wajib memenuhi standar kompetensi lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum
maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNI program sarjana dan SN
Dikri.
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12)

(3)

(4)

(5)

Rumusan c€paian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses
pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan
pembelajaran.
Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan (2) digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi
Program Studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasrs KKNI dan
SN Dikti sesuai dengan karaktenstrk program studi yang bersangkutan
Penyusunan kurikulum dan rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan
Tinggi merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas

Bab lll
KEOUDUKAN DAN TATA KELOLA

Pasal 3

(1) Pendidikan program sarJana berkedudukan dan dikelola oleh takultas yang memiliki
relevansi keilmuan dengan pendidikan sarjana tersebut, baik di kampus induk
maupun di luar kampus induk.

(2) Fakultas dapat mengajukan pendirian program studi baru kepada universitas sesuai
dengan persyaratan dan mekanisme yang berlaku

(3) Pembukaan atau penutupan program studi sariana diatur dalam ketentuan terpisah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Pembukaan atau penutupan fakultas diatur dalam ketentuan terpisah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Bab lv
PENGELOLAAN DANA DAN SARANA PRASARANA

Pasal 4

('1) Universitas menyediakan dan mengelola dana dan sarana prasarana bagi

berlangsungnya kegiatan pendidikan di program sarjana, termasuk dr dalamnya

untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusuydisabilitas.
(2) Fakultas mengelola dana sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan/atau

dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanrsme yang berlaku

untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas dan program studi
(3) Fakultas mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya

digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan

efisien di tingkat fakultas dan program studi
(4) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti

(5) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai

dengan kebutuhannya dan kemampuan institusr.
(6) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan

khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan

terpisah
(7) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur

dalam ketentuan terpisah.
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Pasal 5

('l) Oosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan
magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

(2) Dosen program sariana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan
dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan .ienjang I
(delapan) KKNI

(3) Penyetaraan atas jenjang I (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui
mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(4) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok, tugas tambahan
dan kegiatan penun,ang sesuai dengan SN Dikti dan peraturan yang berlaku.

(5) Tenaga kependidikan yang mengemban tugasnya baik di fakultas maupun di kantor
pusat harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN
Dikti kecuali untuk tenaga administrasi.

(6) Ketentuan yang mengatur kriteria tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam
ketentuan terpisah.

Bab V
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bab Vl
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

(1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan
oleh Kemenlerian.

(2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana diatur dan dikoordinaskkan
oleh Universitas

(3) Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung
mahasiswa baru yang akan diterima di setiap Program Studi sesuai dengan
sumberdaya yang tersedia.

(4) Universitas dapat melakukan peneflmaan mahasiswa baru program sarjana melalui
jalur mandiri

(5) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasrswa transfer dan alih jenjang

program sarjana melalui jalur mandiri.

Bab vll
REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 7

(1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan

kalender akademik.
(2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi

ketentuan yang berlaku.
(3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang

ditetapkan dalam kalender akademik, dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif

dengan 0 (nol) sks.
(4) Ketentuan dan tata cara registrasi.
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Pasal 8

(1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah
pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengisian Kartu Rencana Studi dilakukan pada setiap awal semester oleh
mahasiswa setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing
akademik (PA)

(3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa, memperhatikan dan
mempertimbangkan IPS pada semsstar sebelumnya.

Bab Vlll
BEBAN BELAJAR DAT.I MASA BELAJAR

Pasal 9

('l) Beban belajar mahasiswa program sarjana ditentukan oleh program studi sesuai
dengan kurikulum yang berlaku.

(2) Untuk memenuhi c€paian pembelaiaran lulusan program sarjana, mahasiswa wajib
menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS

(3) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester Program studi dapat
menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan SN Dikti.

(4) Ketentuan lebih lanlut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur
dengan ketentuan tersendiri

(5) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk
paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi

(6) Setelah dua semester tahun perlama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar
lebih sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketenluan sebagai berikut
a.lPS <'1,50 maksimal : 12 sks
b.lPS 1,50 - 1,99 maksimal : 16 sks
c.lPS 2,00 - 2,49 maksimal : 18 sks
d.IPS 2,50 - 2,75 maksimal : 20 sks
e.IPS 2,76 - 3,00 maksimal : 22 sks
f IPS > 3,00 maksimal : 24 sks

(7) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
a kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per

semester;
b kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per

minggu per semester; dan
c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(8) Satu SKS pada bentuk pembela.iaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang

sejenis mencakup:
a kegiatan belajar tatap muka '100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

b.kegiatan belajar mandiri 70 (tujUh puluh) menit per minggu per semester
(9) Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel,

praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk
pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu
per semester

Pasal 10

('l) Masa belajar program sarjana selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester
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(2) Mahasiswa dimungkinkan menyelesaikan masa belajar kurang dari 5 (lima) tahun
atau '10 (sepuluh) semester

(3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima)
tahun dapat melakukan perpanjangan studi sesuai dengan yang diatur pada pasal
28.

(4) Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
akademik mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun
waktu yang ditetapkan

(5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
sebagai berikut:
a Pada akhir tahun pertama (semester ll), mahasiswa msndapat peringatan lisan

apabila tidak mampu mencapar beban belajar sekurang-kurangnya 28 SKS
dengan nilai rata-rala minimal 2,00 atau C.

b Pada akhir tahun kedua (semester lV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis
apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 SKS
dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

c. Pada akhir tahun ketiga (semester Vl), mahasrswa mendapat peringatan tertulis
apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS
dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

d. Pada akhir tahun keempat (semester Vlll), mahasiswa mendapat peringatan

tertulis apabila tidak mampu menc€pai beban belajar sekurang-kurangnya 1 12

SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
(6) Pada akhir tahun kelima (semester X) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk

menentukan penyelesaian studi.
a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan

sejumlah kredit, minimum 144 SKS atau sesuai kurikulum program studi,
termasuk skripsi atau tugas akhir serta memenuhi ketentuan:
- lndeks Prestasi Kumulatif > 2,00;
- Tidak ada nilai D dan E.

b. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir a dapat diberikan
perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut
pada Pasal 28

(7) Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) keberhasilan studi mahasiswa dinilai
untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (drop ouo.

a Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan

yang tercantum pada ayat 6 Poin a
b.Pemberhentian studi (drop orr) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi

ketentuan ayat (6) butir a
(8) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan

pengunduran diri dari Universitas atas usulan dari Fakultas dan diberi daftar
matakuliah yang telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

(1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa lnggris sebagai sarana untuk memperlancar

dan meningkatkan kualitas studinya
(2) Penguasaan bahasa lnggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan

pencapaian nilai bahasa lnggris untuk tujuan akademis (English for Academic

Purposes) sebesar 60 (enam puluh) atau skor Test of English as a Foreign

Larguage institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh) atau ekuivalennya.



(3) Di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan
(2), mahasiswa asing wajib menguasai Bahasa lndonesia untuk tujuan akademik
dengan mengikuti pelatihan Bahasa lndonesia bagi Penutur Asing sampai
dinyatakan lulus, atau Uji Kemahiran Berbahasa lndonesia dengan predikat Madya
dengan skor minimal 482.

(4) Kegiatan pelatihan dan penilaian Engllsh for Academic Purposes dan Bahasa
lndonesia bagi Penutur Asing atau Uji Kemarahan Berbahasa lindonesia se(a
pengambilan Test Of English Foreign Language dilaksanakan oleh Unit Pelayanan
Teknis Bahasa UNS.

(5) Penguasaan Bahasa lnggris dan Bahasa lndonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat
mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.

Bab lX
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

(1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan pada
kurikulum yang ditetapkan

(2) Universitas menetapkan pedoman pengembangan kurikulum program studi sesuai
dengan SN Dikti.

(3) Universitas dan Fakultas menetapkan mata kuliah tertentu dan besarnya sks yang

wajib dimasukkan dalam kurikulum program studi sebagai dasar penciri universitas
atau fakultas.

(4) Pr€ram studi sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) wajib :

a. menyusun kurikulum program studi berbasis KKNI|
b. menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan RPP dalam setiap

mata kuliah;
c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar

proses, standar penilaian yang telah diletapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan;

d. melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik;

e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajarani dan

f. melaporkan hasil program pembelajaran sec€ra periodik sebagai sumber data

dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan

mutu pembelajaran sesuai mekanisme yang belaku.

Pasal 13

Mahasiswa dMajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya

secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan

berpusat pada mahasiswa.
Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan

metode pembela.iaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk

mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam

rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

(1)

(2)

(3)
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(4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi diskusi
kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran
kooperatif, pembelajaran berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah,
Peninjauan Kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara
efektif memfasilitasi pemenuhan c€paian pembelajaran lulusan

(5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa
metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam
suatu bentuk pembelajaran

(6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah,
responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktik bengkel, atau
praktek lapangan.

(7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk
pembelajaran yang berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan
ayat (7) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara on-line, atau gabungan
antara model konvensional dan on /ne, yang dikenal dengan blended learning

(9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan
sebanyak minimal '16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan
penilaian pembelajaran.

(10) Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen,
secara mandrri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, wajib menyusun
perencrnaan proses pembelajaran dan disajikan dalam bentuk rencana
pembelajaran semester (RPS) dan renc€na pelaksanaan pembelajaran (RPP)
atau satuan acara perkuliahan (SAP).

(1'l) Ketentuan tentang RPS, RPP dan/atau SAP sebagaimana dimaksud pada ayat
('10) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah oleh universitas

Pasal 14

('1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan
pembelajaran adalah bahasa lndonesia, atau bahasa lnggris bagi kelas
internasional

(2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai
bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, sebagai
pelengkap penggunaan bahasa lndonesia.

Bab X
KULIAH KERJA NYATA DAN KULIAH MAGANG MAHASISWA

Pasal 15

(1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata {KKN} dan Kuliah
Magang Mahasiswa.

(2) Pengambilan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa program sarjana,
setelah menc€pai kredit minimal '100 SKS

(3) Pengambilan mata kuliah Kuliah Magang Mahasiswa bagi mahasiswa program

sarjana, sesuai dengan kurikulum program studi
(4) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan, dan penyeleggaraan Kuliah

Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh
Universitas.
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(5) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan
Kuliah Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur
lebih lanjut oleh Fakultas dan/atau Program Studi.

Bab Xl
SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR

Pasal l6

(1) Pada akhrr masa belajar, mahasis\rva wajib menyusun skripsi atau tugas akhir
dengan bobot 4 (empat) sampai 6 (enam) sks sesuai dengan tuntutan kurikulum
Program Studi

(2) Penyusunan skripsi atau tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat
dimulai apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban belajar
minimal '100 SKS

(3) Skripsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditulis berdasarkan hasil ka.iian
pustaka, hasil penelitian lapangan, atau hasil penelitian di laboratorium

(4) Tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat ('1) drsesuaikan dengan karaktenstrk
program studi.

(5) Dalam proses penyelesaian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa didampingi oleh 1

(satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan Fakultas.
(6) Pembimbingan oleh Dosen dalam penyelesaian penulisan skripsr atau tugas akhir,

dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi atau tugas akhir
berjalan dengan lancar dan selesai dalam waktu yang ditentukan serta menjamin
bahwa skripsi alau tugas akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi standar
mutu yang ditetapkan

(7) Dslam proses pembimbingan skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib membawa
buku catatan bimbingan skripsi atau tugas akhir yang harus diisi dan
ditandatangani dosen pembimbing setiap melakukan proses pembimbingan

(8) Jangka waktu penyusunan skripsi atau tugas akhir maksimal '12 (dua belas) bulan
(9) Jika sampai dengan 6 (enam) bulan pertama belum menunjukkan adanya

kemajuan yang berarti dalam penulisan skripsi atau tugas akhir, maka komisi
skripsi dan/atau Kepala Program Studi wa.iib melakukan pemanggilan kepada
mahasiswa yang bersangkutan untuk mengetahui dan membantu mengatasi
masalah yang dihadapi, termasuk kemungkinan penggantian dosen pembimbing.

('10) Jika sampai batas waktu 6 (enam) bulan kedua atau 12 (duabelas) bulan
mahasiswa belum dapat menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir, Komisi

Skripsi dan/atau Kepala Program Studi wajib meminta laporan tertulis kepada
mahasiswa dan/atau dosen pembimbing, penambahan waktu penyelesaian

penulisan skripsi atau tugas akhir diserlai dengan surat pernyataan, dan/atau
penggantian dosen Pembimbing.

('11) Untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau tugas akhir yang telah disusun,

mahasiswa wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir yang diatur dalam

ketentuan fakultas
(12) Sebelum menempuh ujian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib menulis

artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi atau tugas akhir tersebut dan waiib

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi atau memublikasikannya dalam
jurnal ilmiah nasional

(13) Mahasiswa yang berhasil memasukkan artikel ilmiah hasil penulisan skripsi atau

tugas akhir dan dimuat di dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal

internasional terindeks sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian

skripsi atau tugas akhir dengan nilai 4,00 (A).
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(14) Ketentuan tentang tata cara, prosedur, dan standar mutu penulisan dan ujian
skripsi atau tugas akhir serta penulisan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada
pasal 16, diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

BAB XII
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 17

(1) Mahasiswa wajib mengikuti proses penilaian pembelajaran sesuai dengan
tuntutan kurikulum program studi

(2) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran
mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

(3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) terdiri atas
penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk
portofolio atau karya desain.

(4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat ('l) dapat dilakukan
dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket,
dan teknik lain yang relevan.

(5) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(6) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh: dosen atau tim dosen
pengampu dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku
kepentingan yang lain

(7) Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester
yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester

(8) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila
persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.

(9) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 (empat), dengan rentang 0 - 4
(nol sampai dengan empat).

(10) Mahasiswa dinyatakan lulusdalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhirpada
mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol) atau C

Pasal 18

(1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat diberi
kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang

diberikan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum
pengumuman hasil penilaian (yudisium).

(2) Nlahasiswa yang sudah lulus matakuliah tertentu tetapi masih menginginkan
' perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan

memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS.
(3) Penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai, digunakan nilai

terakhir
(4) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah

(5) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan
patokan.

(6) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan

sebagai berikut:
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Rentang Skor-S
(skala 100)

Rentanq Nilai (skala 4)
Angka Hurup

s>85 4.O0 A
80-84 3.70 A-
75-79 3.30 B+
70-74 3.00 B

65-69 2.70 C+
60-64 2.00 C
55-59 1.00 D

<55 0.00 E

Bab Xll!
KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasa! 19

(1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila
mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh
program studi dengan indeks prestasi kumulatif (lPK) lebih besar atau sama
dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.

(2) Tanggal penyelesaian pendidikan program sarjana atau lulus kuliah program
sarjana sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah tanggal ujian skripsi atau
tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh ujian
skripsi atau tugas akhir.

(3) Apabila sampai batas akhir waktu revisi skripsi atau tugas akhir belum dapat
diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian skripsi atau tugas akhir dan/atau validasi
artikel ilmiah mahasiswa, diatur oleh Fakultas.

Pasal 20

(1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat
memuaskan, dan dengan pujian (cumlaude) yang dinyatakan pada transkrip
akademik.

(2) Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan
kriteria sebagai berikut.
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK

2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila

mencapai IPK sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma
lima nol);

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila
mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).

(3) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76, dinyatakan lulus dengan tidak diberikan
predikat.

(4) Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) diberikan kepada lulusan dengan
masa studi maksimal 9 (sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun.
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Bab XIV
GELAR

Pasal 2'l

(1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pendidikan
program sarjana berhak menyandang gelar kesarjanaan.

(2) Nama gelar kesarjanaan dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam
ketentuan terpisah.

Bab xv
WISUDA

Pasal22

('1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan program sarjana
mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.

(2) Untuk dapat mengikuti wisuda di universitas mahasiswa yang bersangkutan harus
memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan

(3) Ketentuan mengenai wisuda lulusan program sarjana diatur lebrh lanjut oleh
Universitas

Bab XVI
IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal23

(1) Mahasiswa yang t6lah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak
menerima Uazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) \azah dan transkrip nilai sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh

dekan dan Rektor.
(3) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagaimana tersebut pada ayat (1)

ditandatangani oleh dekan.
(4) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau transkrip nilai diterbitkan apabila

terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai
(5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilar diterbitkan oleh

rektor atas permintaan dekan fakultas.

Pasal24

(1) Program studi sesuai dengan tuntutan kurikulum dapat menyelenggarakan

sertifi kasi kompetensi.
(2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh

program sludi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau

lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(3) Sertifikat kompetensi diberikan bagi lulusan program pendidlkan sesuai dengan

keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya

yang diselenggarakan oleh dan sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi
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(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuarkan dan
ditandatangani oleh dekan dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga
sertifikasi yang bermitra dengan Program Studi.

Pasal 25

(1) Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan profesi (tidak setara program
magister) sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program
sarjana mengikuli peraturan dan mekanisme yang berlaku di Universitas

(2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program profesi berhak mendapatkan
sertifikat profesi yang ditandatangani Dekan dan Rektor

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan program profesi
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bab XVll
PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 26

(1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan F,otensinya sehingga
mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu
dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, dekan melalui kepala program
studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa tersebut.

(2) Pembimbing Akademik bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan
pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan
akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan
studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi
akademik yang optimal

(3) Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali
dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2
kali), dan akhir semester (1 kali)

(4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik ditetapkan oleh Universitas

Bab XVlll
ETIKA AKADEMIK

Pasal2T

(1) Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.
(2) Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa,
staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serla profesi.

(3) Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang

mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana
kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secrra terarah
dan teratur

(4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) diatur tersendiri secara

terpisah.
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(5) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademrk yang
berlaku di Universitas yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan
berperilaku

(6) Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan
mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku

Bab XIX
PERPANJANGAN STUOI, SELANG STUDI, TIOAK AKTIF STUDI, DAN

PENGUNDURAN OIRI

Pasal 28

(1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat
menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan

(2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui
pimpinan fakultas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan

(3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
(4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 4

(empat) kali.
(5) Perpanjangan studi ketiga dan keempat hanya diberikan kepada mahasiswa yang

sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas
akhir.

Pasal 29

(1)Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan
akademik seb€lum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan
akademik dengan seizin rektor atas usul dekan.

(2) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai
masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-
masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Pasal 30

(1) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah
menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.

(2) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 5070

dari Uang Kuliah Tunggal yang berlaku di program studi yang bersangkutan.
(3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada

semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban

administrasi.

Pasal 31

(1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi

tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
(2) Mahasiswa tidak aktif studiwajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan

Uang Kuliah Tunggal
(3) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis
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(4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturulturut tidak
diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan
mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 32

(1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat
ketentuan dan telah bebas dafl kewajiban administrasi.

(2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor
melalui pimpinan fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan.

(3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat p€ngunduran diri mahasiswa
tersebut.

Bab xx
MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 33

('l) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan
ketentuan sebagai berikut.
a Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi

yang dituju di Universitas;
b. Akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari

akreditasi program sludi yang dituju di Universitas
c. Daya tampung di program studi yang dituju di Universitas masih memungkinkan;
d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program

studi asal minimal 40 sks dan maksimal 60 sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga
koma nol)i

e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal
diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;

f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang
diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Universitas dan dinyatakan
lulus;

g Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang

diwajibkan oleh program studi di Universitas sesuai dengan kurikulum yang

berlaku;
h Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis

kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala
program studi yang dituju;

r. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari
rektor perguruan tinggi asali

j. Kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh
pihak Universitas,

k Rektor Universitas menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas
pertimbangan yang diberikan oleh dekan dan kepala program studi yang dituju di
Universitas

(2) Mahasiswa dimungkinkan pindah program studi di lingkungan Universitas dengan
ketentuan sebagai berikut
a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah program studi

dari Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan;
b. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi

yang dituju;
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c. Penngkat akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik
dari pada program studi yang dituju:

d Daya tampung di program studi yang dituju masih memungkrnkan;
e Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di

studi asal minimal 36 sks dan maksimal 60 SKS dengan lpK minimat
koma lima);

f. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

g. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang
diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus;

h. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang
diwajibkan oleh program studi yang dituju sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

i Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis
kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan/atau kepala
program studi yang dituju;

l

k.

program
2,50 (dua

Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin prndah secara tertulis dari
dekan fakultas dan/atau kepala program studi asali
Kepindahan ke program studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat
diterima oleh pihak program studi yang dituju;

l. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima
pertimbangan dari dekan dan/atau kepala program studi yang ditu,u.

Bab XXI
MAHASISWA ASING DAN PENGAKUAN KREDIT

Pasal 34

(1) Mahasiswa asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang
dituntut dalam kurikulum program studi

(2) Keteniuan mengenai mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah
sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 35

('1) Program studi melalui fakultas dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi
mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari progam studi/fakultas/perguruan tinggi
lain di dalam atau di luar universilas untuk mendapatkan pengakuan kredit

(2) Program studi melalui fakultas menetapkan kriteria khusus bagi calon mahasiswa
pengambil mata kuliah pengakuan kredit.

(3) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi
melalui kantor pusat sesuai mekanrsme yang berlaku

(4) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar program studi/fakultas
baik di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya

(5) Masa perkuliahan bagi mahasiswa pengambil matakuliah pengakuan kredit,
sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau setara dengan 16 kali tatap muka
termasuk penilaian tengah dan akhir semester

(6) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit
menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan kredit ditetapkan oleh Universitas



Bab XXll
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 36

('l) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan
pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (,1) dilaksanakan
secara internal dan eksternal.

(3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oteh
program studi, fakultas, dan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu
Pendidikan.

(4) Penjaminan mutu ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri atau
lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BAB XXlil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Peraturan Rektor sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

(2) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor
6441UN27 lHK201 5 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Rektor ini diberlakukan bagi mahasiswa Universitas mulai semester Agustus
2016 - Januai 2017
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