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Sikap Mahasiwa Jurusan 
Akuntansi FE Untar

• Jujur, kerja keras, kerja cepat dan smart, tanpa mengeluh.

• Tidak merokok , madat/napza.

• Hadir kuliah tidak telat.

• Berpenampilan, berpakaian rapi dan tidak pakai sandal karena

anda mencerminkan calon profesional.

• Mengikuti aturan fakultas dan Univ. Tarumanagara (seperti

tidak memakai sandal, melarang merokok termasuk rokok 

elektrik, memakai nakorba).

• Menjaga lingkungan kampus yang bersih dan sehat

(tidak merokok dan buang sampah sembarangan).



PEMROGRAMAN MATA 
KULIAH (Pengisian KRRS)

• Pengisian Kartu Registrasi dan Rencana Studi (KRRS) 
secara online.

• Pengisian KRRS tidak dapat diwakilkan. Kesalahan
pengisian menjadi tanggung jawab mahasiswa

• Perbaikan KRRS di jurusan hanya untuk kelas yang 
dibatalkan karena jumlah mahasiswa tidak memenuhi

• Password tidak boleh diberitahu ke teman (risiko sendiri
jika dirugikan), dan password jangan di klik “on” pada
“remember”

• KRRS yang sudah diinput harus di print

Persyaratan : 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Tarumanagara yang telah membayar BPPdan
Registrasi.



Mata Kuliah Prasyarat



Mata Kuliah Prasyarat



PENASEHAT AKADEMIK
• Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang diangkat dan

diberi tugas untuk menjalankan tugas kepenasihatan secara
akademik terhadap mahasiswa di bawah asuhannya.

• Semua mahasiswa akan mendapatkan PA

• Setiap akhir semester setiap mahasiswa mangambil Kartu
Hasil Studi (KHS) di dosen PA dengan ketentuan:

1. Harus diambil sendiri oleh Mahasiswa yang 
bersangkutan,

2. Diambil pada jadwal yang ditentukan,

3. Dilampirkan untuk daftar ujian Komprehensif & 
Perubahan KRRS

Catatan :

KHS asli harus disimpan dari semester 1 sampai 
semester akhir. Hilang tidak bisa ujian Skripsi



PENASEHAT AKADEMIK

Pembagian PA angkatan 2016 : 

• Hari, Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2017
• Jam : 11.00 - Selesai

Wajib hadir !



UJIAN
• Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS) yang dijadwalkan berdasarkan 
kalender akademik. 

• Perhatikan jadwal ujian dengan benar.

• Mahasiswa peserta ujian (terjadwal) adalah mahasiswa yang 
terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang 
bersangkutan dan memiliki jumlah kehadiran tidak kurang 
dari 75%.

• Sebelum mengikuti Ujian Tengah Semester mahasiswa  harus 
melunasi kewajiban keuangan.

• Mahasiswa peserta ujian diwajibkan membawa Kartu Studi 
Mahasiswa (KSM).

• Ketahuan menyontek dengan cara apapun langsung 
dinyatakan tidak lulus (E), termasuk dalam MK lab.



UJIAN KOMPREHENSIF 
(SIDANG AHKIR)

• Ujian komprehensif/skripsi ialah ujian akhir yang harus ditempuh
oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S-1 dan
bersifat menyeluruh tentang disiplin ilmu.

• Syarat-syarat pendaftaran skripsi :

– Formulir selsesai tugas skripsi

– Formulir bimbingan skripsi aslu

– Copy transkip nilai dan KSM

– Copy sertifikat Accurate dan TOEIC. 

– Tiga (3) Sertifikat Seminar yang diselenggarakan UNTAR 
(baik Fakultas, Jurusan, Organisasi )

• Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif/skripsi
diberikan kesempatan untuk mengulang dua kali selama
tidak melewati masa studinya. 

• Saat pendaftaran : Tunjukan KHS dari Semester 1 s/d 
terakhir



TATA TERTIB UTS & UAS

• Peserta ujian wajib hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) 
menit sebelum ujian dimulai;

• Peserta ujian tidak dibenarkan memasuki ruang ujian sebelum
diijinkan oleh pengawas ujian;

• Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah
ditentukan;

• Pengawas ujian berhak menolak peserta ujian yang datang;

• Buku/catatan harus diletakkan didepan kelas atau sesuai petunjuk
pengawas. 

• Peserta ujian wajib membawa Kartu Studi Mahasiswa
(KSM) dilengkapi dengan pas photo dan distempel oleh
Biro Adak, serta memperlihatkan kepada pengawas
ujian;



• Apabila Kartu Studi Mahasiswa (KSM) hilang atau tertinggal, 
peserta ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian sebelum
menghadap tim monitoring di posko ujian;

• Soal dan jawaban ujian wajib di tandatangani dan dikumpulkan
kembali;

• Setiap peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar
hadir ujian;

• Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung, hanya
dapat ditanyakan kepada pengawas ujian atau panitia ujian;

• Peserta ujian wajib mengikuti ujian sesuai jadwal
yang ditentukan. 

TATA TERTIB UTS & UAS



Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang :

• Pinjam meminjam perlengkapan ujian;

• Meninggalkan ruang ujian sebelum menyerahkan soal dan
jawaban ujian;

• Membawa/menggunakan catatan kecil baik berhubungan
atau tidak dengan mata kuliah yang diujikan (menyontek);

• Membawa dan menggunakan kalkulator semi komputer
(kalkulator yang dapat menyimpan data);

• Membawa barang-barang berharga. Apabila terjadi
kehilangan maka menjadi tangung jawab peserta;

• Ke kamar kecil pada waktu ujian berlangsung. Ke 
kamar kecil dilakukan sebelum ujian dimulai

TATA TERTIB UTS & UAS



• Membawa handphone dalam keadaan on (harus dalam
keadaan off ) dan tidak boleh dipergunakan sebagai
kalkulator dan jam;

• Memakai sandal/sepatu sandal;

• Membawa buku atau catatan bahan mata kuliah ke bangku
ujian, kecuali diperintahkan dalam soal;

• Mengerjakan ujian sebelum pengawas menyatakan ujian
dimulai;

• Mengerjakan ujian setelah pegawas menyatakan ujian
sudah selesai;

TATA TERTIB UTS & UAS



• Mengerjakan ujian pada kertas lain selain kertas yang 
telah disediakan oleh panitia ujian;

• Tukar menukar kertas ujian/soal ujian dengan peserta
lain;

• Membantu atau mencoba membantu peserta lain untuk
mengerjakan soal ujian;

• Bercakap-cakap atau berbisik;

• Yang melanggar atau menyontek yang dilakukan pada 
UTS, UAS baik pada Laboratorium atau Teori dengan 
cara apapun, akan mendapat nilai E.

TATA TERTIB UTS & UAS



PENILAIAN



NILAI

KHS (Kartu Hasil Studi) harus diambil pada waktu yang telah ditentukan.

A = Baik sekali angka 80 s.d 100   => bobot 4,00

B = B a i k angka 70 s.d 79,99 => bobot 3,00 s.d 3,99

C = Cukup angka 56 s.d 69,99 => bobot 2,00 s.d 2,99

D = Kurang angka 45 s.d 55,99 => bobot 1,00 s.d 1,99

E = G a g a l angka dibawah 45  => bobot 0,00

T = Tertunda akibat nilai dari Dosen/Tenaga Pengajar belum ada atau

skripsi belum selesai.

• K = Kosong karena mahasiswa mundur atau menarik diri dari mata

kuliah atau diputuskan mundur.

• IPK 2,00-2,75 =   Memuaskan
• IPK 2,76-3,50 =   Sangat Memuaskan
• IPK 3,51-4,00 =   Dengan Pujian



INDEKS PRESTASI

MK STATUS SKS ANGKA HURUF BOBOT MUTU

Peng Bisnis B 2 70 B 3,00 6,00

Peng Akt 1 B 4 85 A 4,00 16,00

Peng Ek Mikro B 2 72 B 3,20 6,40

Hk Bisnis B 4 70 B 3,00 12,00

Mat Ek I B 2 56 C 2,00 4,00

Peng Mnj B 4 40 E 0,00 0,00

KWN B 2 45 D 1,00 2,00

TOTAL 20 46,40

IPS 46:20= 2,32  (SEM BERIKUT HANYA BISA AMBIL 17 SKS)

Berarti dapat mengambil 18 sks



MUNDUR MATA KULIAH

• Mundur mata kuliah diadakan untuk mahasiswa/i yang 
ingin membatalkan mata kuliah karena alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

• Tetap membayar uang sks

• Prosedur mundur mata kuliah dapat dilihat di buku 
petunjuk kegiatan administrasi akademik dan kegiatan 
lainnya di Biro Adak



SEMESTER EKSTENSI

• Berlaku untuk perbaikan nilai C, D,E atau prestasi 
akademiknya;

• Mata kuliah yang diambil sesuai yang ditawarkan 
Program Studi;

• Beban sks yang diperbolehkan 8 (delapan) sks 
sepanjang tidak melebihi 24 sks termasuk semester 
reguler ganjil atau genap berjalan

• Norma penilaian sama dengan yang diberlakukan 
pada semester reguler 



PINDAH KULIAH

• Pindah Kuliah dapat terlaksana antar Program 
Studi atau Fakultas di lingkungan Universitas 
Tarumanagara

• Prosedur dapat dilihat di buku pedoman 
akademik



CUTI AKADEMIK

• Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan 
perkuliahan dapat mengajukan permohonan cuti akademik.

• Cuti akademik dapt dilakukan max empat semester namun 
hanya boleh berturut-turut selama dua semester.

• Prosedur cuti akademik dapat dilihat di buku pedoman 
akademik.

• Cuti akademik tidak dihitung dalam batas masa studi.

• Bila tidak kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik maka 
tetap diperhitungkan dalam batas masa studi (non-aktif)  dan 
tetap harus membayar.



PUTUS KULIAH

– Melampaui batas masa studi (14 semester tidak termasuk cuti
akademik);

– Dengan kondisi :

1. Selama 4 semester , jml SKS yang diperoleh kurang dari 44, 
atau IPK kurang dari 2.00

2. Selama 8 semester, jml SKS yang diperoleh kurang dari 88, 
atau IPK kurang dari 2.00



BEASISWA
Kategori A

– Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75;

– Berasal dari keluarga yang kurang mampu atau sedang kesulitan pembiayaan studi;

– Telah menempuh studi sekurang-kurangnya 4 semester;

– Tidak dalam keadaan cuti akademik.

Kategori B

– Indek Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi sekurang-kurangnya 3,00 di masing-
masing Program Studi;

– Tidak dalam keadaan cuti akademik.

Kategori C

– Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50;

– Telah menempuh studi sekurang-kurangnya 4 semester;

– Tidak dalam keadaan cuti akademik;

– Memiliki prestasi dibidang intra & ekstra kurikuler yang menonjol
dan terukur.



SANKSI AKADEMIK
• Sanksi Akademik ialah penindakan terhadap mahasiswa yang melakukan

pelanggaran ketertiban kampus, ketentuan administrasi dan ketentuan
akademik.

• Bentuk-bentuk sanksi akademik yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa
adalah :

• Pengeluaran dari tempat/ ruang kuliah, praktikum, atau ujian;

• Pelanggaran untuk mengikuti kuliah, praktikum, atau ujian selama jangka
waktu tertentu;

• Pengurangan nilai ujian;

• Pembatalan skripsi, tugas akhir atau tesis;

• Pembatalan hasil ujian dan pemberian nilai E untuk ujian tersebut;

• Pelanggaran (skors) mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik
selama jangka waktu tertentu;

• Penyerahan kepada pihak yang berwajib;

• Pemecatan sebagai mahasiswa (putus kuliah).



Kelas Unggulan

• Akan dibentuk kelas unggulan pada semester III.

• Dasar mahasiswa yang masuk kelas unggulan adalah

mahasiswa dengan 40 IPK tertinggi.

• Dapat mempertahankan IPK selama di kelas unggulan.



Kelas Unggulan

Keuntungan kelas unggulan :

1. Mendapatkan pelajaran/kuliah tambahan tanpa dikenakan

bayaran, seperti soft skill, Akuntansi saat ini, debat, 

pengembangan pribadi, dll.

2. Prioritas untuk mengikuti kelas/kuliah umum yang 

diselenggarakan oleh Perusahaan, KAP besar, asosiasi 

profesional dalam dan luar negeri

3. Kesempatan menjadi tim dalam lomba akuntansi lebih besar

dari mahasiswa lainnya.



Kerja Sama – Dengan 
Asosiasi Profesi

• Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

• Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

• Certified  Practising Auditing (CPA Australia) -

Terakreditasi

• The Association of Chartered Certified Accountants

(ACCA)

• Institute of  Chartered Accountant in England and Wales 

(ICAEW) – Terakreditasi

• Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)



Kerja Sama – Dengan 
Asosiasi Profesi

Setiap mahasiswa dapat menjadi anggota muda 
IAI

Setiap lulusan jurusan akuntansi dapat 
mendapat gelar ASA dari CPA Australia tanpa 
tes

Setiap lulusan jurusan akuntansi berhak 
mendapat gelar CFAB dari ICAEW hanya 
mengikuti ujian Akuntansi

Setiap lulusan jurusan akuntansi dapat 
mendapat gelar Diploma in Management 
Accounting dari CIMA dengan mengikuti 
test kasus



Kerja Sama - Kantor Akuntan 
& Konsultan Pajak

• Ernst & Young

• Pricewaterhouse Cooper

• Deloitte

• KPMG

• PB TAXAND

• SF Consulting

• dll



Prestasi Mahasiswa

• Penerima Beasiswa dari KPMG International sebesar Rp 45 

juta/tahun selama 3 tahun, pada tahun 2015 sebanyak 1 

mahasiswa, yang merupakan 1 dari 6 yang mewakili Indonesia dan

pada tahun 2016 sebanyak 1 mahasiswa, yang merupakan 1 dari 8 

yang mewakili Indonesia.

• Beasiswa Djarum Foundation 

• Juara 1,3 dan umum lomba akuntansi pada Politeknik Bali

• Juara 1 dan 2 pada lomba akuntansi di Univ Maranatha, dan 3 

tahun berturut-turut juara 1.




