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Program Studi
Fakultas
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

: EKONOMI PEMBANGUNAN
: EKONOMI DAN BISNIS
: Kamis
: 10 Oktober 2019
: 13.00 – 15.00 WIB
: A - 211
: Kordinasi Pelaksanaan Semester Gasal 2019-2020

NO

AGENDA RAPAT

NAMA PESERTA

JABATAN

TANDA TANGAN

MATERI RAPAT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Persiapan Semester Gasal 2019-2020

Dosen Prodi Ekonomi

Dosen Magang, Seminar

Pembangunan

Proposal, Ujian Skripsi,
Syarat Yudisium, Remedial
Course, KKN, Magang
Mahasiswa

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Isikan Tujuan Rapat
(3) : Nama Peserta

(4): Jabatan Fungsional Peserta
(5): Tanda Tangan Peserta
(6): Materi Rapat
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Program Studi
Fakultas
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

: MANAJEMEN
: EKONOMI DAN BISNIS
: Kamis
: 10 Oktober 2019
: 13.00 – 15.30 WIB
: A - 217
: Kordinasi Pelaksanaan Semester Gasal 2019-2020

NO

AGENDA RAPAT

NAMA PESERTA

JABATAN

TANDA TANGAN

MATERI RAPAT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Persiapan Semester Gasal 2019-2020

Dosen Prodi Manajemen

Seminar Proposal, Ujian
Skripsi, Syarat Yudisium,
Remedial Course, KKN,
Pemilihan Kelas

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Isikan Tujuan Rapat
(3) : Nama Peserta

(4): Jabatan Fungsional Peserta
(5): Tanda Tangan Peserta
(6): Materi Rapat
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Program Studi
Fakultas
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

: AKUNTANSI
: EKONOMI DAN BISNIS
: Kamis
: 10 Oktober 2019
: 13.00 – 16.30 WIB
: A - 210
: Kordinasi Pelaksanaan Semester Gasal 2019-2020

NO

AGENDA RAPAT

NAMA PESERTA

JABATAN

TANDA TANGAN

MATERI RAPAT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Persiapan Semester Gasal 2019-2020

Dosen Prodi Manajemen

Kelas Brevet, Seminar
Proposal, Ujian Skripsi,
Syarat Yudisium, Remedial
Course, KKN, Update
Laboratorium Aplikom
Akuntansi, Kewirausahaan

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Isikan Tujuan Rapat
(3) : Nama Peserta

(4): Jabatan Fungsional Peserta
(5): Tanda Tangan Peserta
(6): Materi Rapat
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Program Studi
Fakultas
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

: MAGISTER AKUNTANSI
: EKONOMI DAN BISNIS
: Kamis
: 10 Oktober 2019
: 13.00 – 14.30 WIB
: A - 216
: Kordinasi Pelaksanaan Semester Gasal 2019-2020

NO

AGENDA RAPAT

NAMA PESERTA

JABATAN

TANDA TANGAN

MATERI RAPAT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Persiapan Semester Gasal 2019-2020

Dosen Prodi Manajemen

Seminar Proposal, Ujian
Tesis, Tes TOEFL

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Isikan Tujuan Rapat
(3) : Nama Peserta

(4): Jabatan Fungsional Peserta
(5): Tanda Tangan Peserta
(6): Materi Rapat
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FORMULIR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Fakultas

:

EKONOMI DAN
BISNIS

Program Studi

:

EKONOMI
PEMBANGUNAN

No.

(1)
1.

Fakultas

(2)

Program Studi

(3)

Ekonomi dan Bisnis Ekonomi
Pembangunan

Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap

Pengetahuan

Keterampilan Umum

Keterampilan Khusus

(4)

(5)

(6)

(7)

Bertakwa kepada Tuhan

Mampu mendeskripsikan

Mampu menerapkan

Menguasai konsep dan

Yang Maha Esa dan

prinsip-prinsip laporan

pemikiran logis, kritis,

prinsip didaktik-pedagogis

mampu menunjukkan

keuangan sebagai

sistematis, dan inovatif

ekonomi serta keilmuan

sikap religius

indikator kesehatan

dalam konteks

ekonomi untuk

entitas bisnis

pengembangan atau

merencanakan pembelajaran

implementasi ilmu

dengan memanfaatkan

pengetahuan dan

IPTEKS yang berorierentasi

teknologi yang

pada kecakapan hidup (life

memperhatikan dan

skills)

menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan bidang ilmu
ekonomi
Menjunjung tinggi nilai

Mampu mendeksripsikan

Mampu menunjukkan

Menguasai konsep dan

kemanusiaan dalam

dan mengintepretasi

kinerja mandiri, bermutu,

prinsip didaktik-pedagogis

menjalankan

informasi dari laporan

dan Terukur dalam

ekonomi serta keilmuan
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tugas berdasarkan

keuangan organisasi

melaksanakan tugas

ekonomi untuk melaksanakan

agama,moral, dan etika

bisnis

profesinya, berbasis

pembelajaran inovatif dengan

teknologi informasi dan

memanfaatkan berbagai

komunikasi

sumber belajar berbasis
IPTEKS dan berorierentasi
pada kecakapan hidup (life
skills)

Berkontribusi dalam

menguasai kegiatan

Mampu mengkaji

Menguasai konsep dan

peningkatan mutu

bisnis dalam

implikasi pengembangan

prinsip didaktik-pedagogis

kehidupan

perekonomian

atau Implementasi ilmi

ekonomi serta keilmuan

bermasyarakat,

ekonomi dan

ekonomi untuk melakukan

berbangsa, bernegara,

menerapkan nilai

evaluasi dengan

dan kemajuan

humaniora sesuai dengan

memanfaatkan IPTEKS yang

peradaban berdasarkan

keahliannya di bidang

berorierentasi pada

Pancasila;

ilmu ekonomi

kecakapan hidup (life skills)

berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah
dalam rangka
menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau
kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas
akhir, dan
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mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
Berperan sebagai warga

memahami peraturan

Menyusun deskripsi

Menguasai konsep hubungan

negara yang bangga dan

perundang-undangan

saintifik hasil kajiannya di

perekonomian internasional

cinta

yang mengatur berbagai

bidang ilmu ekonomi

dalam upaya perkembangan

tanah air, memiliki

jenis badan hukum yang

dalam bentuk skripsi atau

bidang ilmu ekonomi

nasionalisme serta rasa

dapat diterapkan di

laporan tugas akhir, dan

tanggungjawab

lingkungan bisnis

mengunggahnya dalam

pada negara dan bangsa;

laman perguruan tinggi ejournal yang ditentukan

Menghargai

Menguasai

Mengambil keputusan

Menguasai konsep keuangan

keanekaragaman budaya,

perkembangan ekonomi

secara tepat dalam

publik sebagai dasar analisis

pandangan, agama,

dengan konsep

konteks penyelesaian

dan aplikasi dalam bidang

dan kepercayaan, serta

pembangunan

masalah dalam bidang

keuangan

pendapat atau temuan

berkelanjutan

ilmu ekonomi,

orisinal

berdasarkan hasil analisis

orang lain;

informasi dan data dari
berbagai sumber

Bekerja sama dan

Menguasai bidang-bidang

Mampu memelihara dan

Menguasai konsep dan

memiliki kepekaan sosial

pengetahuan lainnya

mengembangkan jaringan

perkembangan ekonomi

serta

yang mendukung bidang

kerja dalam bidang ilmu

sumber daya manusia dan

kepedulian terhadap

ilmu ekonomi

ekonomi dengan

kebijakan ketenagakerjaan

masyarakat dan

pembimbing, kolega,

dalam perekonomian

lingkungan;

sejawat baik di dalam
maupun di luar
Universitas
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Taat hukum dan disiplin

Mampu

Menguasai konsep dan

dalam kehidupan

bertanggungjawab atas

aplikasi dalam perkembangan

bermasyarakat

pencapaian hasil kerja

industri dalam perekonomian

dan bernegara;

kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian
pekerjaan dalam bidang
ekonomi keuangan dan
perbankan yang
ditugaskan kepada
pekerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya

Menginternalisasi nilai,

Mampu melakukan

Menguasai perangkat bantu

norma, dan etika

proses evaluasi diri

analisis serta merumuskan

akademik;

terhadap kelompok kerja

berbagai kebijakan ekonomi

yang berada dibawah

yang sesuai dengan isu-isu

tanggungjawabnya, dan

strategis keuangan dan

mampu mengelola

perbankan dalam

pembelajaran dalam

perekonomian

bidang ilmu ekonomi
secara mandiri
Menunjukkan sikap

Mampu

Menyusun rencana jangka

bertanggungjawab atas

mendokumentasikan,

panjang, rencana jangka

pekerjaan di bidang

menyimpan,

menengah dan

keahliannya secara

mengamankan, dan

menjabarkannya dalam

mandiri;

menemukan kembali data

rencana rencana strategis
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untuk menjamin

yang rasional dalam bidang

kesahihan dan mencegah

ilmu ekonomi;

plagiasi
Menginternalisasi

Mampu berkomunikasi

Mengidentifikasi

semangat kemandirian,

dengan bahasa

permasalahan dalam bidang

kejuangan, dan

internasional secara lisan

ekonomi dengan rerangka

kewirausahaan

dan tulisan dalam bisnis

berpikir yang sistematis dan
memanfaatkan kearifan lokal;

Menumbuhkan

Mampu memahani

Mampu merancang dan

kepedulian dan

mengenai teori uang dan

melaksanakan penelitian

kesadaran terhadap

sistem keuangan dan

sederhana serta melaporkan

keseimbangan lingkungan

moneter sebagai dasar

dan atau mempublikasikan

kerangka pemikiran

hasilnya, sehingga dapat

ekonomi

digunakan sebagai alternatif
penyelesaian masalah di
bidang ekonomi
Mengevaluasi ketepatan
indikator-indikator ekonomi
yang digunakan untuk
menyusun kebijakan ekonomi
Mampu mengambil
keputusan yang tepat di
bidang ekonomi berdasarkan
analisis informasi dan data
Mampu mengelola
pembelajaran ekonomi
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secara mandiri yang dapat
dipertanggung-jawabkan
Mampu berkomunikasi dan
beradaptasi dengan
lingkungan kerja dan
masyarakat baik lokal,
nasional,
regional, maupun intenasional
mampu menguasai
penggunaan teknologi
informasi dan komputer yang
memuat perangkat lunak
yang berkaitan dengan aspek
penunjang dalam bidang
ekonomi
mampu melakukan modelling
dasar ekonometrika untuk
tujuan riset di bidang:
ekonomi, keuangan dan
perbankan serta mampu
menggunakannya dalam
tujuan bisnis
mempunyai kemampuan
Untuk memahami konsep
investasi, Mengaplikasikan
beberapa teknik analisis
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investasi dan mengambil
keputusan Investasi
memahami tata cara dan
prosedur ekspor impor dan
memiliki kemampua
dalampengisian dokumen
ekspor dan dokumen impor
mampu menerapkan bidang
keilmuan ekonomi dalam
dunia kerja dalam
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang berkaitan
dengan isu strategis dan topic
ekonomi yang fenomenal
Mampu menganalisis
fenomena dan perkembangan
kebijakan ekonomi sektor
pertanian dan pedesaan
dalam pengelolaan sumber
daya
Mampu menganalisis
perkembangan sektor
perkinan dan kelautan serta
hubungannya dengan
kesejahteraan masyarakat
pesisir
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Mampu menganalisis isu
strategis dan kebijakan yang
berkaitan dengan bidang
ketenagakerjaan
Mampu menganalisis dan
valuasi isu strategis pada
sektor energy dalam
merumuskan kebijakan energi
Mampu menyusun pemikiran
intelektual dalam tulisan
ilmiah yang berkaitan dengan
topik sumber daya manusia
dan sumber daya alam
Bertakwa kepada Tuhan

Mampu mendeskripsikan

Mampu menerapkan

Menguasai konsep dan

Yang Maha Esa dan

prinsip-prinsip laporan

pemikiran logis, kritis,

prinsip didaktik-pedagogis

mampu menunjukkan

keuangan sebagai

sistematis, dan inovatif

ekonomi serta keilmuan

sikap religius

indikator kesehatan

dalam konteks

ekonomi untuk

entitas bisnis

pengembangan atau

merencanakan pembelajaran

implementasi ilmu

dengan memanfaatkan

pengetahuan dan

IPTEKS yang berorierentasi

teknologi yang

pada kecakapan hidup (life

memperhatikan dan

skills)

menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan bidang ilmu
ekonomi
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Menjunjung tinggi nilai

Mampu mendeksripsikan

Mampu menunjukkan

Menguasai konsep dan

kemanusiaan dalam

dan mengintepretasi

kinerja mandiri, bermutu,

prinsip didaktik-pedagogis

menjalankan

informasi dari laporan

dan Terukur dalam

ekonomi serta keilmuan

tugas berdasarkan

keuangan organisasi

melaksanakan tugas

ekonomi untuk melaksanakan

agama,moral, dan etika

bisnis

profesinya, berbasis

pembelajaran inovatif dengan

teknologi informasi dan

memanfaatkan berbagai

komunikasi

sumber belajar berbasis
IPTEKS dan berorierentasi
pada kecakapan hidup (life
skills)

Berkontribusi dalam

menguasai kegiatan

Mampu mengkaji

Menguasai konsep dan

peningkatan mutu

bisnis dalam

implikasi pengembangan

prinsip didaktik-pedagogis

kehidupan

perekonomian

atau Implementasi ilmi

ekonomi serta keilmuan

bermasyarakat,

ekonomi dan

ekonomi untuk melakukan

berbangsa, bernegara,

menerapkan nilai

evaluasi dengan

dan kemajuan

humaniora sesuai dengan

memanfaatkan IPTEKS yang

peradaban berdasarkan

keahliannya di bidang

berorierentasi pada

Pancasila;

ilmu ekonomi

kecakapan hidup (life skills)

berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah
dalam rangka
menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau
kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk
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skripsi atau laporan tugas
akhir, dan
mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
Berperan sebagai warga

memahami peraturan

Menyusun deskripsi

Menguasai konsep hubungan

negara yang bangga dan

perundang-undangan

saintifik hasil kajiannya di

perekonomian internasional

cinta

yang mengatur berbagai

bidang ilmu ekonomi

dalam upaya perkembangan

tanah air, memiliki

jenis badan hukum yang

dalam bentuk skripsi atau

bidang ilmu ekonomi

nasionalisme serta rasa

dapat diterapkan di

laporan tugas akhir, dan

tanggungjawab

lingkungan bisnis

mengunggahnya dalam

pada negara dan bangsa;

laman perguruan tinggi ejournal yang ditentukan

Menghargai

Menguasai

Mengambil keputusan

Menguasai konsep keuangan

keanekaragaman budaya,

perkembangan ekonomi

secara tepat dalam

publik sebagai dasar analisis

pandangan, agama,

dengan konsep

konteks penyelesaian

dan aplikasi dalam bidang

dan kepercayaan, serta

pembangunan

masalah dalam bidang

keuangan

pendapat atau temuan

berkelanjutan

ilmu ekonomi,

orisinal

berdasarkan hasil analisis

orang lain;

informasi dan data dari
berbagai sumber

Bekerja sama dan

Menguasai bidang-bidang

Mampu memelihara dan

Menguasai konsep dan

memiliki kepekaan sosial

pengetahuan lainnya

mengembangkan jaringan

perkembangan ekonomi

serta

yang mendukung bidang

kerja dalam bidang ilmu

sumber daya manusia dan

kepedulian terhadap

ilmu ekonomi

ekonomi dengan

kebijakan ketenagakerjaan

masyarakat dan

pembimbing, kolega,

dalam perekonomian

lingkungan;

sejawat baik di dalam
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maupun di luar
Universitas
Taat hukum dan disiplin

Mampu

Menguasai konsep dan

dalam kehidupan

bertanggungjawab atas

aplikasi dalam perkembangan

bermasyarakat

pencapaian hasil kerja

industri dalam perekonomian

dan bernegara;

kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian
pekerjaan dalam bidang
ekonomi keuangan dan
perbankan yang
ditugaskan kepada
pekerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya

Menginternalisasi nilai,

Mampu melakukan

Menguasai perangkat bantu

norma, dan etika

proses evaluasi diri

analisis serta merumuskan

akademik;

terhadap kelompok kerja

berbagai kebijakan ekonomi

yang berada dibawah

yang sesuai dengan isu-isu

tanggungjawabnya, dan

strategis keuangan dan

mampu mengelola

perbankan dalam

pembelajaran dalam

perekonomian

bidang ilmu ekonomi
secara mandiri
Menunjukkan sikap

Mampu

Menyusun rencana jangka

bertanggungjawab atas

mendokumentasikan,

panjang, rencana jangka

pekerjaan di bidang

menyimpan,

menengah dan
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keahliannya secara

mengamankan, dan

menjabarkannya dalam

mandiri;

menemukan kembali data

rencana rencana strategis

untuk menjamin

yang rasional dalam bidang

kesahihan dan mencegah

ilmu ekonomi;

plagiasi
Menginternalisasi

Mampu berkomunikasi

Mengidentifikasi

semangat kemandirian,

dengan bahasa

permasalahan dalam bidang

kejuangan, dan

internasional secara lisan

ekonomi dengan rerangka

kewirausahaan

dan tulisan dalam bisnis

berpikir yang sistematis dan
memanfaatkan kearifan lokal;

Menumbuhkan

Mampu memahani

Mampu merancang dan

kepedulian dan

mengenai teori uang dan

melaksanakan penelitian

kesadaran terhadap

sistem keuangan dan

sederhana serta melaporkan

keseimbangan lingkungan

moneter sebagai dasar

dan atau mempublikasikan

kerangka pemikiran

hasilnya, sehingga dapat

ekonomi

digunakan sebagai alternatif
penyelesaian masalah di
bidang ekonomi
Mengevaluasi ketepatan
indikator-indikator ekonomi
yang digunakan untuk
menyusun kebijakan ekonomi
Mampu mengambil
keputusan yang tepat di
bidang ekonomi berdasarkan
analisis informasi dan data
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Mampu mengelola
pembelajaran ekonomi
secara mandiri yang dapat
dipertanggung-jawabkan
Mampu berkomunikasi dan
beradaptasi dengan
lingkungan kerja dan
masyarakat baik lokal,
nasional,
regional, maupun intenasional
mampu menguasai
penggunaan teknologi
informasi dan komputer yang
memuat perangkat lunak
yang berkaitan dengan aspek
penunjang dalam bidang
ekonomi
mampu melakukan modelling
dasar ekonometrika untuk
tujuan riset di bidang:
ekonomi, keuangan dan
perbankan serta mampu
menggunakannya dalam
tujuan bisnis
mempunyai kemampuan
Untuk memahami konsep
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investasi, Mengaplikasikan
beberapa teknik analisis
investasi dan mengambil
keputusan Investasi
memahami tata cara dan
prosedur ekspor impor dan
memiliki kemampua
dalampengisian dokumen
ekspor dan dokumen impor
mampu menerapkan bidang
keilmuan ekonomi dalam
dunia kerja dalam
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang berkaitan
dengan isu strategis dan topic
ekonomi yang fenomenal
Mampu memahami pemikiran
ekonomi dan kebijakan yang
berkaitan dengan otonomi
daerah dan desentralisasi
fiscal dalam perekonomian
Mampu menganalisis
indikator keuangan negara
yang berkaitan dengan
kebijakan publik pemerintah
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Mampu menganalisis
indikator keuangan daerah
yang berkaitan dengan
kebijakan publik pemerintah
daerah
Mampu menganalisis
kebutuhan pendanaan dan
investasi dalam upaya
perumusan kebijakan
pembangunan daerah untuk
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
Mampu menyusun pemikiran
intelektual dalam tulisan
ilmiah yang berkaitan dengan
topik keuangan
Bertakwa kepada Tuhan

Mampu mendeskripsikan

Mampu menerapkan

Menguasai konsep dan

Yang Maha Esa dan

prinsip-prinsip laporan

pemikiran logis, kritis,

prinsip didaktik-pedagogis

mampu menunjukkan

keuangan sebagai

sistematis, dan inovatif

ekonomi serta keilmuan

sikap religius

indikator kesehatan

dalam konteks

ekonomi untuk

entitas bisnis

pengembangan atau

merencanakan pembelajaran

implementasi ilmu

dengan memanfaatkan

pengetahuan dan

IPTEKS yang berorierentasi

teknologi yang

pada kecakapan hidup (life

memperhatikan dan

skills)

menerapkan nilai
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humaniora yang sesuai
dengan bidang ilmu
ekonomi
Menjunjung tinggi nilai

Mampu mendeksripsikan

Mampu menunjukkan

Menguasai konsep dan

kemanusiaan dalam

dan mengintepretasi

kinerja mandiri, bermutu,

prinsip didaktik-pedagogis

menjalankan

informasi dari laporan

dan Terukur dalam

ekonomi serta keilmuan

tugas berdasarkan

keuangan organisasi

melaksanakan tugas

ekonomi untuk melaksanakan

agama,moral, dan etika

bisnis

profesinya, berbasis

pembelajaran inovatif dengan

teknologi informasi dan

memanfaatkan berbagai

komunikasi

sumber belajar berbasis
IPTEKS dan berorierentasi
pada kecakapan hidup (life
skills)

Berkontribusi dalam

menguasai kegiatan

Mampu mengkaji

Menguasai konsep dan

peningkatan mutu

bisnis dalam

implikasi pengembangan

prinsip didaktik-pedagogis

kehidupan

perekonomian

atau Implementasi ilmi

ekonomi serta keilmuan

bermasyarakat,

ekonomi dan

ekonomi untuk melakukan

berbangsa, bernegara,

menerapkan nilai

evaluasi dengan

dan kemajuan

humaniora sesuai dengan

memanfaatkan IPTEKS yang

peradaban berdasarkan

keahliannya di bidang

berorierentasi pada

Pancasila;

ilmu ekonomi

kecakapan hidup (life skills)

berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah
dalam rangka
menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau
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kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas
akhir, dan
mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
Berperan sebagai warga

memahami peraturan

Menyusun deskripsi

Menguasai konsep hubungan

negara yang bangga dan

perundang-undangan

saintifik hasil kajiannya di

perekonomian internasional

cinta

yang mengatur berbagai

bidang ilmu ekonomi

dalam upaya perkembangan

tanah air, memiliki

jenis badan hukum yang

dalam bentuk skripsi atau

bidang ilmu ekonomi

nasionalisme serta rasa

dapat diterapkan di

laporan tugas akhir, dan

tanggungjawab

lingkungan bisnis

mengunggahnya dalam

pada negara dan bangsa;

laman perguruan tinggi ejournal yang ditentukan

Menghargai

Menguasai

Mengambil keputusan

Menguasai konsep keuangan

keanekaragaman budaya,

perkembangan ekonomi

secara tepat dalam

publik sebagai dasar analisis

pandangan, agama,

dengan konsep

konteks penyelesaian

dan aplikasi dalam bidang

dan kepercayaan, serta

pembangunan

masalah dalam bidang

keuangan

pendapat atau temuan

berkelanjutan

ilmu ekonomi,

orisinal

berdasarkan hasil analisis

orang lain;

informasi dan data dari
berbagai sumber

Bekerja sama dan

Menguasai bidang-bidang

Mampu memelihara dan

Menguasai konsep dan

memiliki kepekaan sosial

pengetahuan lainnya

mengembangkan jaringan

perkembangan ekonomi

kerja dalam bidang ilmu

sumber daya manusia dan

serta
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kepedulian terhadap

yang mendukung bidang

ekonomi dengan

kebijakan ketenagakerjaan

masyarakat dan

ilmu ekonomi

pembimbing, kolega,

dalam perekonomian

lingkungan;

sejawat baik di dalam
maupun di luar
Universitas

Taat hukum dan disiplin

Mampu

Menguasai konsep dan

dalam kehidupan

bertanggungjawab atas

aplikasi dalam perkembangan

bermasyarakat

pencapaian hasil kerja

industri dalam perekonomian

dan bernegara;

kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian
pekerjaan dalam bidang
ekonomi keuangan dan
perbankan yang
ditugaskan kepada
pekerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya

Menginternalisasi nilai,

Mampu melakukan

Menguasai perangkat bantu

norma, dan etika

proses evaluasi diri

analisis serta merumuskan

akademik;

terhadap kelompok kerja

berbagai kebijakan ekonomi

yang berada dibawah

yang sesuai dengan isu-isu

tanggungjawabnya, dan

strategis keuangan dan

mampu mengelola

perbankan dalam

pembelajaran dalam

perekonomian

bidang ilmu ekonomi
secara mandiri
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Menunjukkan sikap

Mampu

Menyusun rencana jangka

bertanggungjawab atas

mendokumentasikan,

panjang, rencana jangka

pekerjaan di bidang

menyimpan,

menengah dan

keahliannya secara

mengamankan, dan

menjabarkannya dalam

mandiri;

menemukan kembali data

rencana rencana strategis

untuk menjamin

yang rasional dalam bidang

kesahihan dan mencegah

ilmu ekonomi;

plagiasi
Menginternalisasi

Mampu berkomunikasi

Mengidentifikasi

semangat kemandirian,

dengan bahasa

permasalahan dalam bidang

kejuangan, dan

internasional secara lisan

ekonomi dengan rerangka

kewirausahaan

dan tulisan dalam bisnis

berpikir yang sistematis dan
memanfaatkan kearifan lokal;

Menumbuhkan

Mampu memahani

Mampu merancang dan

kepedulian dan

mengenai teori uang dan

melaksanakan penelitian

kesadaran terhadap

sistem keuangan dan

sederhana serta melaporkan

keseimbangan lingkungan

moneter sebagai dasar

dan atau mempublikasikan

kerangka pemikiran

hasilnya, sehingga dapat

ekonomi

digunakan sebagai alternatif
penyelesaian masalah di
bidang ekonomi
Mengevaluasi ketepatan
indikator-indikator ekonomi
yang digunakan untuk
menyusun kebijakan ekonomi
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Mampu mengambil
keputusan yang tepat di
bidang ekonomi berdasarkan
analisis informasi dan data
Mampu mengelola
pembelajaran ekonomi
secara mandiri yang dapat
dipertanggung-jawabkan
Mampu berkomunikasi dan
beradaptasi dengan
lingkungan kerja dan
masyarakat baik lokal,
nasional,
regional, maupun intenasional
mampu menguasai
penggunaan teknologi
informasi dan komputer yang
memuat perangkat lunak
yang berkaitan dengan aspek
penunjang dalam bidang
ekonomi
mampu melakukan modelling
dasar ekonometrika untuk
tujuan riset di bidang:
ekonomi, keuangan dan
perbankan serta mampu
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menggunakannya dalam
tujuan bisnis
mempunyai kemampuan
Untuk memahami konsep
investasi, Mengaplikasikan
beberapa teknik analisis
investasi dan mengambil
keputusan Investasi
memahami tata cara dan
prosedur ekspor impor dan
memiliki kemampua
dalampengisian dokumen
ekspor dan dokumen impor
mampu menerapkan bidang
keilmuan ekonomi dalam
dunia kerja dalam
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang berkaitan
dengan isu strategis dan topic
ekonomi yang fenomenal
Mampu memahami secara
teknis administrasi dan
manajemen dalam industri
perbankan sebagai dasar
analisis sektor perbankan dan
moneter
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Mampu menganalisis risiko
dalam kebijakan industri
perbankan dan moneter
sebagai pertimbangan dalam
merumuskan kebijakan
strategis
Mampu menganalisis sektor
perkreditan secara tepat
sebagai salah satu alternative
pembiayaan pembangunan
Mampu mengalokasikan
sumber daya industri
perbankan pada sektor
strategis dalam
perekonomian
Mampu menyusun pemikiran
intelektual dalam tulisan
ilmiah yang berkaitan dengan
topik ekonomi perbankan dan
moneter

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Nama Fakultas
(3) : Nama Program Studi
(4) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang sikap
(5) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang pengetahuan
(6) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum

(7) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan khusus

BPM/FORM/STD/PEND/01.01.01

FORMULIR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Fakultas

:

EKONOMI DAN
BISNIS

Program Studi
No.

(1)
2.

:

Fakultas

(2)

MANAJEMEN
Program Studi

(3)

Ekonomi dan Bisnis Manajemen

Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap

Pengetahuan

Keterampilan Umum

Keterampilan Khusus

(4)

(5)

(6)

(7)

Bertaqwa kepada Tuhan

Menguasai konsep tentang

Mampu menerapkan

Mampu merumuskan fungsi

Yang Maha Esa dan mampu

metode penelitian yang

pemikiran logis, kritis,

manajeman (perencanaan,

menunjukkan sikap religius;

mencakup studi kasus,

sistematis, dan inovatif

pengorganisasian, penyusunan

survey dan, simulasi pada

dalam konteks

staf, pengarahan, dan

lingkup kualitatif dan

pengembangan atau,

pengendalian serta evaluasi)

kuantitatif, secara

implementasi ilmu

pada level operasional di

eksploratif, deskriptif, dan

pengetahuan dan teknologi

berbagai tipe organisasi;

verifikatif;

yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahlianya;

Menjunjung tinggi nilai

Menguasai minimal satu

Mampu menunjukkan kinerja

Mampu mengidentifikasi masalah

kemanusiaan dalam

metode penelitian (studi

mandiri, bermutu, dan

manajerial dan fungsi organisasi

menjalankan tugas

kasus, survei, dan

terukur;

pada level operasional, serta

simulasi pada lingkup

mengambil tindakan solutif yang
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berdasarkan agama, moral

kualitatif dan kuantitatif,

tepat berdasarkan alternatif yang

dan etika;

secara eksploratif,

dikembangkan, dengan

deskriptif, dan

menerapkan prinsip-prinsip

verifikatif);

kewirausahaan yang berakar
pada kearifan lokal;

Berkontribusi dalam

Mampu mengkaji implikasi

Mampu melakukan kajian teori

peningkatan untuk

pengembangan dan

dan empiris dalam bidang

kehidupan bermasyarakat,

implikasi ilmu pengetahuan

manajemen berdasarkan metode

berbangsa, bernegara, dan

dan teknologi yang

ilmiah;

peradaban berdasarkan

memperhatikan dan

Pancasila;

menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah,
tatacara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, design atau
kritik seni;

Berperan sebagai

Mampu menyusun deskripsi

warganegara yang bangga

saintifik hasil kajian tersebut

dan cinta tanah air, memiliki

di atas dalam bentuk skripsi

nasionalisme serta rasa

atau laporan akhir dan

tanggung jawab pada

mengunggahnya dalam

negara dan bangsa;

laman perguruan tinggi;

Menghargai

Mampu mangambil

keanekaragaman budaya,

keputusan secara tepat

pandangan, agama, dan

dalam konteks penyelesaian

kepercayaan, serta

masalah di bidang
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pendapat atau temuan

keahliannya berdasarkan

orisinal orang lain;

hasil analisis informasi dan
data;

Bekerjasama dan memiliki

Mampu memelihara dan

kepekaan sosial serta

mengembangkan jaringan

kepedulian terhadap

kerja dengan pembimbing,

masyarakat dan lingkungan;

kolega, sejawat baik di
dalam maupun diluar
lembaganya;

Taat hukum dan disiplin

Mampu

dalam kehidupan

mendokumentasikan,

bermasyarakat dan

menyimpan, mengamankan

bernegara

dan menemukan kembali
data untuk menjamin
kesahihan dan plagiasi.

Menginternalisasi nilai,
norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
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Bertaqwa kepada Tuhan

Menguasai konsep

Mampu menerapkan

Mampu merumuskan fungsi

Yang Maha Esa dan mampu

teoritis, metoda dan

pemikiran logis, kritis,

manajeman (perencanaan,

menunjukkan sikap religius;

perangkat analisis

sistematis, dan inovatif

pengorganisasian, penyusunan

fungsi manajemen

dalam konteks

staf, pengarahan, dan

(perencanaan,

pengembangan atau,

pengendalian serta evaluasi)

pengorganisasian,

implementasi ilmu

pada level operasional di

penyusunan staf,

pengetahuan dan teknologi

berbagai tipe organisasi;

pengarahan, dan

yang memperhatikan dan

pengendalian serta

menerapkan nilai humaniora

evaluasi) dan fungsi

sesuai dengan keahlianya;

organisasi (pemasaran,
sdm, operasi, dan
keuangan) pada
berbagai jenis
organisasi;

Menjunjung tinggi nilai

Menguasai konsep dan

Mampu menunjukkan kinerja

Mampu mengidentifikasi masalah

kemanusiaan dalam

teknik menyusun

mandiri, bermutu, dan

manajerial dan fungsi organisasi

menjalankan tugas

rencana strategis dan

terukur;

pada level operasional, serta

berdasarkan agama, moral

menjabarkannya dalam

mengambil tindakan solutif yang

dan etika;

rencana operasional;

tepat berdasarkan alternatif yang
dikembangkan, dengan
menerapkan prinsip-prinsip
kewirausahaan yang berakar
pada kearifan lokal;

Berkontribusi dalam

Menguasai prinsip

Mampu mengkaji implikasi

Mampu mengambil keputusan

peningkatan untuk

kepemimpinan dan

pengembangan dan

manajerial yang tepat di berbagai
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kehidupan bermasyarakat,

kewirausahaan dalam

implikasi ilmu pengetahuan

tipe organisasi pada tingkat

berbangsa, bernegara, dan

berbagai tipe organisasi;

dan teknologi yang

operasional, berdasarkan

peradaban berdasarkan

memperhatikan dan

analisis data dan informasi pada

Pancasila;

menerapkan nilai humaniora

fungsi organisasi;

sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah,
tatacara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, design atau
kritik seni;
Berperan sebagai

Menguasai pengetahuan

Mampu mangambil

Mampu berkomunikasi efektif

warganegara yang bangga

tentang jenis dan regulasi

keputusan secara tepat

lintas fungsi dan level organisasi.

dan cinta tanah air, memiliki

organisasi lokal, nasional,

dalam konteks penyelesaian

nasionalisme serta rasa

regional, dan global;

masalah di bidang

tanggung jawab pada

keahliannya berdasarkan

negara dan bangsa;

hasil analisis informasi dan
data;

Menghargai

Menguasai kaidah, prinsip

Mampu memelihara dan

Mampu melaksanakan fungsi

keanekaragaman budaya,

dan teknik komunikasi lintas

mengembangkan jaringan

organisasi (pemasaran, operasi,

pandangan, agama, dan

fungsi, level organisasi, dan

kerja dengan pembimbing,

sumberdayamanusia, keuangan)

kepercayaan, serta

budaya;

kolega, sejawat baik di

pada level operasional di

pendapat atau temuan

dalam maupun diluar

berbagai tipe organisasi;

orisinal orang lain;

lembaganya;

Bekerjasama dan memiliki

Menguasai minimal

Mampu bertanggungjawab

kepekaan sosial serta

salah satu bahasa

atas pencapaian hasil kerja

kepedulian terhadap

internasional.

kelompok dan melakukan

masyarakat dan lingkungan;

supervisi dan evaluasi
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terhadap penyelesaian
pekerjaan di bidang
Manajemen yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada
di bawah tanggungjawabnya
Taat hukum dan disiplin

Mampu melakukan proses

dalam kehidupan

evaluasi diri terhadap

bermasyarakat dan

kelompok kerja yang berada

bernegara

dibawah tanggung
jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran di
bidang Manajemen secara
mandiri

Menginternalisasi nilai,
norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
Bertaqwa kepada Tuhan

Menguasai konsep

Mampu menerapkan

Mampu merumuskan fungsi

Yang Maha Esa dan mampu

teoritis, metoda dan

pemikiran logis, kritis,

manajeman (perencanaan,

menunjukkan sikap religius;

perangkat analisis

sistematis, dan inovatif

pengorganisasian, penyusunan

fungsi manajemen

dalam konteks

staf, pengarahan, dan

(perencanaan,

pengembangan atau,

pengendalian serta evaluasi)

pengorganisasian,

implementasi ilmu

BPM/FORM/STD/PEND/01.01.01

penyusunan staf,

pengetahuan dan teknologi

pada level operasional di

pengarahan, dan

yang memperhatikan dan

berbagai tipe organisasi;

pengendalian serta

menerapkan nilai humaniora

evaluasi) dan fungsi

sesuai dengan keahlianya;

organisasi (pemasaran,
sdm, operasi, dan
keuangan) pada
berbagai jenis
organisasi;

Menjunjung tinggi nilai

Menguasai konsep dan

Mampu menunjukkan kinerja

Mampu mengidentifikasi masalah

kemanusiaan dalam

teknik menyusun

mandiri, bermutu, dan

manajerial dan fungsi organisasi

menjalankan tugas

rencana strategis dan

terukur;

pada level operasional, serta

berdasarkan agama, moral

menjabarkannya dalam

mengambil tindakan solutif yang

dan etika;

rencana operasional;

tepat berdasarkan alternatif yang
dikembangkan, dengan
menerapkan prinsip-prinsip
kewirausahaan yang berakar
pada kearifan lokal;

Berkontribusi dalam

Menguasai prinsip

Mampu mengkaji implikasi

Mampu mengambil keputusan

peningkatan untuk

kepemimpinan dan

pengembangan dan

manajerial yang tepat di berbagai

kehidupan bermasyarakat,

kewirausahaan dalam

implikasi ilmu pengetahuan

tipe organisasi pada tingkat

berbangsa, bernegara, dan

berbagai tipe organisasi;

dan teknologi yang

operasional, berdasarkan

peradaban berdasarkan

memperhatikan dan

analisis data dan informasi pada

Pancasila;

menerapkan nilai humaniora

fungsi organisasi;

sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah,
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tatacara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, design atau
kritik seni;
Berperan sebagai

Menguasai pengetahuan

Mampu mangambil

Mampu berkomunikasi efektif

warganegara yang bangga

tentang jenis dan regulasi

keputusan secara tepat

lintas fungsi dan level organisasi.

dan cinta tanah air, memiliki

organisasi lokal, nasional,

dalam konteks penyelesaian

nasionalisme serta rasa

regional, dan global;

masalah di bidang

tanggung jawab pada

keahliannya berdasarkan

negara dan bangsa;

hasil analisis informasi dan
data;

Menghargai

Menguasai kaidah, prinsip

Mampu memelihara dan

Mampu melaksanakan fungsi

keanekaragaman budaya,

dan teknik komunikasi lintas

mengembangkan jaringan

organisasi (pemasaran, operasi,

pandangan, agama, dan

fungsi, level organisasi, dan

kerja dengan pembimbing,

sumberdayamanusia, keuangan)

kepercayaan, serta

budaya;

kolega, sejawat baik di

pada level operasional di

pendapat atau temuan

dalam maupun diluar

berbagai tipe organisasi;

orisinal orang lain;

lembaganya;

Bekerjasama dan memiliki

Menguasai minimal

Mampu bertanggungjawab

Mampu berkontribusi dalam

kepekaan sosial serta

salah satu bahasa

atas pencapaian hasil kerja

penyusunan rencana strategis

kepedulian terhadap

internasional.

kelompok dan melakukan

organisasi dan menjabarkan

supervisi dan evaluasi

rencana strategis menjadi

terhadap penyelesaian

rencana operasional organisasi

pekerjaan di bidang

pada level fungsional;

masyarakat dan lingkungan;

Manajemen yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada
di bawah tanggungjawabnya
Taat hukum dan disiplin

Mampu melakukan proses

dalam kehidupan

evaluasi diri terhadap
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bermasyarakat dan

kelompok kerja yang berada

bernegara

dibawah tanggung
jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran di
bidang Manajemen secara
mandiri

Menginternalisasi nilai,
norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Nama Fakultas
(3) : Nama Program Studi
(4) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang sikap
(5) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang pengetahuan
(6) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum

(7) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan khusus
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FORMULIR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Fakultas

:

EKONOMI DAN
BISNIS

Program Studi
No.

Fakultas

(1)
3.

:

(2)
Ekonomi dan
Bisnis

AKUNTANSI
Program Studi

(3)
Akuntansi

Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap

Pengetahuan

Keterampilan Umum

Keterampilan Khusus

(4)

(5)

(6)

(7)

Menguasai prinsip analisis
transaksi,pencatatan,pengukuran,penilaian
dan pelaporan keuangan sesuai standar
yang berlaku umum dan ETAP.

Mampu mendeskripsikan
prinsip-prinsip fundamental
ekonomi makro dan ekonomi
mikro.

Bertakwa kepada Tuhan

Mampu menerapkan

Yang Maha Esa dan

pemikiran logis, kritis,

mampu menunjukkan

sistematis, dan inovatif

sikap religious.

dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan bidang akuntansi.

Menjunjung tinggi nilai

Mampu menunjukkan

Menguasai konsep dan standar

Mampu mendeskripsikan

kemanusiaan dalam

kinerja mandiri, bermutu,

penyusunan laporan keuangan dan

dampak perubahan

menjalankan tugas

dan terukur dalam

laporan non keuangan, termasuk laporan

lingkungan dan perubahan

berdasarkan

melaksanakan tugas

keuangan konsolidasian berdasarkan

indikator ekonomi makro

agama,moral, dan etika.

profesinya, berbasis

Standar Akuntansi Keuangan.
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teknologi informasi dan

pada aktivitas-aktivitas

komunikasi

bisnis

Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, bernegara,
dan kemajuan
peradaban berdasarkan

Mampu mengkaji

Menguasai konsep standar akuntansi

Mampu memahami

implikasi pengembangan

akuntansi keuangan pemerintah dan

peraturan perundang-

atauImplementasi

sektor publik

undangan yang mengatur

Pancasila.

akuntansi

berbagai jenis badan hukum

danmenerapkan nilai

yang dapat diterapkan di

humaniora sesuai

lingkungan bisnis

dengan keahliannya di
bidang akuntansi
berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah
dalam rangka
menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau
kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas
akhir, dan
mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
Berperan sebagai warga

Menyusun deskripsi

Menguasai konsep/standar akuntansi

negara yang bangga dan

saintifik hasil kajiannya

syariah

cinta tanah air, memiliki

dalam bentuk skripsi atau

nasionalisme serta rasa

laporan tugas akhir, dan

Mampu memahami berbagai
cara perancangan dan
penetapan
strukturorganisasi.
Mampu memahami tujuan
dan pentingnya berbagai
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tanggungjawab pada

mengunggahnya dalam

negara dan bangsa.

laman perguruan tinggi e-

jenis area fungsional dalam
suatu organisasi
Mampu menganalisis faktor

journal yang ditentukan

internal dan eksternal yang
dapat mempengaruhi
strategi organisasi

Menghargai

Mampu mengambil

Menguasai teknik-teknik kuantitatif untuk

keanekaragaman

keputusan secara tepat

menganalisis perilaku biaya dan pemicu

budaya, pandangan,

dalam konteks

biaya dan teknik-teknik pendukung

agama, dan

penyelesaian masalah

keputusan manajemen

kepercayaan, serta

akuntansi, berdasarkan

pendapat atau temuan

hasil analisis informasi

orisinal orang lain;

dan data dari berbagai

Mampu memahami konsep
pengendalian teknologi
informasi secara umum dan
pengendalian aplikasiaplikasi teknologi informasi
yang relevan dengan bidang
akuntansi
Mampu menggunakan
teknologi informasi dalam
pengambilan keputusan

sumber

dengan analisis bisnis
Bekerja sama dan

Mampu memelihara dan

Menguasai konsep penyusunan laporan

memiliki kepekaan sosial

mengembangkan

yang diperlukan untuk pengambilan

serta kepedulian

jaringan kerja dengan

keputusan manajemen, yangmeliputi

terhadap masyarakat dan

pembimbing, kolega,

laporan terkait dengan perencanaan dan

lingkungan;

sejawat baik di dalam

penganggaran, manajemen biaya,

maupun di luar

pengendaliankualitas, dan pengukuran

Universitas

kinerja. Serta mampu mengevaluasi

Mampu memahami konsep
teknik-teknik penganggaran
modal dalam mengevaluasi
pengambilan keputusan
investasi modal

kinerja segmen produk dan bisnis
Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat
dan bernegara;

bertanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi

Menguasai peraturan perpajakan nasional
Menguasai konsep perhitungan PPh
untuk pribadi dan badan, PPN dan PPN
BM, Pajak Daerah
Menguasai konsep perencanaan pajak, tax
evidance dan tax evasion

Mampu memahami konsep
pendekatan berbasis
pendapatan, aset, dan
penilaian pasar yang
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Menginternalisasi nilai,
norma, danetika
akademik;

Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri;

terhadap penyelesaian

Menganalisis isu-isu perpajakan untuk

digunakan untuk

pekerjaan yang

transaksi internasional secara umum

pengambilan

ditugaskan kepada

keputusan,investasi,

pekerja yang berada di

perencanaan bisnis, dan

bawah tanggung

manajemen keuangan

jawabnya.

jangka panjang

Mampu melakukan

Mampu memahami bidang-

terhadap kelompok kerja

Menguasai konsep audit, proses audit dan
pelaporan audit sesuai standar dan etika
yang berlaku.
Menguasai standar audit keuangan

yang berada dibawah

maupun audit non keuangan sesuai

akuntansi.

tanggungjawabnya, dan

standar audit, etika dan peraturan

mampu mengelola

perundang-undangan terkait serta mampu

pembelajaran dalam

menganalisis komponen pengendalian

bidang akuntansi secara

internal terkait dengan pelaporan

mandiri

keuangan

Mampu

Mampu merancang dan melaksanakan
penelitian serta melaporkan dan atau
mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat
digunakan sebagai alternatif penyelesaian
masalah di bidang akuntansi.
Mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan

proses evaluasi diri

mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan, dan
menemukan kembali data
untuk menjamin

akuntansi yang digunakan untuk
menyusun laporan keuangan

kesahihan dan mencegah
plagiasi;
Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan
kewirausahaan.

Mampu
mengkombinasikan
kompetensi teknikal dan

Mampu mengintepretasikan laporanlaporan perusahaan lain yang meliputi
data non keuangan, antara lain laporan
keberlanjutan dan laporan terintegrasi

bidang pengetahuan lainnya
yang mendukung bidang
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keahlian profesional

dalam rangka analisis data keuangan dan

untuk menyelesaikan

non keuangan terkait dengan penyediaan

penugasan kerja

informasi yang relevan untuk pengambilan
keputusan

Menumbuhkan kepedulian Mampu
dan kesadaran Terhadap
mempresentasikan
keseimbangan
lingkungan.
informasi dan

Mengambil keputusan yang tepat di bidang
akuntansi berdasarkan analisis informasi
dan data

mengemukakan ide
dengan jelas,

baik

secara lisan maupun
tertulis, kepada
pemangku kepentingan.
Menerapkan prinsipprinsip etika dalam profesi
akuntan

Mengelola sumberdaya di
bidangakuntansi, organisasi, &
mengkomunikasikan hasil pengelolaannya
secara bertanggung jawab kepada
pemangku kepentingan
Mampu berkomunikasi dan beradaptasi
dengan lingkungan kerja dan masyarakat
baik lokal, nasional, regional, maupun
intenasional.
Lulusan mampu menentukan program
SPSS yang digunakan dan mampu
mengolah data dengan program SPSS
dalam memecahkan kasus penelitian atau
karya ilmiah, mampu membuat jurnal
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Akuntansi ke dalam program Akuntansi
dengan menggunakan program excel dan
mampu menentukan rumus program excel
dalam memenuhui proses akuntansi
dengan cukup membuat jurnal untuk
menjadi laporan keuangan
Lulusan mampu memahami dan
menjelaskan tahapan dari proses
akuntansi keuangan serta mampu
menyusun laporan keuangan komersial
pada perusahaan industri
Lulusan mampu memahami bagaimana
proses audit sesuai dengan standar
auditing di dunia bisnis, mampu berperan
sbg auditor independen dalam persaingan
bisnis dan mampu membuat laporanan
auditor independen sesuai standar
auditing
Lulusan mampu melakukan perhitungan
pajak dengan benar dan memasukkan ke
formulir Surat Pemberitahuan Pajak yang
disediakan oleh DJP dan menegtahui
tatacara pelaporan pajak sesui dengan
Undang Undang Pajak yang berlaku
Bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan

Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,

Menguasai prinsip analisis
transaksi,pencatatan,pengukuran,penilaian

Mampu mendeskripsikan
prinsip-prinsip fundamental
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mampu menunjukkan
sikap religious.

sistematis, dan inovatif

dan pelaporan keuangan sesuai standar
yang berlaku umum dan ETAP.

ekonomi makro dan ekonomi
mikro.

Mampu menunjukkan

Menguasai konsep dan standar

Mampu mendeskripsikan

kinerja mandiri, bermutu,

penyusunan laporan keuangan dan

dampak perubahan

dan terukur dalam

laporan non keuangan, termasuk laporan

lingkungan dan perubahan

melaksanakan tugas

keuangan konsolidasian berdasarkan

indikator ekonomi makro

profesinya, berbasis

Standar Akuntansi Keuangan.

pada aktivitas-aktivitas

dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan bidang akuntansi.

Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas
berdasarkan
agama,moral, dan etika.

teknologi informasi dan

bisnis

komunikasi
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, bernegara,
dan kemajuan
peradaban berdasarkan
Pancasila.

Mampu mengkaji

Menguasai konsep standar akuntansi

implikasi pengembangan

akuntansi keuangan pemerintah dan

atauImplementasi

sektor publik

akuntansi
danmenerapkan nilai
humaniora sesuai
dengan keahliannya di
bidang akuntansi
berdasarkan kaidah, tata

Mampu memahami berbagai
cara perancangan dan
penetapan
strukturorganisasi.
Mampu memahami tujuan
dan pentingnya berbagai
jenis area fungsional dalam
suatu organisasi
Mampu menganalisis faktor
internal dan eksternal yang
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cara dan etika ilmiah

dapat mempengaruhi

dalam rangka

strategi organisasi

menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau
kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas
akhir, dan
mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
Berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa.

Menyusun deskripsi

Menguasai konsep/standar akuntansi

saintifik hasil kajiannya

syariah

dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi e-

Mampu memahami konsep
pengendalian teknologi
informasi secara umum dan
pengendalian aplikasiaplikasi teknologi informasi
yang relevan dengan bidang
akuntansi
Mampu menggunakan
teknologi informasi dalam

journal yang ditentukan

pengambilan keputusan
dengan analisis bisnis
Menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain;

Mampu mengambil

Menguasai teknik-teknik kuantitatif untuk

keputusan secara tepat

menganalisis perilaku biaya dan pemicu

dalam konteks

biaya dan teknik-teknik pendukung

penyelesaian masalah

keputusan manajemen

akuntansi, berdasarkan
hasil analisis informasi

Mampu memahami konsep
teknik-teknik penganggaran
modal dalam mengevaluasi
pengambilan keputusan
investasi modal
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dan data dari berbagai
sumber
Bekerja sama dan
Mampu memelihara dan
memiliki kepekaan sosial
mengembangkan
serta kepedulian terhadap
masyarakat dan
jaringan kerja dengan
lingkungan;
pembimbing, kolega,

Menguasai konsep penyusunan laporan

Mampu memahami konsep

yang diperlukan untuk pengambilan

pendekatan berbasis

keputusan manajemen, yangmeliputi

pendapatan, aset, dan

laporan terkait dengan perencanaan dan

penilaian pasar yang

sejawat baik di dalam

penganggaran, manajemen biaya,

digunakan untuk

maupun di luar

pengendaliankualitas, dan pengukuran

pengambilan

Universitas

kinerja. Serta mampu mengevaluasi

keputusan,investasi,

kinerja segmen produk dan bisnis

perencanaan bisnis, dan
manajemen keuangan
jangka panjang

Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat
dan bernegara;

bertanggungjawab atas

terhadap penyelesaian

Menguasai peraturan perpajakan nasional
Menguasai konsep perhitungan PPh
untuk pribadi dan badan, PPN dan PPN
BM, Pajak Daerah
Menguasai konsep perencanaan pajak, tax
evidance dan tax evasion
Menganalisis isu-isu perpajakan untuk

pekerjaan yang

transaksi internasional secara umum

pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi

ditugaskan kepada
pekerja yang berada di
bawah tanggung
jawabnya.
Menginternalisasi nilai,
norma, danetika
akademik;

Mampu melakukan
proses evaluasi diri
terhadap kelompok kerja
yang berada dibawah

Menguasai konsep audit, proses audit dan
pelaporan audit sesuai standar dan etika
yang berlaku.
Menguasai standar audit keuangan
maupun audit non keuangan sesuai
standar audit, etika dan peraturan
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tanggungjawabnya, dan
mampu mengelola
pembelajaran dalam

perundang-undangan terkait serta mampu
menganalisis komponen pengendalian
internal terkait dengan pelaporan
keuangan

bidang akuntansi secara
mandiri
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri;

Mampu merancang dan melaksanakan
penelitian serta melaporkan dan atau
mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat
digunakan sebagai alternatif penyelesaian
masalah di bidang akuntansi.
Mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan
akuntansi yang digunakan untuk
menyusun laporan keuangan

Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan
kewirausahaan.

Mampu mengintepretasikan laporanlaporan perusahaan lain yang meliputi
data non keuangan, antara lain laporan
keberlanjutan dan laporan terintegrasi
dalam rangka analisis data keuangan dan
non keuangan terkait dengan penyediaan
informasi yang relevan untuk pengambilan
keputusan

Menumbuhkan kepedulian
dan kesadaran Terhadap
keseimbangan
lingkungan.

Mengambil keputusan yang tepat di bidang

Menerapkan prinsipprinsip etika dalam profesi
akuntan

Mengelola sumberdaya di

akuntansi berdasarkan analisis informasi
dan data
bidangakuntansi, organisasi, &
mengkomunikasikan hasil pengelolaannya
secara bertanggung jawab kepada
pemangku kepentingan
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Mampu berkomunikasi dan beradaptasi
dengan lingkungan kerja dan masyarakat
baik lokal, nasional, regional, maupun
intenasional.
Lulusan mampu menentukan program
SPSS yang digunakan dan mampu
mengolah data dengan program SPSS
dalam memecahkan kasus penelitian atau
karya ilmiah, mampu membuat jurnal
Akuntansi ke dalam program Akuntansi
dengan menggunakan program excel dan
mampu menentukan rumus program excel
dalam memenuhui proses akuntansi
dengan cukup membuat jurnal untuk
menjadi laporan keuangan
Lulusan mampu memahami dan
menjelaskan tahapan dari proses
akuntansi keuangan serta mampu
menyusun laporan keuangan komersial
pada perusahaan industri
Lulusan mampu memahami bagaimana
proses audit sesuai dengan standar
auditing di dunia bisnis, mampu berperan
sbg auditor independen dalam persaingan
bisnis dan mampu membuat laporanan
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auditor independen sesuai standar
auditing
Lulusan mampu melakukan perhitungan
pajak dengan benar dan memasukkan ke
formulir Surat Pemberitahuan Pajak yang
disediakan oleh DJP dan menegtahui
tatacara pelaporan pajak sesuai dengan
Undang Undang Pajak yang berlaku
Bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan
sikap religious.

Mampu menerapkan

Menguasai prinsip analisis
transaksi,pencatatan,pengukuran,penilaian
dan pelaporan keuangan sesuai standar
yang berlaku umum dan ETAP.

Mampu mendeskripsikan
prinsip-prinsip fundamental
ekonomi makro dan ekonomi
mikro.

Mampu menunjukkan

Menguasai konsep dan standar

Mampu mendeskripsikan

kinerja mandiri, bermutu,

penyusunan laporan keuangan dan

dampak perubahan

dan terukur dalam

laporan non keuangan, termasuk laporan

lingkungan dan perubahan

melaksanakan tugas

keuangan konsolidasian berdasarkan

indikator ekonomi makro

profesinya, berbasis

Standar Akuntansi Keuangan.

pada aktivitas-aktivitas

pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan bidang akuntansi.

Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas
berdasarkan
agama,moral, dan etika.

bisnis
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teknologi informasi dan
komunikasi
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, bernegara,
dan kemajuan
peradaban berdasarkan
Pancasila.

Mampu mengambil

Menguasai konsep standar akuntansi

keputusan secara tepat

akuntansi keuangan pemerintah dan

dalam konteks

sektor publik

penyelesaian masalah
akuntansi, berdasarkan
hasil analisis informasi
dan data dari berbagai

Mampu memahami berbagai
cara perancangan dan
penetapan
strukturorganisasi.
Mampu memahami tujuan
dan pentingnya berbagai
jenis area fungsional dalam
suatu organisasi
Mampu menganalisis faktor
internal dan eksternal yang

sumber

dapat mempengaruhi
strategi organisasi

Berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa.

Mampu memelihara dan

Menguasai konsep/standar akuntansi

mengembangkan

syariah

jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam
maupun di luar

Mampu memahami konsep
pengendalian teknologi
informasi secara umum dan
pengendalian aplikasiaplikasi teknologi informasi
yang relevan dengan bidang
akuntansi
Mampu menggunakan
teknologi informasi dalam

Universitas

pengambilan keputusan
dengan analisis bisnis
Menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain;

bertanggungjawab atas

terhadap penyelesaian

Menguasai peraturan perpajakan nasional
Menguasai konsep perhitungan PPh
untuk pribadi dan badan, PPN dan PPN
BM, Pajak Daerah
Menguasai konsep perencanaan pajak, tax
evidance dan tax evasion
Menganalisis isu-isu perpajakan untuk

pekerjaan yang

transaksi internasional secara umum

pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi

Mampu memahami konsep
teknik-teknik penganggaran
modal dalam mengevaluasi
pengambilan keputusan
investasi modal
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ditugaskan kepada
pekerja yang berada di
bawah tanggung
jawabnya.
Bekerja sama dan
Mampu melakukan
memiliki kepekaan sosial
proses evaluasi diri
serta kepedulian terhadap
masyarakat dan
terhadap kelompok kerja
lingkungan;
yang berada dibawah

Menguasai konsep audit, proses audit dan
pelaporan audit sesuai standar dan etika
yang berlaku.
Menguasai standar audit keuangan

Mampu memahami konsep

maupun audit non keuangan sesuai

penilaian pasar yang

tanggungjawabnya, dan

standar audit, etika dan peraturan

digunakan untuk

mampu mengelola

perundang-undangan terkait serta mampu

pengambilan

pembelajaran dalam

menganalisis komponen pengendalian

keputusan,investasi,

bidang akuntansi secara

internal terkait dengan pelaporan

perencanaan bisnis, dan

mandiri

keuangan

manajemen keuangan

pendekatan berbasis
pendapatan, aset, dan

jangka panjang
Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat
dan bernegara;

Mampu merancang dan melaksanakan
penelitian serta melaporkan dan atau
mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat
digunakan sebagai alternatif penyelesaian
masalah di bidang akuntansi.
Mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan
akuntansi yang digunakan untuk
menyusun laporan keuangan

Menginternalisasi nilai,
norma, danetika
akademik;

Mampu mengintepretasikan laporanlaporan perusahaan lain yang meliputi
data non keuangan, antara lain laporan
keberlanjutan dan laporan terintegrasi
dalam rangka analisis data keuangan dan
non keuangan terkait dengan penyediaan
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informasi yang relevan untuk pengambilan
keputusan
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri;
Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan
kewirausahaan.

Mengambil keputusan yang tepat di bidang
akuntansi berdasarkan analisis informasi
dan data
Mengelola sumberdaya di
bidangakuntansi, organisasi, &
mengkomunikasikan hasil pengelolaannya
secara bertanggung jawab kepada
pemangku kepentingan

Menumbuhkan kepedulian
dan kesadaran Terhadap
keseimbangan
lingkungan.

Mampu berkomunikasi dan beradaptasi
dengan lingkungan kerja dan masyarakat
baik lokal, nasional, regional, maupun
intenasional.

Menerapkan prinsipprinsip etika dalam profesi
akuntan

Lulusan mampu menentukan program
SPSS yang digunakan dan mampu
mengolah data dengan program SPSS
dalam memecahkan kasus penelitian atau
karya ilmiah, mampu membuat jurnal
Akuntansi ke dalam program Akuntansi
dengan menggunakan program excel dan
mampu menentukan rumus program excel
dalam memenuhui proses akuntansi
dengan cukup membuat jurnal untuk
menjadi laporan keuangan
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Lulusan mampu memahami dan
menjelaskan tahapan dari proses
akuntansi keuangan serta mampu
menyusun laporan keuangan komersial
pada perusahaan industri
Lulusan mampu memahami bagaimana
proses audit sesuai dengan standar
auditing di dunia bisnis, mampu berperan
sbg auditor independen dalam persaingan
bisnis dan mampu membuat laporanan
auditor independen sesuai standar
auditing
Lulusan mampu melakukan perhitungan
pajak dengan benar dan memasukkan ke
formulir Surat Pemberitahuan Pajak yang
disediakan oleh DJP dan menegtahui
tatacara pelaporan pajak sesui dengan
Undang Undang Pajak yang berlaku

Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Nama Fakultas
(3) : Nama Program Studi
(4) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang sikap
(5) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang pengetahuan
(6) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum

(7) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan khusus
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FORMULIR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Fakultas

:

EKONOMI DAN
BISNIS

Program Studi

:

MAGISTER
AKUNTANSI

No.

Fakultas

(1)
4.

(2)

Program Studi

Capaian Pembelajaran Lulusan

(3)

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan Umum

Keterampilan Khusus

(4)

(5)

(6)

(7)

Ekonomi dan

Magister

Bertakwa kepada Tuhan

Mampu

Mampu mengaplikasikan

Menguasai implementasi

Bisnis

Akuntansi

Yang Maha Esa dan

mengembangkan

ilmu akuntansi untuk

teori akuntansi dalam

mampu menunjukkan sikap

penerapan teori dan

memecahkan masalah

konteks ekonomi, sosial,

religius;

metode meliputi:

dengan pendekatan multi

dan keperilakuan untuk

akuntansi keuangan /

disiplin.

pengambilan keputusan

auditing / perpajakan, /

manajerial

akuntansi manajemen /
sistem informasi
akuntansi
Menjunjung tinggi nilai

Mampu mengambil

Mampu menganalisis

Menguasai penerapan

kemanusiaan dalam

keputusan atas

kondisi lingkungan untuk

teori dan metode

menjalankan tugas

berbagai pilihan

pengembanganakuntansi

akuntansi keuangan /

berdasarkan agama, moral,

metode riset dan teknik

secara berkelanjutan

auditing / perpajakan /

dan etika;

pengembangan

akuntansi manajemen /

akuntansi yang sesuai

sistem informasi akuntansi

dengan kebutuhan

maupun disiplin ilmu lain

organisasi dan

yang terkait

masyarakat dengan
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pendekatan inter dan
multi disiplin
Berkontribusi dalam

Mampu

Mampu memanage dan

Menguasai penerapan

peningkatan mutu

mengembangkan

mengambil keputusan

metodologi riset akuntansi

kehidupan bermasyarakat,

teknik dan alat analisis

berdasarkan pemikiran

melalui komparasi maupun

berbangsa, bernegara, dan

dalam penyusunan

logis, kritis sistematis

studi yang mendalam

kemajuan peradaban

kebijakan maupun

dan analisis dalam

tentang ilmu akuntansi

berdasarkan Pancasila;

regulasi sebagai wujud

melakukan supervisi

pengambilan

terhadap kegiatan

keputusan melalui

masyarakat ekonomi

penerapan inter dan

akuntansi

multi disiplin
Berperan sebagai warga

Mampu menghasilkan

Mampu mengambil

negara yang bangga dan

produk analisa

keputusan secara

cinta tanah air, memiliki

akuntansi yang

mandiri, maupun

nasionalisme serta rasa

bermanfaat bagi

bersama-sama yang

tanggungjawab pada

masyarakat

berbasis pada teknologi

negara dan bangsa;

informasi.

Menghargai

Mampu

keanekaragaman budaya,

mengkomunikasikan

pandangan, agama, dan

kebijakan dalam

kepercayaan, serta

masyarakat ekonomi

pendapat atau temuan

akuntansi

orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki

Mampu memberdayakan

kepekaan sosial serta

masyarakat ekonomi

kepedulian terhadap

akuntansi untuk
mencapai kesejahteraan.
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masyarakat dan
lingkungan;
Taat hukum dan disiplin

Mampu mengaplikasikan

dalam kehidupan

ilmu akuntansi untuk

bermasyarakat dan

pemberdayaan

bernegara;

masyarakat akuntansi.

Menginternalisasi nilai,
norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri;
Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan,&kewirausahaan
Bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap
religius;

Mampu
mengembangkan
penerapan teori dan
metode meliputi:
akuntansi keuangan /
auditing / perpajakan, /
akuntansi manajemen /
sistem informasi
akuntansi

Mampu mengaplikasikan

Menguasai penerapan

ilmu akuntansi dan

teori dan metode

ketrampilan teknis

akuntansi keuangan /

akuntansi untuk

auditing / perpajakan /

memecahkan masalah

akuntansi manajemen /

riset-riset akuntansi

sistem informasi akuntansi
maupun disiplin ilmu lain
yang terkait.

Menjunjung tinggi nilai

Mampu

Mampu merancang ilmu

Menguasai dan

kemanusiaan dalam

mengembangkan

akuntansi secara efektif

memahami implikasi teori

menjalankan tugas

teknik dan alat analisis

dan efisien

akuntansi dalam

dalam penyusunan

pengambilan keputusan
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berdasarkan agama, moral,

kebijakan maupun

ekonomi, sosial, dan

dan etika;

regulasi sebagai wujud

keperilakuan, baik dalam

pengambilan

wujud regulasi, standar

keputusan melalui

akuntansi maupun

penerapan inter dan

kebijakan akuntansi

multi disiplin
Berkontribusi dalam

Mampu menghasilkan

Mampu mengaplikasikan

Menguasai implementasi

peningkatan mutu

produk analisa

ilmu akuntansi untuk

teori akuntansi dalam

kehidupan bermasyarakat,

akuntansi yang

pemberdayaan

konteks ekonomi, sosial,

berbangsa, bernegara, dan

bermanfaat bagi

masyarakat akuntansi

dan keperilakuan untuk

kemajuan peradaban

masyarakat

pengambilan keputusan

berdasarkan Pancasila;

manajerial

Berperan sebagai warga

Mampu mengambil

Mampu menganalisis

Menguasai teori–teori

negara yang bangga dan

keputusan atas

untuk pengembangan

perpajakan dan berikut

cinta tanah air, memiliki

berbagai pilihan

ilmu akuntansi yang

penerapannya serta

nasionalisme serta rasa

metode riset dan teknik

berkembang saat ini

menguasai analisis

tanggungjawab pada

pengembangan

implikasi ekonomi, 59ocial,

negara dan bangsa;

akuntansi yang sesuai

dan keperilakuan dari

dengan kebutuhan

pilihan teori perpajakan

organisasi dan
masyarakat dengan
pendekatan inter dan
multi disiplin
Menghargai

Mampu mengelola riset

Mampu mengaplikasikan

Menguasai penerapan

keanekaragaman budaya,

dan pengembangan

ilmu akuntansi untuk

metodologi riset akuntansi

pandangan, agama, dan

aplikasi teori akuntansi

memecahkan masalah

melalui komparasi maupun

kepercayaan, serta

secara mandiri

dengan pendekatan multi

studi yang mendalam

dan/atau berkelompok

disiplin

tentang ilmu akuntansi
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pendapat atau temuan

yang bermanfaat bagi

orisinal orang lain;

masyarakat dan
keilmuan

Bekerja sama dan memiliki

Mampu

Mampu menganalisis

Mampu

kepekaan sosial serta

mempublikasikan hasil

kondisi lingkungan untuk

mempresentasikan dan

kepedulian terhadap

riset aplikasi akuntansi

pengembangan

mengartikulasikan temuan

masyarakat dan

secara nasional

akuntansi secara

riset akuntansi sesuai

lingkungan;

dan/atau internasional

berkelanjutan

konteks budaya dan
ideologi di Indonesia

Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara;

Menginternalisasi nilai,
norma, dan etika akademik;

Mampu memanfaatkan
dan menerapkan non
mainstream dan
mainstream dalam
penyelesaian
permasalahan akuntansi.
Mampu merencanakan
dan mengevaluasi dalam
rangka memecahkan
permasalahan akuntansi
yang adaptif terhadap
perubahan global.

Menunjukkan sikap

Mampu memanage dan

bertanggungjawab atas

mengambil keputusan

pekerjaan di bidang

berdasarkan pemikiran

keahliannya secara

logis, kritis sistematis

mandiri;

dan analisis dalam
melakukan supervisi
terhadap kegiatan
masyarakat ekonomi
akuntansi.
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Menginternalisasi

Mampu mengambil

semangat kemandirian,

keputusan secara

kejuangan, dan

mandiri, maupun

kewirausahaan.

bersama-sama yang
berbasis pada teknologi
informasi.

Bertakwa kepada Tuhan

Mampu

Mampu mengaplikasikan

Menguasai penerapan

Yang Maha Esa dan

mengembangkan

ilmu akuntansi untuk

teori dan metode

mampu menunjukkan sikap

penerapan teori dan

memecahkan masalah

akuntansi keuangan /

religius;

metode meliputi:

dengan pendekatan multi

auditing / perpajakan /

akuntansi keuangan /

disiplin

akuntansi manajemen /

auditing / perpajakan, /

sistem informasi akuntansi

akuntansi manajemen /

maupun disiplin ilmu lain

sistem informasi

yang terkait.

akuntansi
Menjunjung tinggi nilai

Mampu mengambil

Mampu merencanakan

Menguasai dan

kemanusiaan dalam

keputusan atas

dan mengevaluasi dalam

memahami implikasi teori

menjalankan tugas

berbagai pilihan

rangka memecahkan

akuntansi dalam

berdasarkan agama, moral,

metode riset dan teknik

permasalahan akuntansi

pengambilan keputusan

dan etika;

pengembangan

yang adaptif terhadap

ekonomi, sosial, dan

akuntansi yang sesuai

perubahan global.

keperilakuan, baik dalam

dengan kebutuhan

wujud regulasi, standar

organisasi dan

akuntansi maupun

masyarakat dengan

kebijakan akuntansi

pendekatan inter dan
multi disiplin
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
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kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa;
Menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap
masyarakat dan
lingkungan;
Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara;
Menginternalisasi nilai,
norma dan etika akademik
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri;
Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan
kewirausahaan.
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Bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap
religius;

Mampu
mengembangkan
penerapan teori dan
metode meliputi:
akuntansi keuangan /
auditing / perpajakan, /
akuntansi manajemen /
sistem informasi
akuntansi

Mampu mengaplikasikan

Menguasai teori aplikasi

ilmu akuntansi untuk

audit berikut

pemberdayaan

penerapannya serta

masyarakat akuntansi.

menguasai dan
menganalisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan
teori aplikasi audit.

Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral,
dan etika;

Mampu menganalisis

Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa bernegara dan
akemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila

Mampu mengaplikasikan

untuk pengembangan
ilmu akuntansi yang
berkembang saat ini.

ilmu akuntansi untuk
memecahkan masalah
dengan pendekatan multi
disiplin.

Berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa;

Mampu mengambil
keputusan secara
mandiri maupun
bersama yang berbasis
teknologi informasi

Menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan
kepercayaan serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain

Mampu
mengkomunikasikan
kebijakan dalam

Menguasai teori aplikasi
audit berikut
penerapannya serta
menguasai dan
menganalisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan
teori aplikasi audit
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masyarakat ekonomi
Akuntan
Bekerjasama dan memiliki
kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan
Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara

Mampu mengaplikasikan

Menguasai teori aplikasi

ilmu akuntansi untuk

audit berikut

pemberdayaan

penerapannya serta

masyarakat akuntansi.

menguasai dan
menganalisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan
teori aplikasi audit.
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Catatan:
(1) : Nomor urutan
(2) : Nama Fakultas
(3) : Nama Program Studi
(4) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang sikap
(5) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang pengetahuan
(6) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum

(7) : Uraikan capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan khusus
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FORMULIR REKAPITULASI INDEKS PRESTASI KUMULATIF DAN KETEPATAN MASA STUDI
Tahun Akademik
Fakultas

: 2019-2020

Program Studi

(1)
(2)
EKONOMI Ekonomi
DAN
Pembangunan
BISNIS
Manajemen
Akuntansi
Magister
Akuntansi

Jumlah Lulusan
Jumlah Lulusan Reguler dengan IPK :
Reguler Transfer <2.75 2.75-3.00 3.01-3.50 >3.50
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
25
5
19
1

41
49
1

Catatan:
(1) : Isikan nama Fakultas
(2) : Isikan nama Prodi
(3) : Jumlah lulusan mahasiswa reguler
(4) : Jumlah lulusan mahasiswa transfer
(5) : Jumlah lulusan reguler dengan IPK <2.75
(6) : Jumlah lulusan reguler dengan IPK 2.75-3.00
(7) : Jumlah lulusan reguler dengan IPK 3.01-3.50
(8) : Jumlah lulusan reguler dengan IPK >3.50

1
-

2
1

8
10

29
31
1

2
8

<3 th
(9)

21
1

Lamanya Studi
3-5 th
6-7 th
(10)
(11)
13
12

15
41
1

(9) : Jumlah lulusan reguler dengan lama studi <3 th
(10): Jumlah lulusan reguler dengan lama studi 3-5 th
(11): Jumlah lulusan reguler dengan lama studi 6-7 th
(12): Jumlah lulusan reguler dengan lama studi >7 th

2
6

>7 th
(12)

3
2

