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STANDARISASI PENDIDIKAN 

• Pendidikan Tinggi harus distandarisasi untuk 
kepentingan daya saing internasional. 

• Dasar Pengaturan: 

1. UU-PT : UU No. 12 Tahun 2012 

2. KKNI: Perpres No. 8 Tahun 2012 

3. SNPT: SN Dikti Permendikbud 49 Tahun 
2014 

 



KONSEP KKNI 



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

• Standar kompetensi lulusan merupakan 
kriteria minimal tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang 
dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan  



DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN 



DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN 



Deskripsi SIKAP 

S1 (Level 6) 
(Mengacu pada  SN DIKTI DAN IES 4 IPD_Professional Values, Ethics and Attitudes )  

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1);  
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral dan etika (S2) 
c. Memiliki jati diri bangsa (S3) 
d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S4);  
e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S5);  
f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain (S6); 
g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan (S7); 
h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S8);  
i. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S9);  
j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri (S10);  
k. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S11) 
l. mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan (S12) 



Deskripsi Ketrampilan Umum 

S1 (mengacu pada SN DIKTI dan IES 3 IPD_Professional Skill ) 

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora (KU1);  

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik (KU3);  

d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4);  

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data (KU5);  

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya(KU6); 

g. mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 
(KU7); 

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8); 

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9);  

j. mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan 
kerja(KU10); 

k. mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun 
tertulis, kepada pemangku kepetingan(KU11) 



Deskripsi Penguasaan Pengetahuan (28-08-2015) 

a. S1 (Pengembangan oleh Tim dan IES 2 IPD Technical Competence)  

1. Menguasai konsep teoritis tentang: 
a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
b. Akuntansi Manajemen dan Pengendalian 
c. Pengauditan dan Asurans  

2. Menguasai konsep dan prinsip tentang: 
a. Manajemen Keuangan dan Investasi 
b. Perpajakan Orang Pribadi dan Badan 
c. Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen 
d. Tata kelola, Manajemen Strategi, Pengendalian Internal dan 

Manajemen Risiko 
3. Menguasai prinsip dasar tentang: 

a. Ilmu Ekonomi  
b. Hukum Bisnis  
c. Lingkungan Bisnis 

 



KETERAMPILAN KHUSUS (28-08-2015) 

2. Mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun 
laporan keuangan entitas tersendiri dan/atau entitas 
konsolidasian dengan mengaplikasikan secara 
mandiri prinsip akuntansi atas transaksi sesuai 
dengan standar akuntansi  keuangan umum dan 
standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku.  

3. Mampu menyusun laporan hasil analisis secara mandiri 
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. 



KETERAMPILAN KHUSUS (28-08-2015) 
1. Mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan 

pengikhtisaran bukti audit secara mandiri, dan berkontribusi dalam tim 
untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial 
sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dalam audit atas laporan keuangan. 

4. Mampu menyusun 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. 

5. Mampu berkontribusi dalam tim dalam 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 secara 
mandiri. 



KETERAMPILAN KHUSUS (28-08-2015) 

6. Mampu mendisain proses bisnis dalam suatu sistem 
informasi yang mendukung penyediaan infomasi 
berbasis teknologi informasi untuk mendukung 
pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan 
organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus 
pengembangan sistem (SDLC). 

7. Mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan (SPT) 
baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan 
cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan 
sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 



MAPPING KOMPETENSI DALAM 
MATAKULIAH AKUNTANSI KEUANGAN 



Kompetensi Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan 

Mampu berkontribusi dalam 
tim untuk menyusun laporan 
keuangan entitas tersendiri 

dan/atau entitas 
konsolidasian dengan 

mengaplikasikan secara 
mandiri prinsip akuntansi atas 

transaksi sesuai dengan 
standar akuntansi  keuangan 
umum dan standar akuntansi 
keuangan ETAP yang berlaku. 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 
entitas tersendiri dan/atau 

entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 



Mapping Kompetensi Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan serta Matakuliah 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 
entitas tersendiri dan/atau 

entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Pengantar Akuntansi: 
Keterampilan menjalankan siklus akuntansi 

untuk menghasilkan LK perusahaan jasa 
atau dagang dengan skala kecil 

Akuntansi Keuangan Menengah: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas tersendiri 

Akuntansi Keuangan Lanjutan: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas konsolidasi 



Mapping Kompetensi Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan serta Matakuliah 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 
entitas tersendiri dan/atau 

entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Pengantar Akuntansi: 
Keterampilan menjalankan siklus akuntansi 

untuk menghasilkan LK perusahaan jasa 
atau dagang dengan skala kecil 

Akuntansi Keuangan Menengah: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas tersendiri 

Akuntansi Keuangan Lanjutan: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas konsolidasi 



Mapping Kompetensi Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan serta Matakuliah 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 
entitas tersendiri dan/atau 

entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Pengantar Akuntansi: 
Keterampilan menjalankan siklus akuntansi 

untuk menghasilkan LK perusahaan jasa 
atau dagang dengan skala kecil 

Akuntansi Keuangan Menengah: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas tersendiri 

Akuntansi Keuangan Lanjutan: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas konsolidasi 



Mapping Kompetensi Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan serta Matakuliah 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 
entitas tersendiri dan/atau 

entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Pengantar Akuntansi: 
Keterampilan menjalankan siklus akuntansi 

untuk menghasilkan LK perusahaan jasa 
atau dagang dengan skala kecil 

Akuntansi Keuangan Menengah: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas tersendiri 

Akuntansi Keuangan Lanjutan: 
1. Kemampuan menjelaskan prinsip 

akuntansi dan standar akuntansi atas 
suatu transaksi 

2. Keterampilan menyusun LK perusahaan 
entitas konsolidasi 



Mapping Kompetensi  
Pengantar Akuntansi 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 

entitas tersendiri dan/atau 
entitas konsolidasi 

Introduction to 
Accounting and Business 

Analyzing Transaction 

Adjusting Process 

Completing the 
Accounting Cycle 

Accounting System 

Accounting for 
Merchandising 

Inventory 

Internal Control and Cash 

Receivables 

Fixed Assets and 
Intangible Assets 

Short Term Liabilities 

Partnership 

Accounting for 
Corporation (Equity) 

Long Term Liabilities 

Investment 

Cash Flow Statement 

Introduction to Cost 
Accounting 



Mapping Kompetensi  
Akuntansi Keuangan Menengah 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 

entitas tersendiri dan/atau 
entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Accounting 
Information System 

Statement of Profit Loss and 
Other Comprehensive Income 

Statement of 
Financial Position 

Statement of Cash 
Flow 

Inventory 

Fixed Assets 

Depreciation, 
Revaluation, 
Impairment 

Intangible Assets 

Current Liabilities 
and Provisions 

Long Term 
Liabilities 

Equity 

Revenue 
Recognition 

Cash & 
Receivables 

Investment 

Employee 
Benefits 

Leasing 

Changes & 
Error 

ACCOUNTING CONCEPTUAL FRAMEWORK 



Mapping Kompetensi  
Akuntansi Keuangan Lanjutan 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 

entitas tersendiri dan/atau 
entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Consolidation Techniques 
and Procedures 

Consolidation – Intercompany 
Profit Transactions 

Changes in Ownership 

Indirect and Mutual 
Holdings 

Investment – 
Equity Method 

Foreign Currency 
Transaction 

Accounting for 
Derivatives & 

Hedging 

Joint Arrangement 
(Venture) 

Business 
Combination 

Foreign Currency 
Financial Statements  

Segment & Interim 
Financial Reporting 

Corporate 
Liquidation & 

Reorganization 



Mapping Kompetensi  
Teori Akuntansi 

Kompetensi dalam tim: 
menyusun laporan keuangan 

entitas tersendiri dan/atau 
entitas konsolidasi 

Kompetensi individu: 
mengaplikasikan secara 

mandiri prinsip akuntansi 
atas transaksi 

Kompetensi Kognitif:  
Prinsip Akuntansi;  

SAK Umum;  
SAK ETAP 

Normative 
Accounting Theory 

Positive Accounting Theory 



OUTCOME 
Perkuliahan 

Buku Teks 
(Keilmuan) 

Penguasaan 
Standar Akuntansi 

Standar Akuntansi 
(Praktik) 

Dosen 

Mahasiswa 

Upgrading 
Kemampuan 

Kuliah dan 
Praktik 

Lulusan 
Kompeten 

Laporan Keuangan 
Perusahaan 



RENCANA PEMBELAJARAN 
SEMESTER 







KOMPONEN MATA KULIAH 







Tuliskan CP-MK 
yang sesuai dg 
CP-Prodi dan 
bersifat dapat 
diukur/ 
diamati 
 
 
 
 

Materi pokok 
bahasan/ bahank 
ajian yg relevan 
dg CP-MK dan 
sesuai dengan 
tahapan belajar 
mhs. 
 
 
 

Pustaka: 
new 
update, 
jelas, 
relevan 
 
 
 
 
 

Metode/ 
strategi belajar 
Mhs sesuaikan 
dg CP-MK tiap 
tahapan 
belajar Mhs. 
[sesuaikan dg  
besarnya sks 
yg telah 
ditentukan] 

Indikasi2 yg 
menyatakanan
pencapaian 
pembelajaran 
tiap tahapan 
belajar yg 
dapat diukur& 
diamati 
 
 

Bentuk 
assessmen 
sesuai dg 
indikator CP-
MK tiap 
tahapan 
belajar: 
Tes; Non-tes 
 
 

Bobot (%) 
tiap jenis 
assessment  
sesuai dg 
kedalaman
& keluasan 
CP-MK 
tahapan 
pembelajar
an 



PENUTUP 



PEKERJAAN RUMAH 

• Tim Task-force memfinalkan rumusan LO prodi 
akuntansi. 

• Prodi meninjau ulang LO-nya. 

• Prodi meninjau ulang LO matakuliahnya 
(review dan redesign kurikulum). 

• Mengembangkan RPS setiap matakuliah 

 



TERIMAKASIH 

Kontak: 

novrys@feb.unair.ac.id 


