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BAB I 
PROFIL PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  
 

A. Sejarah Singkat 
Program Studi  (PS) Akuntansi Universitas Sanata Dharma (USD)  berdiri sejak 

beralihnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanata Dharma menjadi 
Universitas Sanata Dharma (USD)  berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 46/D/0/1993 tanggal 20 April 1993.  Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 48/D/0/1993 tanggal 26 April 1993, PS Akuntansi USD 
mendapatkan status terdaftar.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PS Akuntansi 
USD didirikan sejak tanggal 26 April 1993. 

Sebagai bentuk upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaran suatu Program 
Studi dan evaluasi diri, maka PS Akuntansi USD mengajukan penilaian pengelolaan 
Program Studi kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN – PT). Berdasarkan Keputusan BAN – PT nomor: 03110/Ak-I-III-
017/USDAKT/VII/2000, PS Akuntansi USD dinyatakan terakreditasi dengan peringkat 
Akreditasi B (Baik).  Pada tahun akademik 2009/2010, PS Akuntansi USD kembali 
mengajukan reakreditasi kepada BAN – PT. Berdasarkan Keputusan BAN-PT nomor: 
042/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011, PS Akuntansi USD dinyatakan terakreditasi dengan 
peringkat Akreditasi A (Amat Baik) yang berlaku sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai 
dengan 21 Januari 2016.  

 
 
B. Visi dan Misi Program Studi Akuntansi 
Visi dan misi Program Studi (PS) Akuntansi Universitas Sanata Dharma (USD) 
diturunkan dari visi dan misi universitas dan fakultas. Oleh karena itu sebelum visi 
dan misi PS Akuntansi diuraikan, akan disampaikan terlebih dahulu visi dan misi  
universitas dan fakultas. Dengan demikian akan terlihat lebih jelas benang merah 
hubungannya.  
 
1. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma  

Visi dan misi USD sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis USD 
Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:  
 
Visi USD: 

 “Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi 
terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat” 

 
Misi  USD:  
a. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan 

keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang 
berciri cura personalis, dialogis, pluralistik, dan transformatif; 

b. Menciptakan komunitas akademik Universitas yang mampu menghargai 
kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja sama lintas 
ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan 
keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

c. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui 
publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang 
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memiliki visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para alumni 
dalam pengembangan keterlibatan nyata ditengah masyarakat. 

 
2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi USD  

Visi dan misi Fakultas Ekonomi USD sebagaimana dicantumkan dalam 
Rencana Strategis Fakultas Ekonomi USD Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai 
berikut:  

 
Visi  Fakultas Ekonomi USD: 

 “Menjadi agen perubahan yang unggul dan humanis melalui pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bisnis dan ekonomi 
demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat” 

 
Misi  Fakultas Ekonomi USD: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang transformatif dan dialogis di bidang 
bisnis dan ekonomi, untuk mengembangkan talenta mahasiswa secara 
optimal; 

b. Melaksanakan penelitian di bidang bisnis dan ekonomi, yang mampu 
meningkatkan martabat manusia; 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat demi terwujudnya 
kesejahteraan bersama. 

 
 
3. Visi  dan Misi Program Studi Akuntansi USD 

Sebagai penjabaran  dari visi dan misi universitas dan fakultas,  visi dan misi PS 
Akuntansi sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis PS Akuntansi  
Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut: 
  
Visi PS Akuntansi: 

“Menjadi Program Studi Akuntansi yang unggul dalam menghasilkan 
analis keuangan dan perpajakan, analis sistem informasi keuangan, 
dan auditor yang cerdas, humanis, dan profesional  demi terwujudnya 
masyarakat yang semakin bermartabat” 

 
Misi PS Akuntansi: 
a. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berlandaskan paradigma 

Pedagogi Ignasian yang berciri cura personalis, dialogis, pluralistik, dan 
transformatif; 

b. Menyelenggarakan penelitian yang menghargai kebebasan akademik dan 
otonomi keilmuan untuk mengembangkan ilmu akuntansi; 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mengasah 
kepekaan dan kepedulian sosial sebagai penerapan ilmu dan hasil penelitian 
untuk memberdayakan masyarakat. 

 
 
Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut di atas, PS Akuntansi merumuskan  
tujuan, sasaran, dan motto sebagai berikut 

 
1. Tujuan 

Tujuan PS Akuntansi:  
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a. Menghasilkan analis keuangan dan perpajakan, analis sistem informasi 
keuangan, dan auditor yang cerdas, humanis, dan professional; 

b. Menghasilkan karya penelitian yang independen, objektif, dan jujur di bidang 
ilmu akuntansi; 

c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang terprogram untuk 
memberdayakan masyarakat. 

 
2. Sasaran 

PS Akuntansi mampu: 
a. Meningkatkan kualitas lulusan yang diukur dengan: 

1) Masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan semakin pendek; 
2) Kesesuaian dengan bidang pekerjaan: analis keuangan dan perpajakan, 

analis sistem informasi keuangan, dan  auditor semakin tinggi; 
3) Ketepatan waktu studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen yang dilaksanakan 
secara individu, kelompok, dan bersama mahasiswa yang diukur dengan: 
1) Rata-rata  karya ilmiah penelitian per dosen per tahun sesuai topik yang 

ditetapkan dalam Roadmap Penelitian; 
2) Rata-rata jumlah publikasi karya ilmiah penelitian per dosen per tahun 

sesuai topik yang ditetapkan dalam Roadmap Penelitian dalam jurnal 
bereputasi. 

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat  yang 
dilaksanakan secara individu, kelompok, dan bersama mahasiswa yang 
diukur dengan: 
1) Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun; 
2) Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai dana 

hibah bersaing per dosen per tahun. 
 

3. Motto 
Motto PS Akuntansi USD selaras dengan  motto USD yaitu 

 “Cerdas, Humanis, dan Profesional” 
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BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI 

 

Sistem pengelolaan Program Studi (PS) Akuntansi didasarkan atas struktur 
organisasi sebagai berikut: 

 
 
 

 
DEKAN 

 

  

 
 

  

 
KETUA 

PS AKUNTANSI 
 

  

 
 

  

 
WAKIL KETUA 

PS AKUNTANSI 
 

  

   

   
KEPALA PPA 

 

 
 

Struktur organisasi PS Akuntansi dijabarkan dalam tugas, wewenang dan tanggung 
jawab Ketua PS Akuntansi, Wakil Ketua PS Akuntansi dan Kepala PPA. Berikut ini 
adalah deskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab. 

 
A. Ketua Program Studi  (PS) Akuntansi 

 
1. Ringkasan Pekerjaan: 
Ketua PS Akuntansi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan 
mengembangkan PS Akuntansi. 

 
2. Tugas 
Ketua PS Akuntansi bertugas untuk: 
a. Menyusun rencana strategi pengembangan PS Akuntansi; 
b. Mengembangkan proses belajar mengajar; 
c. Mengembangkan karier akademik dosen; 
d. Menyusun rencana beban kerja dosen; 
e. Monitoring pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dosen; 
f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dosen; 
g. Menciptakan iklim yang kondusif bagi sivitas akademika untuk 

melaksanakan kegiatan Tri Dharma PT; 
h. Menyusun anggaran kegiatan pengembangan PS Akuntansi; 
i. Menyiapkan akreditasi PS Akuntansi; 
j. Menyeleksi calon mahasiswa PS Akuntansi; 
k. Menugasi dosen PS Akuntansi untuk mengikuti kegiatan ilmiah; 
l. Menjalin kerja sama dengan alumni PS Akuntansi. 
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3. Wewenang 
Ketua PS Akuntansi berwenang untuk: 
a. Menetapkan beban kerja dosen; 
b. Mengusulkan beban kerja dosen kepada Dekan; 
c. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan proses belajar 

mengajar dosen; 
d. Mengusulkan studi lanjut dosen  kepada Dekan; 
e. Menandatangani Surat Ijin Penelitian mahasiswa; 
f. Memberi sanksi mahasiswa yang melanggar peraturan Akademik; 
g. Mengusulkan DO mahasiswa kepada Dekan; 
h. Memberikan masukan mengenai penilaian kinerja dosen dan tenaga 

pendidikan kepada Dekan; 
i. Menegakkan disiplin kerja dosen PS Akuntansi; 
j. Mengusulkan pejabat baru dan perpanjangan bagi pejabat lama PS 

Akuntansi kepada Dekan; 
k. Meminta pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran Wakil 

Ketua PS Akuntansi; 
l. Meminta pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran 

Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi; 
m. Mewakili PS Akuntansi dalam pertemuan internal dan eksternal. 

 

4. Tanggung jawab 
Ketua PS Akuntansi bertanggungjawab untuk: 
a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Dekan; 
b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Kopertis; 
c. Melaporkan kegiatan pengembangan PS Akuntansi kepada Dekan; 
d. Melaporkan penggunaan anggaran pengembangan Program Studi kepada 

Dekan. 
 
 
B. Wakil Ketua Program Studi (PS) Akuntansi 
 

1. Ringkasan Pekerjaan: 
Wakil Ketua PS Akuntansi membantu Ketua PS Akuntansi dalam 
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan Program 
Studi (PS) serta mengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan PS Akuntansi. 

 
2. Tugas 
Wakil Ketua PS Akuntansi bertugas untuk: 
a. Menyusun jadwal ujian; 
b. Monitoring pelaksanaan ujian; 
c. Monitoring pelaksanaan administrasi akademik; 
d. Monitoring kegiatan kemahasiswaan; 
e. Mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan PS Akuntansi; 
f. Mengkoordinasi program pendampingan mahasiswa PS Akuntansi. 

 
3. Wewenang 
Wakil Ketua PS Akuntansi berwenang untuk: 
a. Menugasi  tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi akademik; 
b. Mewakili Ketua PS Akuntansi dalam pertemuan internal dan eksternal; 
c. Menyetujui kegiatan kemahasiswaan; 
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d. Menyetujui anggaran kegiatan kemahasiswaan; 
e. Menyetujui laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan. 

 
4. Tanggung Jawab 

Wakil Ketua PS Akuntansi bertanggungjawab untuk: 
a. Melaporkan pelaksanaan ujian; 
b. Melaporkan pelaksanaan administrasi akademik; 
c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. 

 

C. Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi  
1. Ringkasan Pekerjaan: 
Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) membantu Ketua PS Akuntansi 
di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama untuk 
pengembangan PS Akuntansi. 

 
2. Tugas 
Kepala PPA bertugas untuk: 
a. Mengkoordinasi  penelitian  dan  pengabdian   kepada  masyarakat 

dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
b. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan 

organisasi nirlaba; 
c. Merancang kegiatan pengembangan dosen PS Akuntansi dalam bidang 

penelitian; 
d. Merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 
e. Mendesiminasikan hasil penelitian dosen PS Akuntansi dan penelitian 

bersama mahasiswa dan dosen  PS Akuntansi; 
f. Menjadi pengelola majalah ilmiah akuntansi sebagai wadah diseminasi 

karya ilmiah dan atau hasil penelitian dosen-dosen berbidang ilmu 
akuntansi; 

g. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika PS Akuntansi 
dan masyarakat umum; 

h. Menyusun anggaran kegiatan PPA kepada Ketua PS Akuntansi; 
i. Mengkoordinasi kuliah kerja profesi (KKP). 

 

3. Wewenang 
Kepala PPA berwenang untuk: 
a. Mengingatkan dosen dalam kegiatan penelitian; 
b. Mengingatkan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 
c. Menandatangani proposal pengabdian kepada masyarakat dengan dana 

USD; 
d. Menandatangani sertifikat pengabdian kepada masyarakat untuk pihak luar 

USD; 
e. Mengusulkan anggaran kegiatan PPA. 

 
4. Tanggung jawab 
Kepala PPA bertanggungjawab untuk: 
a. Melaporkan kegiatan penelitian dosen; 
b. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  dosen; 
c. Melaporkan kegiatan kerja sama; 
d. Melaporkan penggunaan anggaran PPA kepada Ketua PS Akuntansi. 
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D. Pejabat Struktural  
Pejabat Struktural PS Akuntansi Periode 1 Agustus 2012 – 31 Juli 2016 sebagai 
berikut: 
Ketua PS  : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA.    
Wakil Ketua PS : Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA. 
Kepala PPA  : Dr. FA. Joko Siswanto, M.M., Ak., QIA., CA. 
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BAB III 
KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI 2010 

 

A. Pendahuluan 
Penyusunan kurikulum program studi didasarkan pada visi dan misi program studi, 

fakultas dan universitas. Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, 

cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian sehingga mendorong terbentuknya 

hard skills maupun soft skill yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. 

Penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja dengan 

keseimbangan antara pengembangan kemampuan keahlian dan  sikap-sikap lulusan 

dengan tuntutan dunia kerja sekarang dan di masa yang akan datang.  Lulusan diharapkan 

memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjadi agen 

perubahan yang positif di tempat kerja, dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap tertentu serta terbuka untuk menjadi men and women for and with others. 

 Kurikulum Program Studi (PS) Akuntansi Tahun 2010 dikembangkan berdasarkan 

standar nasional yang mengacu pada pada SK Mendiknas No. 232/U/2000 perihal 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa, SK Mendiknas No. 45/U/2002 perihal Kurikulum Perguruan Tinggi, Peraturan 

Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dan Buku Panduan 

Pengembangan Kurikulum Program Studi USD Tahun 2003.  Pengelompokkan mata 

kuliah menurut Kepmendiknas-232/U/2000 terdiri dari Mata Kuliah Pengembangan 

kepribadian (MPK), keilmuan dan ketrampilan (MKK), keahlian Berkarya (MKB), 

berkehidupan bersama (MBB) dan Perilaku berkarya (MPB). 

 Selain mengikuti standar nasional, pengembangan kurikulum PS Akuntansi juga 

mengacu pada International Education Standards (IES) yang dikeluarkan oleh International 

Federation of Accountants (IFAC). Di dalam International Education Standard no. 2 

terdapat beberapa muatan pengetahuan utama yang harus dikuasai oleh lulusan sarjana 

akuntansi, yaitu (1) akuntansi, keuangan dan pengetahuan yang terkait (Accounting, 

Finance and Related Knowledge); (2) Pengetahuan tentang organisasi dan bisnis (The 

organizational and Business Knowledge); dan Pengetahuan serta kompetensi yang terkait 

dengan teknologi informasi (IT Knowledge). Disamping pengetahuan utama tersebut, 

menurut International Education Standard no. 3, akuntan profesional juga wajib memiliki 

beberapa keahlian (skills) sebagai berikut: (1) intelecctual skills, (2) technical and 

functional skills, (3) personal skills,  (4) interpersonal and communication skills serta (5) 

organizational and business management skills.  

 Proses Belajar Mengajar didesain sedemikian rupa sehingga proses tersebut 
mampu memahamkan mahasiswa atas materi yang ada (transfer of knowledges) dan 
mampu mengembangkan kompetensi yang diperlukan. Untuk mencapai hal ini, beberapa 
mata kuliah dilengkapi dengan praktikum yang mengacu pada perkembangan teknologi 
terkini. Dalam Proses Pembelajaran (PBM) juga dirancang untuk menanamkan nilai-nilai 
(values) pada mahasiswa tentang pentingnya kejujuran, kedisiplinan, kemandirian dan 
kerjasama. 

  
 

B. Kompetensi Lulusan  

Kompetensi lulusan diklasifikasi ke dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan 

kompetensi lainnya 
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1. Kompetensi utama lulusan  

Kompetensi utama lulusan PS Akuntansi adalah penguasaan konsep-konsep dan 

teknik yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan keuangan, sehingga mampu 

melakukan  penyusunan dan audit laporan keuangan untuk kepentingan eksternal dan 

internal perusahaan. Mata kuliah untuk mencapai  kompetensi utama ini mencakup 

Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, Perpajakan, 

Pengauditan.  

2. Kompetensi pendukung lulusan 

Kompetensi pendukung lulusan PS Akuntansi adalah penguasaan pengetahuan 

dan ketrampilan yang berhubungan dengan bidang manajemen (organisasi) dan teknologi 

informasi yang relevan dengan akuntansi dan audit. Kompetensi pendukung ini diharapkan 

dapat menunjang pencapaian kompetensi utama.  Kompetensi pendukung ini diwujudkan 

dalam beberapa mata kuliah seperti: Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran, Teori 

Portofolio dan Analisis Investasi,  Teknologi Informasi untuk Bisnis.  

3.  Kompetensi lainnya/pilihan lulusan  

Kompetensi lain PS Akuntansi adalah kompetensi di bidang personal, interpersonal 

dan komunikasi. Tujuan kompetensi ini agar lulusan bersifat proaktif , mampu bekerja 

dalam tim, dan mampu berkomunikasi secara efektif dalam organisasi tempat mereka 

bekerja.   Kompetensi ini diwujudkan melalui berbagai cara seperti mata kuliah, metode 

perkuliahan maupun penawaran berbagai pelatihan.  Mata kuliah yang diberikan untuk 

mencapai kompetensi ini mencakup misalnya Etika Bisnis, Komunikasi Bisnis, Bahasa 

Inggris, Bahasa Indonesia, Kuliah Kerja Profesi (KKP), Pendidikan Kewarganegaraan. 

Metode perkuliahan yang diharapkan mampu memupuk kompetenssi tersebut adalah 

metode kerja kelompok, presentasi dan diskusi. Sedangkan pelatihan yang diberikan untuk 

mencapai kompetensi ini adalah Pelatihan Bahasa Inggris serta Pelatihan dan 

pengembangan Kepribadian Mahasiswa (PPKM) yang meliputi PKM 1 dan PPKM 2. Untuk 

mendukung pencapaian kompetensi ini, Universitas telah menambahkan sistem poin 

kegiatan Kemahasiswaan (SPK2).  

 

C. Daftar Mata Kuliah  

Daftar Mata Kuliah PS Akuntansi  sesuai dengan pengelompokkan Mata Kuliah adalah 
sebagai berikut:  

No Nama Mata Kuliah/ Course Title Kode MK SKS JP 

I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian / Personality Development Course 

1 Pendidikan Agama Religion Education USD 120 2 2 

2 Pendidikan Pancasila Pancasila Education USD 123 2 2 

3 Teologi/ Filsafat Moral Moral Theology/ Philosophy USD 121 2 2 

4 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Civics Education USD 224 2 2 

5 Filsafat ilmu Pengetahuan Philosophy of Science USD 325 2 2 

II. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan / Science and Skill Course  

6 Ekonomi Pengantar Introduction to Economics AIS 101 3 3 
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7 Matematika Bisnis Mathematics for Business AIS 106 3 3 

8 Statistika I (Deskriptif) Statistics I AIS 104 3 3 

9 Statistik II (inferensi) Statistics II AIS 205 3 3 

10 Metodologi Penelitian 
Akuntansi 

Research Methodology for 
Accounting 

ATF 307 3 3 

11 Aspek Hukum dalam 
Bisnis 

Business Law AIS 111 2 2 

12 Teori Akuntansi  Accounting Theory AIS 409 3 3 

13 Metodologi Penelitian 
Akuntansi Terapan  

Applied Research 
Methodology for Accounting 

AIS 406 3 3 

14 Perekonomian Indonesia Indonesian Economy AIS 302 3 3 

 
III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya / Functional Expertise Course 

15 Akuntansi Pengantar I Introduction to Accountancy 
I 

ATF 105 3 3 

16 Akuntansi Pengantar II Introduction to Accountancy 
II 

ATF 106 3 3 

17 Akuntansi Keuangan 
Menengah I 

Intermediate Accounting I ATF 209 3 3 

18 Akuntansi Keuangan 
Menengah II 

Intermediate Accounting II ATF 210 3 3 

19 Akuntansi Keuangan 
Lanjutan I 

Advanced Accounting I ATF 315 3 3 

20 Akuntansi Keuangan 
Lanjutan II 

Advanced Accounting I ATF 316 3 3 

21 Akuntansi Sektor Publik Public Sector Accounting ATF 314 3 3 

22 Analisis Laporan Keuangan Financial Statements 
Analysis 

ATF 416 2 2 

23 Akuntansi Biaya Cost Accounting ATF 219 3 3 

24 Praktikum Akuntansi  
Berkomputer 

Computerized Accounting 
Practice 

ATF 351 1 2 

25 Akuntansi Manajemen Management Accounting ATF 218 3 3 

26 Manajemen Kos strategik * 
3 

Strategic Cost Management ATF 419* 3 3 

27 Sistem Akuntansi Accounting Systems ATF 220 2 2 

28 Sistem Pengendalian 
Manajemen 

Controllership ATF 321 3 3 

29 Perpajakan Taxations ATF 123 3 3 

30 Akuntansi Perpajakan Tax Accounting ATF 224 3 3 

31 PPh Orang Pribadi dan 
Badan *1 

Corporate and Private Tax ATF 325* 2 2 

32 PPN dan PPnBM *1 Value Added Tax  ATF 326* 2 2 

33 Manajemen Perpajakan*1  Tax Management ATF 427* 3 3 

34 Pengauditan I Auditing I ATF 228 3 3 

35 Pengauditan II Auditing II ATF 329 3 3 

36 Pengauditan Internal Internal Auditing ATF 330 3 3 

37 Manajemen Keuangan I Business Finance I ATF 232 3 3 

38 Manajemen Keuangan II Business Finance II ATF 334 2 2 

39 Studi Kelayakan Bisnis*3 Feasibility Study for 
business  

ATF 434* 3 3 

40 Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information 
Systems 

ATF 236 3 3 

41 Sistem Informasi 
Manajemen 

Manajement Information 
Systems 

ATF 237 3 3 

42 Analisis dan Perancangan System Analysis and ATF 339* 3 3 
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System*2  Development 

43 Pengauditan Sistem 
Informasi *2 

Information System Audit ATF 340* 3 3 

44 Teori Portofolio & Analisis 
Investasi *1 

Portfolio Theory and 
Investment Analysis 

ATF 341* 3 3 

45 Sistem Manajemen 
Database*2 

Data 
BaseManagementSystem 

ATF 443* 3 3 

46 Manajemen Strategik *3 Management Strategik ATF 444* 3 3 

47 Penganggaran Perusahaan Budgeting ATF 446 3 3 

48 Prak Akuntansi Keuangan 
dan Biaya Manual 

Financial and Cost 
Accounting Practice 

ATF 347 1 2 

49 Praktikum Audit Manual Audit Practice ATF 348 1 2 

50 Akuntansi Perbankan Accounting for Banking ATF 347 2 2 

 
IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya / Functional Behaviour Course 

51 Bisnis dan Manajemen 
Pengantar 

Introduction to Business 
and management 

AOB 101 3 3 

52 Manajemen Pemasaran  Marketing Management AOB 402 2 2 

53 Manajemen Operasi Operation Management AOB 203 3 3 

54 Kewirausahaan Entepreneurship APS 307 2 2 

55 Teknologi Informasi untuk 
Bisnis  

Information Technology  
for Business 

ATF 338 3 3 

56 Skripsi Thesis AIS 410 6 6 

 
V. Mata Kuliah Kehidupan Bersama / Communal Life Course 

57 Etika Bisnis dan Profesi Business and Profession 
Ethics 

AIC 101 3 3 

58 Komunikasi Bisnis  Business Communications AIC 302 2 2 

59 Bahasa Indonesia Indonesian Language AIC 105 2 2 

60 Bahasa Inggris I English I AIC 103 2 2 

61 Bahasa Inggris II English II AIC 104 1 2 

62 Bahasa Inggris III English II AIC 106 1 2 

63 KKN / KKP  Rural Development 
Internship 

AIC 405 3 3 

 

Keterangan: 
*1 Matakuliah Peminatan di bidang Akuntansi dan Perpajakan 
*2 Matakuliah Peminatan  di bidang Sistem Informasi dan Audit 
*3 Matakuliah Peminatan di bidang Akuntansi manajemen  

 

D. Peminatan (Konsentrasi) 

Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan agar mahasiswa lebih fokus pada 
bagian tertentu dari ilmu akuntansi yang lingkupnya luas, maka mahasiswa difasilitasi 
untuk memilih salah satu dari tiga kelompok minat yang sesuai dengan minat dan 
bakatnya. Peminatan yang disediakan adalah sebagai berikut: 

1. Akuntansi dan Perpajakan 
2. Sistem Informasi dan Audit 
3. Akuntansi Manajemen 
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E. Sebaran Matakuliah per Semester 
 

Semester 1 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 USD 120 Pendidikan Agama 2 2  N/A 

2 USD 123 Pendidikan Pancasila 2 2 N/A 

3 AOB 101 Bisnis dan Manajemen 
Pengantar 

3 3 N/A 

4 AIS 106 Matematika Bisnis 3 3 N/A 

5 ATF 105 Akuntansi Pengantar I 3 3 N/A 

6 AIS 101 Ekonomi Pengantar 3 3 N/A 

7 AIC 103 Bahasa Inggris I 2 2 N/A 

8 AIC 105 Bahasa Indonesia 2 2 N/A 

  Jumlah SKS 20 20   

 
 

Semester 2 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 USD 121 Teologi / Filsafat Moral 2 2 USD 
120 

Pendidikan Agama 

2 ATF 123 Perpajakan 3 3 N/A 

3 AIC 101 Etika Bisnis dan 
Profesi 

3 3 AOB 
101 

Bisnis dan 
Manajemen 
Pengantar 

4 AIS  104 Statistika I (Deskriptif) 3 3 AIS 106 Matematika Bisnis 

5 ATF 106 Akuntansi Pengantar II 3 3 ATF 105 Akuntansi 
Pengantar 1 

6 ATF 232 Manajemen Keuangan 
I 

3 3 AOB 
101 

Bisnis dan 
Manajemen 
Pengantar 

7 AIS 111 Aspek Hukum dalam 
Bisnis 

2 2 N / A 
  

8  AIC 104 Bahasa Inggris II 1 2 AIC 103 Bahasa Inggris I 

  Jumlah SKS 20 21     

 
 

Semester 3 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 USD 224 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

2 2 N / A   

2 AIS 205 Statistik II (inferensi) 3 3 AIS  104 Statistika I 
(Deskriptif) 

3 ATF 224 Akuntansi Perpajakan 3 3 ATF 123 Perpajakan 
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4 ATF 220 Sistem Akuntansi 2 2 ATF 106 Akuntansi 
Pengantar II 

5 ATF 219 Akuntansi Biaya 3 3 ATF 106 Akuntansi 
Pengantar II 

6 ATF 209 Akuntansi Kuangan 
Menengah I 

3 3 ATF 106 Akuntansi 
Pengantar II 

7 AOB 203 Manajemen Operasi 3 3 AOB 
101 

Bisnis dan 
Manajemen 
Pengantar 

8 AIC 106 Bahasa Inggris III  1 2 AIC 104 Bahasa Inggris II 

  Jumlah SKS 20 21     

 
 
 

Semester 4 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 ATF 237 Sistem Informasi 
Manajemen 

3 3 ATF 220 Sistem Akuntansi 

2 ATF 236 Sistem Informasi 
Akuntansi 

3 3 ATF 220 Sistem Akuntansi 

3 ATF 228 Pengauditan I 3 3 ATF 220 Sistem Akuntansi 

4 ATF 218 Akuntansi Manajemen 3 3 ATF 219 Akuntansi Biaya 

5 USD 325 Filsafat Ilmu 
Pengetahuan 

2 2 NA Tidak Ada 

6 ATF 210 Akuntansi Kuangan 
Menengah II 

3 3 ATF 209 Akuntansi 
Kuangan 
Menengah I 

7 ATF 347 Praktikum Akuntansi 
dan Biaya Manual 

1 2 ATF 106 Akuntansi 
Pengantar II 

8 APS 307 Kewirausahaan 2 2 AOB 101 Bisnis dan 
Manajemen 
Pengantar 

 Jumlah SKS 20 21     

 
 

Semester 5 
 

No. Kode 
MK 

Matakuliah SKS JP Prasyarat 

1 ATF 334 Manajemen Keuangan 
II 

2 2 ATF 232 Manajemen 
Keuangan I 

2 ATF 307 Metodologi Penelitian 
Akuntansi 

3 3 AIS 205 Statistika II 
(Inferensi) 

3 ATF 351 Praktikum Akuntansi 
Berkomputer 

1 2 ATF 106 Akuntansi 
Pengantar II 

4 ATF 329 Pengauditan II 3 3 ATF 228 Pengauditan I 

5 ATF 338 Teknologi Informasi 
untuk Bisnis 

3 3 ATF 237 Sistem Informasi 
manajemen 
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6 ATF 321 Sistem Pengendalian 
Manajemen 

3 3 ATF 218 Akuntansi 
Manajemen 

7 ATF 315 Akuntansi Keuangan 
Lanjutan I 

3 3 ATF 210 Akuntansi 
Kuangan 
Menengah II 

8 AOB 402 Manajemen 
Pemasaran  

2 2 AOB 101 Bisnis dan 
manajemen 
Pengantar 

 Jumlah SKS 20 21     

 
 

Semester 6 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 ATF 446 Penganggaran 
Perusahaan 

3 3 ATF 
218 

Akuntansi 
manajemen 

2 ATF 316 Akuntansi Keuangan 
Lanjutan II 

3 3 ATF 
315 

Ak Keuangan 
Lanjutan I 

3 ATF 348 Praktikum Audit 
Manual 

1 2 ATF 
329 

Pengauditan II 

4  AIC 302 Komunikasi Bisnis 2 2 AOB 
101 

Bisnis dan 
manajemen 
Pengantar 

5 ATF 314 Akuntansi Sektor 
Publik 

3 3 ATF 
218 

Akuntansi 
Manajemen 

6 Mata Kuliah Pilihan: (Pilih Salah 
Satu)   

  
  

ATF 416  Analisis Laporan 
Keuangan  

2 2 ATF 
210 

Akuntansi 
Keuangan 
Menengah II ATF 349  Akuntansi Perbankan 3 3 ATF 

210 

7 Mata Kuliah 
Perminatan/Konsentrasi 

 

ATF 341 
(*1) 

Teori Portofolio & 
Analisis Investasi 

3 3 ATF 
334 

Manajemen 
Keuangan II 

ATF 325 
( *1) 

PPh Orang Pribadi dan 
Badan 

2 2 ATF 
224 

Akuntansi 
Perpajakan 

ATF 326  
( *1) 

PPN dan PPnBM 2 2 ATF 
224 

Akuntansi 
Perpajakan 

ATF 339 
(*2) 

Analisis dan 
perancangan sistem  

3 3 ATF 
236 

Sistem Informasi 
Akuntansi 

ATF 340 
(*2) 

Pengauditan Sistem 
Informasi 

3 3 ATF 
329 

Pengauditan II 

ATF 434 
(*3) 

Studi Kelayakan Bisnis 3 3 ATF 
334 

Manajemen 
Keuangan II 

ATF 419 
(*3) 

Manajemen kos 
strategik 

3 3 ATF 
218 

Akuntansi 
Manajemen 

 Jumlah SKS / minat 20/2
1 

21/22     
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Semester 7 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 AIS 409 Teori Akuntansi  3 3 ATF 
316 

Akuntansi 
Keuangan lanjutan 
II 

2 AIS 406 Metodologi Penelitian 
Akuntansi Terapan  

3 3 ATF 
307 

Metodologi 
Penelitian 
Akuntansi 

3 ATF 330 Pengauditan Internal 3 3     

4 ATF 352 Praktikum Audit 
Berkomputer (ACL) 

1 2 ATF 
329 

Pengauditan II 

ATF 
349 

Prak. Ak Keu & 
Biaya Manual 

5 AIS 302 Perekonomian 
Indonesia 

3 3 AIS 
101 

Ekonomi 
Pengantar 

6 AIC 405 KKN/KKP 3 3 Lulus 120 SKS 
  

7 Mata Kuliah 
Perminatan/Konsentrasi 

    

ATF 427 
( *1)  

Manajemen 
Perpajakan  

3 3 ATF 
224 

Akuntansi 
Perpajakan 

ATF 443 
(*2) 

Sistem Manajemen 
Database 

3 3 ATF 
237 

Sistem Informasi 
manajemen 

ATF 444 
(*3) 

Manajemen Strategik 3 3 ATF 
321 

Sistem 
Pengendalian 
Manajemen 

     Jumlah SKS / minat 19 17/20     

 
 

Semester 8 
 

No. Kode 
MK 

Mata Kuliah SKS JP Prasyarat 

1 AIS 410 Skripsi  6 6 AIS 
406 

Metodologi 
Penelitian 
Akuntansi Terapan 
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BAB IV 

KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK 

 

Program Studi (PS) Akuntansi harus mampu menciptakan suasana akademik 

(academic atmosphere) yang merupakan kondisi yang membuat proses 

pembelajaran di Program Studi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya  

seperti yang ditetapkan dalam Manual Mutu Suasana Akademik USD Tahun 2008.  

PS Akuntansi sebagai bagian dari Universitas Sanata Dharma (USD) menciptakan 

suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara mahasiswa dan 

dosen,  interaksi antar mahasiswa, dan interaksi antar dosen yang mendorong 

mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis dalam terang 

semangat Ignasian dengan mengacu pada ketentuan  Statuta Universitas Sanata 

Dharma Tahun 2009 Bab V Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7), Manual Mutu 

Suasana Akademik  Tahun 2008, Peraturan Akademik USD Tahun 2010, dan Buku 

Panduan Dosen USD Tahun 2012 Bab VI Pasal 12. Berdasarkan ketentuan-

ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa  kebijakan suasana akademik 

merupakan suatu kondisi bagi sivitas akademika untuk menghormati: 

a. otonomi keilmuan, yaitu pengakuan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kaidah 
dan cara kerja tertentu yang berlandaskan etika keilmuan. 

b. kebebasan akademik, yaitu kebebasan ilmuwan di lingkungan universitas untuk 
secara bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang meliputi 
penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan berlandasakan etika 
dan kaidah keilmuan. 

c. kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan ilmuwan di lingkungan 
universitas untuk menyampaikan dan menyebarluaskan hasil penelitian, kajian, 
atau pendapatnya dalam forum akademik berlandaskan etika dan kaidah 
keilmuan. 

Otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 

dilaksanakan dalam rangka pengajaran, panelitian dan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan hal-hal tersebut, maka PS Akuntansi 

menetapkan kebijakan suasana akademik yang dicantumkan dalam Buku Panduan 

PS Akuntansi tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Dosen PS Akuntansi dapat menempuh pendidikan S3 sesuai dengan bidang 
yang dikembangkan Program Studi; 

b. Dosen PS Akuntansi dapat meningkatkan profesionalitasnya melalui berbagai 
macam kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Program Studi, Fakultas, 
Universitas atau pihak lain; 

c. Dosen PS Akuntansi dapat melibatkan mahasiswa untuk kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mahasiswa PS Akuntansi dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 3,5 
tahun; 

e. Dosen dapat mengganti pelaksanaan perkuliahan di luar jadwal yang ditetapkan 
oleh PS; 

f. Mahasiswa dapat menempuh ujian susulan suatu mata kuliah; 
g. Mahasiswa dapat mengikuti semua kegiatan kemahasiswa yang dikoordinir oleh 

himpunan mahasiswa akuntansi (HIMAKS) 
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BAB V 

PEDOMAN PERENCANAAN BEBAN STUDI 
 

Dalam Peraturan Akademik Universitas Sanata Dharma (USD) Tahun 2010 
disebutkan bahwa program studi adalah unsur pelaksanaan pendidikan akademik 
dan/atau profesional pada jurusan yang diselenggarakan atas dasar suatu 
kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Visi dan 
Misi Universitas, Rencana Strategis Universitas, dan kekhususan lain, Pola Ilmiah 
Pokok Universitas dan kekhususan lain (Bab I, Pasal 1 huruf d).  
 
Berdasarkan pada Peraturan Akademik tersebut, penyelenggaraan pendidikan di 
Program Studi (PS) Akuntansi diatur sebagai berikut:  
 
1. PS Akuntansi USD menyelenggarakan Program Sarjana (S1) dengan Sistem 

Kredit Semester (SKS) seperti yang tercantum dalam Peraturan Akademik USD 
Tahun 2010.  
 

2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
menyatakan beban studi mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan 
dengan satuan kredit atas dasar waktu semester yang setara dengan 16-19 
minggu kerja.  

 
3. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan untuk pengalaman 

belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang disertai tugas 
lain, baik yang terstruktur maupun yang mandiri, selama 2 - 6 jam per minggu 
dalam satu semester, atau pengalaman belajar lain yang setara (Untuk 
rinciannya lihat no. 5 dan 6). 

 
4. Kegiatan perkuliahan dapat dikelompokkan ke dalam:  

a. Kegiatan tatap muka  
b. Praktik  
 

5. Satu sks untuk kegiatan tatap muka setara dengan 170 menit per minggu per 
semester dengan rincian seperti yang tercantum dalam Peraturan Akademik 
USD, yaitu: 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, 60 menit 
kegiatan mandiri.  
 

6. Satu sks untuk praktik setara dua (2) sampai tiga (3) jam kegiatan penerapan 
dari apa yang dipelajari dari kegiatan tatap muka yang meliputi Program 
Pengalaman Lapangan dan pratikum.  

 

7. Beban studi mahasiswa PS Akuntansi yang wajib diselesaikan adalah 145/146 
sks. Komponen kurikulum Akuntansi meliputi: (a) Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian (MPK) sebesar 10 sks;  (b) Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan 
(MKK) sebesar 26 sks; (c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) sebesar 67 
sks; (d)  Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) sebesar 19 sks; dan (e)  Mata 
Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) sebesar 14 sks.  

 

8. Pada semester I sampai semester II mahasiswa wajib mengambil paket mata 
kuliah yang telah ditentukan Program Studi. Pada semester III sampai semester 
IV mahasiswa wajib mengambil paket mata kuliah yang telah ditentukan 
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Program Studi berdasarkan Indeks Prestasi Sementara. Pada semester 
selanjutnya beban studi maksimal yang boleh diambil mahasiswa berpedoman 
pada besar Indeks Prestasi Semestara  

 

9. Masa penyelesaian studi sebanyak-banyaknya 10 semester efektif yang 
dihitung sejak seorang mahasiswa terdaftar di PS Akuntansi. Cuti studi tidak 
dimasukkan dalam perhitungan seluruh jumlah semester efektif yang ditempuh 
mahasiswa.  

 

10. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya sampai batas waktu 
maksimum seperti disebutkan dalam nomor 9 di atas dapat mengajukan 
perpanjangan waktu studi sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester setelah 
terpenuhinya ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Akademik 
USD. Jika setelah perpanjangan waktu studi mahasiswa tidak mampu 
menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut dikenakan sanksi berupa 
pencabutan hak studi melalui Surat Pemutusan Studi oleh Rektor.  

 

11. Evaluasi Sisip Program: pada akhir semester ke-4 terhitung sejak seseorang 
terdaftar sebagai mahasiswa, kepadanya akan diberikan penilaian sisip 
program dengan ketentuan pada akhir semester ke-4 mahasiswa dapat 
melanjutkan studinya apabila telah mengambil minimal 50 sks dari seluruh 
beban studi yang diberikan sampai dengan semester tersebut, dengan IPK 
minimal 2,00 dan jumlah nilai D maksimal 15% dari 50 satuan kredit. Apabila 
seorang mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, kepadanya 
akan diberikan sanksi pencabutan hak studi. Bagi mahasiswa yang telah 
mengumpulkan jumlah sks lebih dari yang telah ditetapkan pada masing-masing 
sisip program, penentuan IPK-nya diambil dari jumlah sks yang telah diambil  
dengan nilai tertinggi. Mahasiswa yang telah mengambil lebih dari jumlah sks 
minimal dari masing-masing sisip program namun tidak dapat memenuhi 
persyaratan batas minimal IPK sebesar 2,00 akan diberikan sanksi pencabutan 
hak studi melalui Surat Keputusan Rektor.  
 

12. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengembangan softskills sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Akademik Universitas pasal 22 tahun 2010. a. Bukti 
keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan softskills berupa surat 
keterangan atau sertifikat dari penyelenggara kegiatan. b. Bukti keikutsertaan 
diserahkan kepada pembimbing akademik untuk diverifikasi sebagai syarat 
mengikuti ujian pendadaran. 
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BAB VI 
PEDOMAN PROSES PERKULIAHAN 

 
Perkuliahan diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi atas 
dasar kurikulum yang disusun oleh Universitas sesuai dengan sasaran program 
studi. Perkuliahan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 
diselenggarakan oleh Koordinator Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 
(KMPK). Perkuliahan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 
diselenggarakan oleh Koordinator Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 
(KMBB). Perkuliahan Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) diselenggarakan oleh 
Koordinator Mata Kuliah Perilaku Berkarya (KMPB). Sedangkan Mata Kuliah 
Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) diselenggarakan oleh Program Studi.  
 
1. Perkuliahan dibedakan atas:  

a. Perkuliahan teori, yaitu perkuliahan yang berupa pengkajian dan 
penguasaan teori, seperti pada matakuliah-matakuliah ilmu ekonomi, 
manajemen, akuntansi.  

b. Perkuliahan praktik, yaitu kegiatan yang berupa pelatihan atau bantuan bagi 
mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan teori 
atau dalam praktik seperti pada matakuliah- matakuliah praktik akuntansi 
biaya dan manual, praktik audit manual, praktik akuntansi berbantuak 
computer dan praktik audit berbantuan computer.  

c. Praktik kerja lapangan, yaitu aplikasi teori dalam bentuk kerja nyata di 
lapangan, misalnya: Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Profesi 
(KKP). KKN atau KKP adalah kegiatan akademik yang berupa praktik kerja 
lapangan sebagai suatu bentuk pengintegrasian kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat, pendidikan, dan penelitian yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa program Sarjana secara interdisipliner dan lintas-sektoral.  

 
2. Pada setiap awal semester, Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan, 

disampaikan oleh dosen kepada Ketua Program Studi dan mahasiswa peserta. 
Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan yang resmi adalah silabus dan Satuan 
Acara Perkuliahan yang telah mendapat persetujuan dari Kaprodi.  
 

3. Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan 
dalam Jadwal Kuliah untuk semester yang bersangkutan.  

 

4. Pada pertemuan pertama perkuliahan, selain membagikan silabus, dosen 
memberitahukan kepada mahasiswa tentang: (1) materi perkuliahan), (2) 
macam dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, (3) 
banyaknya ujian sisipan dan jadwal penyelenggaraannya, dan (4) aturan 
penilaian yang akan diterapkan. Dosen diwajibkan untuk mengisi penuh jam 
tatap muka perkuliahan sejak pertemuan pertama.  

 

5. Setiap pertemuan atau tatap muka dalam perkuliahan dosen harus memeriksa 
kehadiran mahasiswa. Dosen yang berhalangan hadir memberitahukan kepada 
Ketua Program Studi, Sekretariat Program Studi dan mahasiswa secepat 
mungkin. Selanjutnya dosen yang berhalangan hadir harus mengganti 
perkuliahan pada hari lain atau mengisinya dengan kegiatan pendidikan 
terstruktur.  
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6. Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan pada suatu mata kuliah 
adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah. 
Setelah dinyatakan berhak mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti 
perkuliahan sekurang-kurangnya 75%  dari jumlah keseluruhan jam pertemuan 
selama satu semester dihitung dari jumlah tanda tangan mahasiswadalam daftar 
hadir. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak berhak 
mendapatkan nilai akhir dari mata kuliah yang bersangkutan.  

 

7. Dosen dan mahasiswa wajib menciptakan kondisi dan suasana belajar-mengajar 
sedemikian rupa sehingga dapat mengembangkan kemandirian, kreativitas dan 
kemampuan menyelesaikan masalah oleh mahasiswa. Dosen dan mahasiswa 
juga harus menciptakan suasana belajar-mengajar yang tidak mengganggu 
kegiatan belajar-mengajar di tempat lain.  

 

8. Peran dosen adalah fasilitator pembelajaran. Dengan demikian, dominasi dosen 
dalam kegiatan perkuliahan perlu dihindari. Partisipasi para mahasiswa dalam 
perkuliahan merupakan salah satu kunci keberhasilan belajar.  

 

9. Satu jam pertemuan berlangsung selama 50 menit.  
Perkuliahan yang lebih dari satu jam pertemuan berturut-turut dapat diselingi 
istirahat selama 10 menit pada setiap akhir jam tatap muka. Tatap muka 
perkuliahan dimulai dan diakhiri tepat pada waktunya dan mahasiswa sudah 
masuk ruang kuliah sebelum dosen masuk ruangan.  
 

10. Apabila dosen terlambat lebih dari 15 menit, pertemuan perkuliahan dianggap 
tidak ada. 
  

11. Tes sisipan dapat dilakukan minimal satu kali dalam satu semester, dan 
waktunya disepakati antara dosen dan mahasiswa. Tes-tes kecil (kuis) atau 
tugas-tugas yang dinilai juga diikutsertakan dalam penentuan nilai akhir. Setiap 
pekerjaan/tugas yang dinilai, hasil dan pekerjaan/tugasnya diberitahukan 
kepada mahasiswa sebagai umpan balik.  
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BAB VII 
PENILAIAN KEMAJUAN DAN HASIL BELAJAR 

 
Penilaian kemajuan belajar ini merupakan hubungan antara mata kuliah dan ujian. 
penjelasan mengenai penilaian kemajuan dan hasil belajar di bagian ini diikuti 
dengan penjelasan mengenai pemberian bobot, macam-macam ujian, dan 
penilaian akhir program atau ketentuan kelulusan program.  
 
A. Mata Kuliah dan Ujian  
1. Tujuan suatu mata kuliah adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan 

tertentu, maka keberhasilan mahasiswa diukur dari seberapa jauh mahasiswa 
memiliki kemampuan yang dimaksud.  

2. Pada hakekatnya ujian adalah alat untuk mengukur  kemampuan mahasiswa.  
3. Penyusunan soal-soal ujian memperhatikan standar kompetensi dari mata 

kuliah yang bersangkutan. Standar kompetensi diberi bobot sesuai tingkat 
pentingnya dan selanjutnya menjadi semacam cetak biru (blue print) untuk 
menyusun soal-soal ujian.  

4. Soal-soal ujian mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mengukur 
kemampuan mahasiswa, maka soal-soal ujian harus baik dan bermutu. Dengan 
nilai yang bermutu serta prosedur pelaksanaan dan penilaian yang baik, maka:  

a. Nilai untuk setiap mahasiswa:  
1) bersifat obyektif (tidak terpengaruh oleh seseorang)  
2) dapat diandalkan (sesuai dengan kemampuan mahasiswa)  
3) bersifat akurat (tepat dan rinci)  

 
b. Keputusan yang diambil benar dan adil:  

1) mahasiswa yang lulus memang benar-benar telah memiliki 
kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

2) Mahasiswa yang tidak mencapai standar tertentu tidak akan 
lulus.  

 

B. Penyusunan Instrumen Penilaian 
1. Pendahuluan 
Untuk mengukur kemajuan belajar mahasiswa, perlu dilakukan penilaian proses belajar 
mengajar. Hasil penilaian proses belajar digunakan untuk menemukan kekurangan-
kekurangan selama proses belajar berlangsung dan sekaligus sebagai umpan balik bagi 
dosen, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan pada proses pembelajaran 
berikutnya. 

Dalam mengukur keberhasilan belajar mahasiswa digunakan instrumen non tes 
dan tes. Instrumen non tes meliputi: proyek, portofolio dan tugas-tugas lain yang relevan. 
Sedangkan instrumen tes meliputi: tes objektif, tes esai, tes unjuk kerja/performansi, dan 
tes wawancara/lisan. Agar tes-tes yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan 
pendidikan dan sasaran belajar, maka perlu pedoman penyusunan tes. 
 

2. Syarat Instrumen Penilaian yang Baik 
Instrumen penilaian yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Sahih atau valid. Artinya, mengukur kemampuan yang memang harus diukur sesuai 

dengan kompetensi hasil belajar yang dirumuskan 
b. Reliabel. Artinya, dapat diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda dengan hasil 

yang sama. 
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c. Relevan. Artinya, sesuai dengan tingkat kemampuan yang diukur, tidak terlalu mudah, 
tetapi juga tidak terlalu sulit 

d. Spesifik. Artinya, ditunjukkan untuk menilai kemampuan tertentu sehingga tidak dapat 
dijawab berdasarkan pengetahuan umum saja. Demikian pula jawaban yang 
diharapkan sudah tertentu pula, tidak dengan versi berbeda-beda. 

e. Tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Artinya, rumusan soal tidak dapat 
ditafsirkan lain. 

f. Representatif. Artinya, seluruh rangkaian penilaian harus mencerminkan materi ajar 
yang dinilai, jangan sampai hanya materi ajar tertentu saja yang diukur, atau terlalu 
banyak butir penilaiannya. 

g. Proporsional. Artinya, jumlah butir soal harus mencerminkan cakupan materi ajar yang 
penting. Materi ajar yang kurang penting tidak perlu terlalu banyak proporsinya. 

h. Mencerminkan tingkat kesukaran tertentu. Artinya, butir-butir tes harus dapat 
mencerminkan kemampuan mahasiswa. Butir tes yang sukar hanya dapat dikerjakan 
oleh mahasiswa yang pandai, dan soal yang mudah dapat dikerjakan oleh semua 
mahasiswa.  

i. Praktis. Artinya, disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan sumber daya. 
 

3. Bentuk dan Jenis Tes 

Bentuk tes yang diberikan disesuaikan dengan tujuan pengukuran hasil belajar ditinjau dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  Tes-tes yang diberikan disesuaikan dengan 

cakupan materi yang diberikan dalam tahap-tahap periode  pembelajaran dilaksanakan. 

Adapun tes yang diujikan dapat berbentuk esai dan/atau objektif. 

  a. Tes Esai 

Tes esai adalah pertanyaan yang jawabannya terbuka. Jawaban terbuka adalah 

jawaban yang diorganisir oleh mahasiswa sendiri dan dituangkan dalam lembar 

jawaban yang sistematis. 

 

  b. Tes Objektif 

Tes objektif adalah pertanyaan yang diujikan sudah disediakan jawabannya oleh 

penguji. Mahasiswa dipersilahkan untuk memilih alternatif jawaban yang tersedia. 

Bentuk ini bisa berupa benar-salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian, dan sebab-

akibat. 

1) Benar-salah: apabila butir tes berupa benar-salah maka jawaban mahasiswa harus 
disertai dengan alasan, mengapa butir tes tersebut banar dan mengapa butir tes 
tersebut salah 

2) Menjodohkan: apabila butir tes berupa menjodohkan maka jumlah pasangan butir 
tes diharapkan lebih banyak, sehingga mahasiswa benar-benar tahu jawaban dari 
butir tes tersebut, 

3) Pilihan ganda: apabila butir tes berupa pilihan ganda maka pilihan yang disediakan 
minimal empat dan maksimal 6 

4) Sebab-akibat : apabila butir tes berupa sebab-akibat maka butir tes yang diujikan 
harus berbobot.  
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  c. Tes Performansi/Unjuk Kerja 

Tes performansi/unjuk kerja biasanya digunakan untuk matakuliah tertentu seperti 

pratikum, KKP.  Untuk menjaga objektivitas penilaian perlu disusun kriteria penilaian 

(rubrik) 

 

  d. Tes Wawancara/Lisan 

Tes wawancara/ lisan adalah tes yang dalam penyelenggaraannya dilakukan secara 

lisan dan penilaiannya berdasarkan penguasaan bahan yang ditanyakan dalam tes 

tersebut. Jenis tes ini digunakan untuk matakuliah Skripsi dan tugas khusus 

matakuliah. Dalam tes wawancara/lisan diperlukan adanya kriteria penilaian (rubrik). 

Beberapa panduan penyusunan tes wawancara/lisan diatur sebagai berikut : 

1) Soal untuk tes wawancara/lisan dipersiapkan secara tertulis oleh dosen penguji 
meskipun tidak harus ditunjukkan kepada peserta tes 

2) Tes wawancara/lisan hendaknya berlangsung paling cepat 15 menit dan paling 
lama 90 menit 

3) Pertanyaan yang diajukan harus mengacu pada materi yang telah ditetapkan 
sebagai materi tes 

4) Pertanyaan harus jelas 
5) Penilaian hendaknya objektif/tidak memberikan pertanyaan yang persisi sama 

untuk setiap mahasiswa 
6) Penguji harus menyediakan sejumlah pertanyaan yang setara baik isi maupun 

tingkat kesulitan 
 

4. Jumlah Tes dan Kunci Jawaban 

Dalam menyusun materi tes, jumlah butir tes matakuliah tertentu diharapkan: 

a. Mencakup keluasan materi, proporsional dan representatif 
b. Alokasi waktu pengerjaan butir tes yang diberikan kepada mahasiswa paling tidak 

1,5 kali waktu pengerjaan butir tes oleh dosen. Waktu pengerjaan ujian minimal 
satu jam (60 menit) dan maksimal dua jam (120 menit) 

c. Semakin besar satuan kredit matakuliah yang diambil diharapkan jumlah butir 
tesnya lebih berbobot 

d. Kunci jawaban butir tes boleh diberikan kepada mahasiswa setelah ujian selesai. 
 

5. Kandungan Butir Tes 

Dalam menyusun materi tes, kandungan butir tes matakuliah tertentu diharapkan 

a. Butir tes yang diujikan harus disesuaikan dengan indikator yang dibuat oleh dosen 
b. Butir tes dibuat dengan tingkat kesulitan dari yang mudah sampai yang sukar 

(kontinum) 
c. Satu butir tes hanya memuat satu permasalahan dan satu jawaban (tidak ambigu) 

 

C. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar meliputi: a) kuliah teori, b) kuliah pratikum, dan c) skripsi. Untuk 
penilaian skripsi dijelaskan dalam dokumen tersendiri, yaitu Panduan Penulisan Skripsi.  
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Kriteria umum penilaian pada dasarnya sama. Namun, masing-masing dilengkapi dengan 
sifat matakuliah. 
1. Ketentuan Penilaian 
Penilaian kelulusan suatu matakuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan cara: 

1) Penyelenggaraan ujian 
2) Pemberian tugas yang relevan 

 
b. Jenis ujian dibedakan atas: 

1) Ujian matakuliah, mencakup ujian sisipan, ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester 

2) Ujian skripsi atau tugas akhir 
 
c. Bentuk ujian dapat berupa: 

1) Ujian tertulis 
2) Ujian lisan 
3) Praktik 

 
2. Pelaksanaan Ujian 
Pelaksanaan ujian diatur sebagai berikut: 
a. Ujian matakuliah dilaksanakan dalam jangka waktu penyelenggaraan satu semester 
b. Ujian mata kuliah terdiri atas: 

1) Ujian sisipan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-
banyaknya 3 kali dalam setiap semester oleh dosen pengajar matakuliah yang 
bersangkutan di dalam waktu perkuliahan. 

2) Ujian tengah semester diselenggarakan pada pertengahan setiap semester sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam kalender akademik. 

3) Ujian akhir semester diselenggarakan pada akhir setiap semester, dengan 
didahului oleh suatu masa persiapan ujian, sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditetapkan di dalam kalender akademik 

 

3. Ujian Susulan. 
Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian susulan dengan mempertimbangkan: 

a. Mahasiswa sakit sampai rawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat 
keterangan rawat inap dari rumah sakit ybs. 

b. Mahasiswa mengalami musibah karena ada salah satu keluarga inti meninggal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari RT setempat. 

c. Mahasiswa mendapat tugas dari negara atau Fakultas/Program Studi yang 
dibuktikan dengan Surat Tugas. 

 
Permohonan menempuh Ujian Susulan diajukan kepada kaprodi  secara tertulis yang 
dilampiri dengan persyaratan yang relevan. Pelayanan ujian susulan diserahkan kepada 
dosen yang bersangkutan. 
 
 
4. Sistem Penilaian 
a. Nilai akhir matakuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen-komponen tugas, kuis, 

ujian tengah semester, ujian sisipan, dan ujian akhir semester.  Bobot masing-masing 
komponen diserahkan kepada keputusan dosen dan wajib diberitahukan kepada 
mahasiswa. 

 
b. Sistem penilaian yang digunakan oleh Program Studi Akuntansi adalah sistem 

penilaian dengan pendekatan acuan patokan (PAP) yang disesuaikan. Artinya, nilai C 
ditetapkan minimal mencapai skor 56 sedangkan nilai A dan B ditentukan berdasarkan 
distribusi skor yang diperoleh mahasiswa dalam kelompok matakuliah yang 
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bersangkutan. Demikian pula, penentuan nilai D ditetapkan antara skor 50-55 dan skor 
kurang dari 50 ditetapkan sebagai batas nilai E 

 
c. Cara dan hasil penilaian dalam ujian bersifat terbuka bagi mahasiswa yang 

bersangkutan 
 
d. Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan bilangan yang disebut 

Indeks Prestasi (IP), yang ditulis sampai dengan dua angka dibelakang koma. 
 
e. Besar IP dihitung dari jumlah hasil kali antara besar kredit (K) dan bobot nilai (N) dibagi 

jumlah kredit yang direncanakan, atau dinyatakan dalam rumus: 
 
                                                    K x N 
                                         IP = -------------- 
                                                       K 
 
 
5. Nilai Akhir 
a. Nilai akhir keberhasilan belajar mahasiswa dalam suatu matakuliah dinyatakan dengan 

huruf A (Amat Baik), B (Baik), C (Cukup), D (Kurang), dan E (Amat Kurang). 
b. Bila tidak ada nilai karena sesuatu dan lain hal, nilai dinyatakan sebagai F yang artinya 

kosong.  Sesudah satu bulan terhitung sejak awal pengumuman hasil belajar 
mahasiswa, nilai F yang tidak memperoleh nilai sebenarnya otomatis berubah menjadi 
E 

c. Mahasiswa yang dinyatakan tidak berhak menempuh ujian akhir semester karena tidak 
memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka mahasiswa tersebut  akan memperoleh 
nilai F dalam matakuliah yang bersangkutan. 

d. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas pada waktunya tidak memperoleh nilai 
akhir dalam mata kuliah yang bersangkutan kecuali dosen yang bersangkutan 
memberikan ijin untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam jangka waktu tertentu. 

 
 
C. Penilaian Hasil Belajar Sisip Program 
Penilaian hasil belajar sisip program adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan 
apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau harus meninggalkan 
program studi yang bersangkutan. 
Evaluasi sisip program dilakukan pada akhir semester 4 (empat), terhitung sejak 
mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya (Cuti 
studi tidak diperhitungkan dalam masa studi tersebut). 
Ketentuan penilaian sisip program adalah sebagai berikut : 
a. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila pada akhir semester 4 (empat) dapat 

mencapai sekurang-kurangnya 50 (empat puluh) satuan kredit dengan IPK 
sekurang-kurangnya 2,00 (doa koma nol nol) dan jumlah nilai D maksimal 15% 
dari 50 satuan kredit. Mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah satuan kredit 
lebih dari 50 (lima puluh) satuan kredit, penentuan IPK-nya diambil dari jumlah satuan 
kredit dengan nilai yang lebih tinggi. 

b. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar sisip program ini dilakukan oleh ketua program studi 
dan hasilnya diserahkan kepada dekan dan kepala BAA. 

c. Usul pemberhentian mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan 
studi disampaikan oleh ketua program studi kepada dekan.  Dekan mengusulkan 
pemberhentian mahasiswa kepada rektor dan Rektor akan memberikan Surat 
Pemutusan Studi kepada mahasiswa yang bersangkutan. 
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D. Kelulusan Mahasiswa 
 

1. Ketentuan Kelulusan 

Kriteria kelulusan program sarjana ditentukan sebagai berikut: 
a. Total SKS yang dicapai sesuai dengan beban studi pada isi kurikulum yang 

diwajibkan bagi mahasiswa yang bersangkutan. 
b. Telah lulus ujian skripsi atau ujian sarjana. 
c. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua koma nol nol). 
d. Mencapai nilai sekurang-kurangnya C dalam matakuliah wajib lulus 
e. Mencapai nilai sekurang-kurangnya C dalam matakuliah wajib universitas yang 

diatur dengan SK Rektor. 
f. Tidak mempunyai nilai E. 
g. Proporsi nilai D tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah mata kuliah 

Program Studi yang bersangkutan. 
  

2. Predikat Kelulusan 
Predikat hasil kelulusan atau kualifikasi yudisium ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil 
semua kegiatan akademik yang wajib diselesaikan secara bulat pada jenjang program 
sarjana yang diikuti. 
Yudisium program sarjana ditetapkan sebagai berikut : 
 IPK 3,51 – 4,00 dan tepat waktu Lulus dengan predikat Dengan Pujian 
 IPK 2,76 – 3,50 dengan predikat Sangat Memuaskan 
 IPK 2,00 – 2,75 dengan predikat Memuaskan 
Predikat kelulusan Dengan Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi 
mahasiswa, yaitu maksimal masa studi normal + 1 tahun. 

 
3. Yudisium 
Yudisium adalah suatu keputusan fakultas tentang kelulusan seorang mahasiswa beserta 
predikatnya. Yudisium diputuskan dalam suatu rapat Fakultas. Yudisium ditetapkan setiap 
bulan dengan Surat Keputusan dari Dekan FE dan diumumkan secara resmi kepada 
mahasiswa oleh Wakil Dekan FE paling lambat 1 (satu) mingggu menjelang acara 
pelepasan calon wisudawan/wati Fakultas Ekonomi. 
 

 
E. Kejujuran Mahasiswa  
Universitas Sanata Dharma selalu menekankan kejujuran kepada para 
mahasiswanya di dalam menjalani proses dan mencapai hasil di bidang akademik. 
Mahasiswa yang diketahui atau terbukti melakukan ketidakjujuran, seperti 
mencontek, tanya teman dalam ujian, menjiplak atau memalsu data untuk 
kepentingan skripsi, dan lain-lain, akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran 
lisan, teguran tertulis, sanksi akademis (misalnya tidak berhak mendapat nilai, 
skors), maupun pencabutan hak studi di Universitas Sanata Dharma. Dalam hal ini 
dosen atau penjaga tes berhak melakukan tindakan apabila mahasiswa 
menunjukkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai tindak kecurangan dalam  
ujian.  
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BAB VIII 
PENYUSUNAN DAN UJIAN SKRIPSI 

 
Skripsi akhir merupakan karya ilmiah sebagai tugas akhir yang harus dikerjakan 
oleh mahasiswa dan diujikan sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri Program 
Sarjana S1. Bagian ini akan membahas pedoman umum penyusunan skripsi, 
persyaratan penyusunan skripsi akhir dan ujiannya. Pedoman yang lebih lengkap 
ada di Pedoman Penulisan Skripsi PS Akuntansi USD  
 
A. Pedoman Umum Penyusunan Skripsi  
Sebagai tugas akhir, skripsi harus mencerminkan pandangan menyeluruh dan 
mendalam dari mahasiswa mengenai bidang studinya di PS Akuntansi. Topik- topik 
yang dipilih harus berhubungan dengan akuntansi. Topik- topik tersebut dapat 
dikembangkan dan merupakan pengkajian yang lebih dalam dari bidang ilmu yang 
dipelajari di PS Akuntansi.  
 
Sebagai karya ilmiah,  skripsi dapat berupa karya ilmiah yang disusun berdasarkan 
hasil penelitian baik berupa penelitian dasar atau penelitian pustaka, penelitian 
terapan atau lapangan, maupun gabungan dari keduanya.  
 
Skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali abstrak dalam 
bahasa Inggris. 
 
Dalam menyusun skripsi mahasiswa harus dibimbing oleh dosen yang telah 
memiliki kewenangan sebagai pembimbing skripsi atau yang telah diperbolehkan 
dan ditunjuk oleh Program Studi.  
 
Skripsi mengandung unsur latihan akademik. Oleh karena itu skripsi harus 
merupakan hasil karya asli mahasiswa. Skripsi yang merupakan hasil jiplakan 
(hasil plagiarisme) sama sekali tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima. 
Bahkan menjiplak hasil karya orang lain untuk kepentingan skripsi, baik sebagian 
maupun seluruhnya tanpa menyebutkan sumbernya, dapat digolongkan kejahatan 
di bidang akademis.  
 
Kebenaran skripsi/makalah akhir: Skripsi/ makalah akhir juga harus merupakan 
hasil pengolahan dan pembahasan dari data-data yang benar. Artinya pemalsuan 
data demi kemudahan penyusunan skripsi juga tidak dapat dibenarkan dan tidak 
dapat diterima.Tindakan pemalsuan tersebut juga termasuk kejahatan di bidang 
akademis.  
 
Mengikuti bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing skripsi yang sudah ditunjuk 
oleh Program Studi dengan waktu atau jadwal bimbingan yang telah disepakati 
kedua belah pihak sampai skripsi tersebut mendapat persetujuan dari pembimbing 
dan dinyatakan layak untuk diujikan. Mahasiswa wajib menggunakan kartu 
bimbingan penyusunan tugas akhir untuk memantau kemajuan proses 
penyusunan.  
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B. Ujian Skripsi  
Ujian skripsi dilaksanakan setiap bulan dalam minggu ke tiga dan ke empat.  
1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi wajib mendaftarkan diri ke 
sekretariat PS dengan melengkapi persyaratan termasuk memenuhi persyaratan 
10 satuan poin penilaian kegiatan pengembangan softskills. Penentuan angka 
satuan poin mengikuti Buku Pedoman Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan 
(SPK2). Bukti-bukti keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan softskills 
diserahkan kepada pembimbing akademik untuk diverifikasi.  
2. Hal-hal yang berkaitan dengan ujian skripsi diatur dalam yang diterbitkan oleh 
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. 
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BAB IX 
TUGAS DAN TATA KRAMA DOSEN 

 
Bagian ini menggambarkan pedoman tugas dan tata karma yang digunakan oleh 
dosen dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Kompetensi dan kinerja dosen 
merupakan faktor-faktor yang penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini tentu 
saja akan memberi pengaruh pada mahasiswa karena dosen dan mahasiswa akan 
berinteraksi cukup banyak dan intensif. Oleh karena itu, untuk menghindari 
timbulnya masalah yang berkaitan dengan hubungan mahasiswa-dosen, dan juga 
untuk menciptakan suasana kondusif agar proses belajar mengajar dapat berjalan 
lancar, efektif dan juga efisien, dosen perlu memperhatikan pedoman tata krama 
dan pedoman pelaksanaan tugas serta kewajibannya.  
 
A. Pedoman Tugas Dosen  
Dosen wajib:  

1. Memulai dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar yang sudah dijadualkan 
tepat pada waktunya.  

2. Melaksanakan perkuliahan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
secara jujur dan bertanggung jawab.  

3. Mengikuti jadual penyerahan silabus, soal-soal ujian, dan nilai hasil ujian yang 
ditetapkan oleh universitas/fakultas/program studi. Memberikan teguran atau sanksi 
lain terhadap perbuatan mahasiswa yang dirasa mengganggu kegiatan 
perkuliahan.  

4. Menuntut ketaatan mahasiswa mengenai peraturan  yang ditetapkan, sikap, tingkah 
laku dan penampilan selama perkuliahan yang diampunya.  

5. Mengembangkan suasana demokratis dalam hubungan dengan sesama dosen, 
karyawan dan mahasiswa.  

6. Menyediakan waktu khusus untuk mahasiswa yang akan melakukan konsultasi 
dalam bidang akademik ataupun hal lain.  

7. Mendampingi dan membimbing mahasiswa agar  tumbuh dan berkembang sebagai 
manusia yang cerdas, religius, dan tanggap terhadap masalah social di sekitarnya.  

B. Pedoman Tata Krama Dosen  
Dosen wajib:  

1. Berperilaku sedemikian rupa, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga 
menjadi panutan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri.  

2. Menghormati setiap orang dan menerima perbedaan pendapat secara 
wajar.  

3. Selalu menggunakan waktu kerjanya secara efektif dan efisien dan wajib 
memelihara disiplin kerja. Tidak menggunakan waktu kerja di Universitas 
Sanata Dharma untuk memperoleh tambahan penghasilan di luar universitas 
tanpa seijin Rektor atau Dekan.  

4. Selalu menjaga nama baik universitas dengan cara menjaga kata-kata dan 
perbuatannya supaya tidak menyinggung pihak lain secara pribadi, tidak 
menyinggung soal SARA, tidak menjurus pada pelecehan seksual, 
pornografi, dan tidak menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan visi 
dan misi universitas.  

5. Berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih dan wajar dalam 
menyelenggarakan perkuliahan dan kegiatan akademik lain.  

6. Memperlakukan mahasiswa secara adil, obyektif dan  tidak boleh bertindak 
diskriminatif dalam menjalankan tugas-tugasnya.  

7. Mengembangkan sikap terbuka dan menggunakan pendekatan dialogis 
dalam memecahkan masalah yang timbul antara dosen dan mahasiswa.  
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8. Memberitahu Kaprodi atau mohon ijin bila berhalangan hadir.  
9. Tidak merokok selama kegiatan perkuliahan.  
10. Tidak mengoperasikan telepon selular selama memberikan kuliah di dalam 

kelas, baik dalam bentuk menelepon, menerima telepon, mengirim ataupun 
membaca pesan (sms). 
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BAB X 
PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA 

 
Demi terwujudnya tujuan pembinaan mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Universitas Sanata Dharma perlu ditetapkan suatu Pedoman Perilaku Mahasiswa 
yang berlaku bagi semua mahasiswa Program Studi Akuntansi.  Adapun pedoman 
tersebut adalah sebagai berikut:  
 
A. Sikap mahasiswa  

1. Menjunjung tinggi nama baik PS Akuntansi dan Universitas Sanata Dharma.  
2. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, teman dan orang lain.  
3. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Program Studi maupun Universitas 

baik di dalam kampus maupun di masyarakat.  
 
B. Tingkah Laku Mahasiswa  

1. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kegiatan akademik 
antara lain mengikuti kuliah tepat pada waktunya, menjaga ketenangan di 
dalam dan di sekitar tempat berlangsungnya kuliah, aktif dalam kuliah, dan 
sebagainya.  

2. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kegiatan ekstra kurikuler 
dan kegiatan non-akademik lainnya baik yang diselenggarakan oleh 
Program Studi,  Fakultas maupun Universitas.  

3. Menciptakan iklim yang baik guna pengembangan kepribadian mahasiswa.  
4. Menciptakan suasana aman dan tenteram baik di lingkungan kampus 

maupun di masyarakat.  
5. Memelihara dan menjaga keindahan kampus.  

 
C. Penampilan Mahasiswa  

1. Berpakaian pantas, sopan, dan rapi sesuai dengan kegiatan yang diikuti.  
2. Membawakan diri secara sopan di dalam maupun di luar kampus.  

 
D. Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan  

1. Perbuatan apa saja yang mengganggu perkuliahan maupun kegiatan yang 
lain yang sedang berlangsung di kampus.  

2. Kecurangan baik di bidang akademik, administrasi maupun keuangan.  
3. Makan dan merokok selama mengikuti perkuliahan.  
4. Tidak mengoperasikan telepon selular selama mengikuti kuliah di dalam 

kelas, baik dalam bentuk menelepon, menerima telepon, mengirim ataupun 
membaca pesan (sms).  

5. Membuat kotor lingkungan maupun barang-barang yang dimiliki kampus. 
Mengenakan kaos oblong, celana butut, dan sandal selama mengikuti kuliah 
dan acara-acara resmi lainnya.  

6. Membawa senjata tajam, berkelahi, melakukan pemerasan, penipuan dan 
membentuk kelompok tidak sehat seperti ‘gang’ yang dapat menimbulkan 
permusuhan dan keonaran.  

7. Mabuk di dalam maupun di luar kampus.  
8. Mengkonsumsi, mengedarkan dan menyalahgunakan miras, narkoba dan 

barang-barang terlarang lainnya.  
9. Menyalahgunakan teknologi, media cetak dan elektronik seperti majalah, 

buku, kaset, video, CD/VCD, internet dan lain-lain sehingga bertentangan 
dengan nilai-nilai moral dan etika.  
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10. Melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perilaku seksual seperti 
hidup bersama tanpa nikah, dan seks bebas.  

 
E. Sanksi  
Mahasiswa yang melanggar peraturan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi 
sebagai berikut:  

1. Ditegur secara lisan atau tertulis oleh dosen atau pimpinan Program Studi, 
Jurusan, Fakultas dan Universitas.  

2. Diskors atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu termasuk 
kegiatan akademik selama periode waktu tertentu.  

3. Dikenakan denda administrative dan/atau keuangan oleh pimpinan atau 
pejabat yang berwenang.  

4. Dikeluarkan (dicabut hak studinya) dari Universitas Sanata Dharma oleh 
Rektor. 
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BAB XI 
PEDOMAN PENDAMPINGAN MAHASISWA 

 
 
A. Pendampingan 
Pogram Studi (PS) Akuntansi memberikan pendampingan kepada mahasiswa dalam 
bidang akademik dan non akademik yang berkualitas dengan prinsip cura personalis. 
 
B. Tujuan Pendampingan Mahasiswa 
Pendampingan mahasiswa PS Akuntasi bertujuan untuk: 

1. Membina mahasiswa agar berkepribadian yang sesuai dengan ciri-ciri seorang 
akademikus dan/atau profesional yang berkepribadian sosial tinggi 

2. Mendampingi mahasiswa dalam merencanakan studinya 
3. Memberikan pendampingan kepada mahasiswa dalam pengembangan cara belajar 

yang efektif dan efisien 
4. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam upaya mengatasi hambatan 

studi   
 
C. Bentuk Pendampingan Mahasiswa 
Dalam bidang akademik, pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk: 

1. Perencanaan beban studi 
2. Perkuliahan 
3. Ujian-ujian 

 
Dalam bidang non-akademik, pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk: 

1. Bimbingan pribadi 
2. Bimbingan sosial 
3. Bimbingan karier 

 
D. Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa 
Pendampingan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disediakan oleh 
dosen yang bersangkutan 
Pendampingan mahasiswa dalam perencanaan studi pada awal semester dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua PS Akuntansi 
Pendampingan mahasiswa dapat dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh 
dosen, dengan terlebih dahulu diadakan kesepakatan dengan dosen yang bersangkutan 
Forum dialogal dilaksanakan setiap akhir semester dan/atau apabila terjadi hal-hal yang 
mendesak 
 
E. Ketentuan Khusus 
Apabila dosen tidak dapat melakukan pendampingan sebagaimana dimaksudkan maka 
dosen yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memberitahu Ketua PS Akuntansi dan mahasiswa secepat mungkin 
2. Mengganti waktu pelaksanaan pendamingan 

 
Apabila materi pendampingan yang dibutuhkan berada di luar kompetensinya, maka dosen 
yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memberitahu Ketua PS Akuntansi;  
2. Memberi rekomendasi mahasiswa yang bersangkutan untuk meminta 

pendampingan kepada Campus Ministry 
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BAB XII 
SISTEM POIN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (SPK2) 

 

A. Latar belakang 
Kegiatan kemahasiswaan di USD saat ini mungkin hanya diminati dan akhirnya 

dinikmati oleh sebagian kecil mahasiswa. Sebagian mahasiswa bisa jadi menganggap 
bahwa kegiatan non akademik, baik di dalam maupun di luar kampus, akan 
menghabiskan waktu dan memudarkan konsentrasi mereka terhadap kegiatan 
akademis. Hal ini sesungguhnya tidak tepat dan kurang sejalan dengan visi USD yang 
mengedepankan keunggulan secara berimbang antara aktifitas akademik dan non 
akademik. Mahasiswa yang kurang memiliki kegiatan tambahan organisasi di luar 
perkuliahan dikhawatirkan kurang memiliki kepekaan sosial. 

  Dilihat dari tantangan eksternal, dunia kerja saat ini semakin kompetitif sehingga 
para lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi profesional yang memadai, 
tetapi juga diharapkan memiliki tambahan kompetensi yang mungkin tidak diperoleh di 
dalam kelas, misalnya kemampuan berwirausaha, berpikir kreatif, kepemimpinan, 
bekerjasama dalam tim, dsb. Saat ini bahkan banyak perusahaan ataupun institusi 
yang justru ingin melihat kompetensi mereka sebagai nilai tambah pengembangan 
kepribadian di luar perkuliahan. Dunia kerja melihat bahwa attitude dan softskills dalam 
bekerja akhir-akhir ini menjadi sangat penting dan menunjang kesuksesan dalam 
bekerja. Namun demikian, kelas yang sudah sarat dengan target penguasaan 
kompetensi profesional tertentu mungkin tidak lagi memadai bagi pengembangan 
softskills mahasiswa. 
 Untuk menjamin penguasaan softskills inilah USD saat ini mensyaratkan kegiatan 
kemahasiswaan di luar kelas sebagai bagian utuh proses pendidikan. Secara kongkrit, 
kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan ini nantinya bisa menjadi nilai tambah yang 
tertulis di dalam Curriculum Vitae mahasiswa, yang didukung dengan tersedianya bukti 
portofolio kegiatan kemahasiswaan berupa sertifikat-sertifikat ataupun surat keterangan 
dari penyelenggara kegiatan. 
 Program penguasaan softskills dan pengembangan kepribadian ini ditegaskan 
dalam SK Rektor Nomor 049/I/2009 tentang pemberlakuan Sistem Poin 
Kemahasiswaan (SPK2). 
 

B. Tujuan 
1. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian dan softskills mereka 

untuk menjadi pribadi yang matang dan unggul secara personal, interpersonal, 
maupun organisasional. 

2. Meraih nilai tambah bagi pengembangan diri mahasiswa di luar kelas, baik yang 
bersifat kegiatan akademik maupun non akademik sehingga lulusan nanti siap 
mengambil peran aktif di dalam dunia kerja dan masyarakat. 
 

C. Mekanisme 
Berikut ini disampaikan mekanisme pelaksanaannya : 
1. Mekanisme pemberian penghargaan/surat keterangan : 

a. Kegiatan Prodi/Jurusan/Fakultas: bukti penghargaan/surat keterangan diberikan 
oleh Prodi atau Fakultas (Dekanat). 

b. Kegiatan Universitas: bukti penghargaan/surat keterangan diberikan oleh 
Rektorat. 

c. Kegiatan di luar kampus: bukti penghargaan/surat keterangan diberikan oleh 
pejabat yang berwenang. 

2. Input data kegiatan kemahasiswaan: 
a. Mahasiswa menginput data kegiatan kemahasiswaan melalui intranet (misalnya 

: touch-screen computer yang tersedia di tempat-tempat strategis, laboratorium 
komputer USD atau fasilitas hotspot USD). 
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b. Mahasiswa menunjukkan sertifikat asli kepada DPA. 
c. DPA memberikan verifikasi keabsahan entri berdasar sertifikat asli. CATATAN : 

Apabila didapati pemalsuan sertifikat atau surat keterangan, mahasiswa dapat 
dikenakan sanksi dari yang paling ringan (skorsing satu semester oleh Dekan), 
sampai yang paling berat (dikeluarkan dari Universitas dan segala haknya 
sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dicabut). 

3. Proses entri dan verifikasi terintegrasi di dalam Sistem Informasi Kemahasiswaan 
(SIK). Dengan SIK ini, setiap lulusan nantinya akan memperoleh sertifikat yang 
menerangkan jenis kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus 
yang diikuti semasa mahasiswa tersebut kuliah. Sertifikat ini akan melengkapi 
ijasah S1 dan transkrip nilai akademik. 
 

D. Tabel Poin Kegiatan Kemahasiswaan 
 

No Nama Kegiatan Poin Satuan Softskills Utama 
1 Peserta PPKM 1  

(Wajib Universitas) 1 Kegiatan 
Personal Skills : 
proaktif, visi hidup, 
manajemen diri. 

2 Peserta PPKM 2 
(Wajib Universitas) 

1 Kegiatan 

Interpersonal skills : 
empatik, berpikir 
menang-menang, 
sinergi. 

3 Penguasaan Bahasa Inggris 
aktif (Wajib Universitas) 

1 Kegiatan Komunikasi 

4 Kepanitiaan sebuah kegiatan:    
 a. Panitia Inti (Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris, 
Bendahara) 

2 Kegiatan 
Manajerial dan 
integritas 

 b. Anggota panitia 
1 Kegiatan 

Manajerial dan 
integritas 

5 Organisasi kemahasiswaan :    
 a. Pengurus Harian (Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris, 
Bendahara) 

6 Periode 
Kepemimpinan, 
manajerial, dan 
integritas 

 b. Koordinator/anggota Seksi 
3 Periode 

Manajerial dan 
integritas 

 c. Anggota UKM/UKF/Club HMJ 
1 Periode 

Komunikasi dan 
sosial 

6 Peserta seminar, kuliah umum 
dan sejenisnya 

1 Kegiatan 
Inisiatif untuk 
pengembangan diri 

7 Peserta pelatihan, workshop, 
loka karya, upgrading program, 
dan sejenisnya 

1 Kegiatan 
Daya pikir logis, 
kritis, dan kreatif 

8 Pemakalah :    
 a. Pemakalah seminar regional 

3 Makalah 

Komunikasi lisan dan 
tulisan, daya pikir 
logis, kritis, dan 
kreatif 

 b. Pemakalah seminar nasional 

4 Makalah 

Komunikasi lisan dan 
tulisan, daya pikir 
logis, kritis, dan 
kreatif 

 c. Pemakalah seminar 
internasional 

6 Makalah 

Komunikasi lisan dan 
tulisan, daya pikir 
logis, kritis, dan 
kreatif 

9 Mengikuti lomba bidang 
ilmiah/olahraga/seni tingkat 
regional/nasional 

2 Kegiatan 
Daya pikir logis, 
kritis, dan kreatif 

10 Kejuaraan :    
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 a. Pemenang lomba tingkat 
regional 

5 Kegiatan 

Daya pikir logis, 
kritis, kreatif, dan 
daya juang 
(adversity skills) 

 b. Pemenang lomba tingkat 
nasional 

7 Kegiatan 

Daya pikir logis, 
kritis, kreatif, dan 
daya juang 
(adversity skills) 

 c. Pemenang lomba tingkat 
internasional 

9 Kegiatan 

Daya pikir logis, 
kritis, kreatif, dan 
daya juang 
(adversity skills) 

11 Peningkatan Profesionalisme : 

a. Menjadi asisten kuliah atau 
praktikum 

b. Pemateri pelatihan 
c. Co-Fasilitator PPKM 
d. Dll 

2 
Semester/
MK atau 
kegiatan 

Komunikasi, daya 
pikir logis, kritis, dan 
kreatif 

12 Kepanitiaan/Pengurus di luar 
kampus, misalnya (Mudika, RT, 
Karang Taruna, LSM, Ormas, 
dll) 

2 Kegiatan 
Manajerial dan 
kepekaan sosial 

13 Menjadi wakil USD mengikuti 
kegiatan di luar kampus (Jur, 
Fak, Univ), misalnya : relawan, 
karya sosial, dsb  

2 Kegiatan 
Daya pikir logis, 
kritis, dan kreatif 

14 Membuat karya yang 
dipublikasikan di media masa 
eksternal 

3 Kegiatan 
Daya pikir logis, 
kritis, dan kreatif 

 

E. Keterangan  
1. Keterangan Tabel (softskills utama) : 

a. Manajerial: komunikasi lisan dan tertulis, perencanaan, implementasi dan 
kontrol, serta kemampuan menyelesaikan tugas secara tuntas, koordinasi dan 
kerjasama dengan orang lain. 

b. Integritas: jujur dan dapat dipercaya (konsistensi antara pikiran, hati nurani dan 
perbuatan) 

c. Kepemimpinan: kemampuan memberikan visi, arahan, persuasi terhadap anak 
buah untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Adversity: kemampuan menghadapi tekanan dan menyelesaikan 
permasalahan. 

2. Universitas menetapkan 3 poin kegiatan wajib yang diikuti, yaitu PPKM 1, PPKM 2, 
dan kemampuan Bahasa Inggris aktif. 

3. SPK2 ini diberlakukan sebagai syarat ujian pendadaran (atau tugas akhir) dan 
berlaku untuk mahasiswa Diploma 3 dan S1. Minimal Poin Kegiatan 
Kemahasiswaan berturut-turut adalah : 
a. 10 (Strata 1) 
b. 8 (Diploma 3)  

4. Dasar besaran pembobotan poin : 
a. Kegiatan wajib: karena mahasiswa pasti mencapai poin ini, poin yang 

ditentukan tidak sebesar poin tidak wajib. 
b. Kegiatan ini tidak wajib: karena mahasiswa diharapkan mencari poin sendiri 

berdasarkan minat dan bakat mereka, poin yang ditentukan lebih besar dari 
kegiatan wajib. Dasar pembobotan poin ini didasarkan pada kualitas dan 
cakupan softskills yang diperoleh. 

c. Poin yang diakui untuk jenis kegiatan yang sama dibatasi maksimal 3 
kegiatan, misalnya: mahasiswa hanya boleh memasukkan 3 jenis kepanitiaan 
atau 3 jenis kuliah umum yang diikuti. 
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d. Seandainya ada kemungkinan mahasiswa mendapatkan double point untuk 
satu kegiatan, misalnya: mengikuti lomba (2 poin) dan menjadi juara (mendapat 
poin tambahan sesuai level, lihat tabel nomor 9 dan 10), yang dimasukkan 
dalam SIK adalah poin tertinggi.   

 
5. Penguasaan Bahasa Inggris (ditegaskan dalam Renstra USD 2008-2012): 

a. Bagi mahasiswa non Bahasa Inggris : 
Alur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursus ini disarankan sudah dimulai secara mandiri setidaknya mulai semester 
2 agar dapat mencapai level tersebut. 
 

 
 

F. Prosedur Pengisian Poin Kegiatan Kemahasiswaan Online : 

Berikut ini ditampilkan langkah-langkah untuk mengisikan poin kegiatan 
kemahasiswaan : 
1. Cara masuk ke Web ada 2, yaitu lewat Touch Screen atau lewat 

www.kemahasiswaan.usd.ac.id   
2. Klik icon dengan keterangan “Kemahasiswaan”, sehingga muncul Menu Login. 

(Jika Anda masuk lewat Web, maka Anda akan langsung ke Menu Login). 
3. Ketik NIM dan Password Anda serta kode yang tertulis di dalam kotak. Untuk 

sementara password Anda sama dengan NIM. Anda bisa mengganti setelah masuk 
ke dalam menu “Kemahasiswaan”. Klik Login, maka akan muncul Menu Sistem 
Informasi Akademik. 

4. Klik “Kegiatan Mahasiswa” dan kemudian klik “Perekaman Data Kegiatan”. 
5. Pilih Jenis Kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah Anda ikuti dengan cara 

menekan tombol scroll di sebelah kanan. Jenis kegiatan yang tersedia misalnya: 
PPKM 1, PPKM 2, Penguasaan Bahasa Inggris, Kepanitiaan, Organisasi 
Kemahasiswaan, Seminar dan sebagainya.  

6. Isikan Nama Kegiatan, Peran Kegiatan, Scope Kegiatan, Tanggal Mulai Kegiatan 
dan seterusnya. 
a. Contoh Nama Kegiatan: Seminar Nasional Kesehatan Reproduksi Untuk 

Remaja. 
b. Contoh Peran Kegiatan: Peserta 
c. Scope Kegiatan: Nasional 
d. Tanggal Mulai Kegiatan: 4 Agustus 2009 
e. Tanggal Akhir Kegiatan : 5 Agustus 2009 

7. Klik tombol “Tambah” untuk mengisikan Jenis Kegiatan lain. Klik tombol “Simpan” 
untuk menyimpan dan mengakhiri isian. 

8. Jika Anda ingin melihat hasil perekaman Kegiatan Kemahasiswaan beserta jumlah 
poin, maka klik Menu Kegiatan Mahasiswa pada halaman utama kemudian klik 
Daftar Poin. 

9. Selanjutnya, Dosen Pendamping Akademik akan memverifikasi daftar kegiatan 
yang Anda isikan berdasarkan sertifikat/bukti tertulis lainnya yang Anda tunjukkan. 
Hasil verifikasi akan terlihat pada Status Verifikasi gambar di atas. 
 
 
 

Belajar Bahasa 

Inggris: 

    1. Mandiri 

2. Kursus 

Test Bahasa 

Inggris di 

LBUSD 

 
Sertifikat Level 

Intermediate dari 
LBUSD 

 

Input Poin 

http://www.kemahasiswaan.usd.ac.id/
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G. Prosedur Pelaksanaan Program Penguasaan Bahasa Inggris 

1. Kompetensi Bahasa Inggris aktif level intermediate yang menjadi target adalah, 
mahasiswa mampu : 
a. Mendeskripsikan pengalaman pribadi 
b. Mendekripsikan kemampuan pribadi 
c. Mendeskripsikan rencana karir 
d. Bernegoisasi 
e. Menganalisa masalah dan memberikan jalan keluar 
f. Melakukan job interview 

2. Prosedur penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris bagi peserta dari non English 
Department : 
a. Mahasiswa membentuk kelompok studi penguasaan Bahasa Inggris. Per 

kelompok minimal berjumlah empat orang. 
b. Ketua kelompok mendaftarkan kelompoknya kepada Staff Administrasi yang 

ditunjuk oleh WR III. 
c. Staff Administrasi akan menentukan instruktur bagi kelompok tersebut. 
d.  Kelompok dapat mencari instruktur sendiri dari Prodi Bahasa Inggris, tetapi 

kelompok dan instruktur tetap wajib melakukan pendaftaran ke Staff 
Administrasi. 

3. SOP kursus Bahasa Inggris : 
a. Jumlah pertemuan untuk kursus Bahasa Inggris adalah 12 kali pertemuan, 

dengan durasi 100 menit tiap pertemuan. Untuk diketahui, standard umum yang 
berlaku pada kursus Bahasa Inggris untuk menyelesaikan satu level adalah 24 
pertemuan, dengan durasi pertemuan 100 menit. 

b. Untuk memperbesar kemungkinan pencapaian kompetensi, mahasiswa peserta 
kursus wajib memenuhi kehadiran mereka 75% dari jumlah total pertemuan. 

c. Apabila dipandang perlu, jumlah pertemuan dapat ditambah.  
4. Prosedur Test Penguasaan Bahasa Inggris : 

a. Calon peserta tes mendaftarkan diri ke Sekretariat Language Testing Center 
(Lembaga Bahasa USD). 

b. Jadwal test mengikuti kalender akademik USD (perkuliahan efektif). 
c. Pendaftaran dapat dilayani mulai hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 14.00 pada 

minggu pertama, kedua, dan keempat setiap bulannya. Pendaftaran tidak dapat 
dilayani pada minggu ketiga. 

d. Calon peserta test menjalani test pada hari Sabtu minggu berikutnya setelah 
pendaftaran. 

e. Test dilaksanakan setiap hari Sabtu, kecuali minggu keempat. 
f. Jumlah peserta maksimal setiap hari Sabtu adalah 130 mahasiswa. (Langage 

Testing Center Mrican dapat menampung 90 peserta tes, dan Paingan 40 
peserta test). Ketika kuota sudah mencapai jumlah maksimum, peserta yang 
tidak tertampung akan dijadwalkan untuk mengikuti test pada Sabtu berikutnya. 

g. Biaya untuk mengikuti satu kali test adalah Rp 25.000,00 
h. Test dijadwalkan pada pukul 08.00 – 10.30 (15 menit untuk setiap peserta). 
i. Calon peserta test diharapkan melihat jadwalnya paling lambat 2 hari sebelum 

test dilaksanakan. Jadwal masih mungkin untuk dirubah jika peserta test dapat 
mencari pengganti peserta lain. 

j. Hasil test dapat diketahui satu minggu setelah test.  
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BAB XIII 
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI (HIMAKS) 

 
 

A. Latar Belakang berdirinya HIMAKS 
Dalam mengembangkan potensi dalam diri seorang mahasiswa, ada dua hal utama 

yang perlu dieksporasi, yaitu potensi dalam bidang akademis dan potensi non akademis 
(minat dan bakat). Dalam potensi non akademis terdapat dua garis besar, yaitu meliputi 
potensi dalam bidang kesenian dan olah raga. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa 
haruslah dapat mem-balance-kan potensi yang ada dalam setiap diri kita, yaitu mem-
balance-kan antara mengembangkan kemampuan akademis dan non akademis. Dalam 
perguruan tinggi (Universitas Sanata Dharma), kita didik untuk dapat menyadari apa saja 
potensi yang ada dalam diri kita. 

Tujuan kita untuk melanjutkan studi Universitas Sanata Dharma adalah untuk 
mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, pertanyaannya adalah potensi apa 
yang ingin kita kembangkan? Tentunya banyak tujuan yang sangat beragam dari setiap diri 
kita ketika kita memutuskan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi (baca : Universitas 
Sanata Dharma). Akan tetapi secara umum, rata-rata dari tiap diri kita pasti memiliki tujuan 
untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan akdemis yang lebih baik, dengan 
tujuan ketika kita telah menyeleseikan studi kita di perguruan tinggi, kita mengharapkan 
agar kehidupan kita menjadi lebih baik, dan tentu saja kita tentu ingin membuat orang-
orang yang kita sayangi bahagia. 

Beranjak dari hal di atas, maka kami HIMAKS (Himpunan Mahasiswa Akuntansi 
Sanata Dharma), terpanggil untuk membantu teman-teman secara maksimal dalam 
mencapai cita-cita dan berusaha untuk dapat memenuhi harapan dari teman-teman 
semua.    

 

B. Fungsi HIMAKS 
HIMAKS (Himpunan Mahasiswa Akuntansi Sanata Dharma), secara khusus berfokus 

pada pengembangan potensi akademik, kami siap melayani dan selalu memberikan 
wadah atau kesempatan bagi rekan-rekan semua yang memang sungguh-sungguh 
memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi akademik yang teman-teman miliki. 

Hal-hal yang bersifat akademik tidaklah membosankan, akan tetapi justru memberikan 
kita suatu pengalaman yang baru, dimana kita akan benar-benar dibentuk untuk menjadi 
seorang mahasiswa yang memiliki kharisma sebagai mahasiswa yang dapat 
mempertanggung jawabkan setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan 
pemikiran yang rasional dan logis tanpa melupakan sisi Humanisme. 
 

C. Masa Bakti Kepengurusan HIMAKS 
Masa bakti kepengurusan HIMAKS  adalah 1 tahun (dari bulan Maret X0 – Februari X1)  
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D. Struktur Organisasi 
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