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KKNI 

• Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat 
KKNI,  

   adalah  

 

kerangka penjenjangan capaian pembelajaran (Learning outcomes) 
yang dapat menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, 
nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 
berbagai sektor 



Rinci KKNI  

S2 
• Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya atau praktik profesionalnya 
melalui riset, hingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji 

• Mampu memecahkan permasalahan 
sains, teknologi, dan atau seni di dalam 
bidang keilmuannya melalui pendekatan 
inter- atau multidisiplin 

• Mampu mengelola riset dan 
pengembangan yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan keilmuan, serta mampu 
mendapat pengakuannasional atau 
internasional 

S3 
• Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni baru di dalam 
bidang keilmuannya atau praktik 
profesionalnya melalui riset, hingga 
menghasilkan karya kreatif, original dan teruji 

• Mampu memecahkan permasalahan sains, 
teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter- multi, 
atau trans disiplin 

• Mampu mengelola, memimpin, dan 
mengembangkan riset dan pengembangan 
yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 
kemaslahatan umat manusia, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional maupun 
internasional 

 

 



Tujuan KKNI  

•perwujudan mutu dan jati diri Bangsa 
Indonesia terkait dengan sistem 
pendidikan nasional dan pelatihan yang 
dimiliki negara Indonesia 

 



Hasil Yang Diharapkan  

•Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja  

 

•Peningkatan Kualitas Pelayanan  



Strategi FDASP menghadapi 
KKNI 

KKNI  Internasionalisasi  



Jenis KKNI ASP(1)  

Sains 

•S1 

Terapan  

•D4 



Jenis KKNI ASP (2)  

Profesi  

S2 / 
MAKSI 

Terapan  

S2 / MSi 

S3 

Sains  



KKNI S1 



Deskripsi Generik KKNI 

Level 6 (S1) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

S1 Akuntansi 

Penguasaan Pengetahuan 

S1 Akuntansi  

Mengaplikasikan dan 

memanfaatkan  desain IPTEKS   

1. Mampu mengaplikasikan teori dan metode  meliputi: 

akuntansi keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik  

Menguasai aplikasi teori dan metode  akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan / akuntansi manajemen / 

sistem informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 

maupun disiplin ilmu lain yang terkait. 

  2. Mampu mengaplikasikan teknik penyusunan laporan 

keuangan  

Menguasai aplikasi tehnik penyusunan laporan keuangan 

untuk organisasi swasta maupun organisasi 

pemerintahan yang sesuai  standar akuntansi,  maupun 

kebijakan akuntansi organisasi  

  3. Mampu mengaplikasikan tehnik analisa laporan 

keuangan dalam konteks pemecahan masalah 

organisasi  

1. Menguasai tehnik reviu laporan keuangan, sesuai 

regulasi dan standar akuntansi  

    2.     Menguasai tehnik analisa laporan keuangan dalam 

kerangka penyusunan strategi dan program untuk 

mencapai tujuan  organisasi   

Mampu mengkaji dan membuat  

desain IPTEKS  

  

1. Mampu mengambil keputusan atas berbagai masalah 

organisasi dengan menggunakan data dan informasi 

laporan keuangan   

Menguasai tehnik pengambilan keputusan berbasis data 

dan informasi  laporan keuangan  

  1. Mampu menuliskan dan mempresentasikan hasil 

analisa data dan informasi laporan keungan  

  

2.    Mampu mempublikasikan laporan keuangan organisasi 

di pelbagai media  

Menguasai pengetahuan sosialisasi data dan informasi 

keuangan yang berasal dari laporan keuangan  



KKNI D4 



Deskripsi Generik KKNI 

Level 6 (S1) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

D4 Akuntansi Terapan  

Penguasaan Pengetahuan 

D4 Akuntansi Terapan 

Mengaplikasikan dan 

memanfaatkan  desain IPTEKS   

1. Mampu memanfaatkan  penerapan teori dan metode   meliputi: 

akuntansi keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi 

manajemen / sistem informasi  akuntansi / akuntansi sektor 

publik 

Menguasai pemanfaatan penerapan teori dan metode 

akuntansi keuangan / auditing / perpajakan / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik maupun disiplin ilmu lain yang terkait. 

  2. Mampu mengembangkan teknik  penyusunan laporan keuangan 

untuk organisasi swasta maupun organisasi publik  

Menguasai tehnik penyusunan laporan keuangan untuk 

organisasi swasta maupun organisasi publik yang sesuai  

regulasi, standar akuntansi maupun kebijakan akuntansi 

organisasi 

  3. Mampu menghasilkan produk analisa data dan informasi laporan 

keuangan  yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan organisasi  

1. Menguasai tehnik analisa laporan keuangan  

    3.  Mampu pemanfaatan hasil analisa laporan keuangan 

untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi baik 

organisasi swasta maupun organisasi sektor publik  

Mampu mengkaji dan membuat  

desain IPTEKS  

  

1. Mampu mengambil manfaat atas keputusan yang menggunakan 

data dan informasi laporan keuangan   

Menguasai pemanfaatan hasil analisa laporan keuangan 

baik yang terpublikasi maupun yang belum dipublikasikan 

untuk memahami kondisi organisasi   

  2.    Mampu memanfaatkan hasil analisa laporan keuangan secara 

luas untuk kepentingan organisasi dan masyarakat  

  

2. Mampu memanfaatkan publikasi laporan keuangan organisasi 

dalam penelitian, kajian maupun diskusi dalam organisasi 

Menguasai pemanfaatan tehnologi presentasi untuk 

menyajikan data dan informasi dari laporan keuangan  



KKNI Profesi ASP / CIGGA 
Certified in Good Governance and Accounting  



	
 
http://www.oecd-ilibrary.org 

CURRENT FLOW OF PFM 



Current Achievement: 
Macro Impacts 

	



	

GOVERNANCE : CONTROL OF ACCOUNTING & ECONOMY RELATIONSHIP  



Principle of CIGGA  



	

Grand Strategy of CIGGA:  
Phases of Collaboration in Governance Performance 



	

Re – Contextualization of Government Governance   



KKNI PROFESI AKUNTANSI 
Pendidikan Profesi Chartered Accountant Dan Yang Sesuai Dengan  

Bidang Konsentrasi Akuntansi, Seperti CMA, CPA dan CIGGA 



Deskripsi Generik 

KKNI 

Level 7 profesi  

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

Level profesi akuntansi  

Penguasaan Pengetahuan 

Level profesi Akuntansi  

Mengelola sumber daya 

organisasi sesuai  standar 

profesi  

1. Mampu mengelola sumberdaya organisasi yang terkait 

aktivitas bidang akuntansi meliputi: akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik  

Menguasai metode pengelolaan sumberdaya manusia maupun asset 

organisasi untuk menerapkan dn meningkatkan kualitas kinerja bidang 

akuntansi meliputi: akuntansi keuangan / auditing / perpajakan / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi sektor publik  

  2.    Mampu mengembangkan regulasi, kebijakan dan aturan 

porasional organisasi untuk mendukung penerapan 

standar akuntansi yang meliputi akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 

1. Menguasai penyusunan regulasi, kebijakan dan aturan operasional terkait 

bidang akuntansi meliputi akuntansi keuangan / auditing / perpajakan, / 

akuntansi manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 

    2.  Menguasai pengembangan kendali penerapan bidang akuntasni meliputi 

akuntansi keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 

  3. Mampu menginspirasi budaya organisasi yang 

mendukung operasionalisasi profesionalisme yang 

sesuai standar profesi akuntansi  

Menguasai teori akuntansi yang meliputi akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik dan penerapannya dalam konteks ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan untuk kebijakan strategi organisasi  

Menyelesaikan masalah 

penerapan, sesuai standar 

profesi,  

Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan 

kebijakan akuntansi untuk mendukung pencapaian target 

organisasi   

Menguasai teori dan standar akuntansi dalam kerangka pengembangan 

kebijakan akuntansi organisasi 

    Menguasai teori dan standar audit dan pengendalian intern  dalam kerangka 

pengembangan kebijakan pengendalian internal organisasi  

      

Mengevaluasi 

pengembangan strategis 

organisasi. 

  

Mampu mengevaluasi pencapaian organisasi dalam konteks 

tujuan organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi 

publik  

Menguasai pemanfatan teori akuntansi dalam penyusunan strategi manajemen, 

baik di organisasi swasta maupun organisasi publik  

Mampu memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan 

pengembangan organisasi di masa depan  

  

Menguasai pengetahuan tentang penggunaan produk bidang akuntansi, baik  

akuntansi keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 



KKNI ASP di S2 / MAKSI 



Deskripsi Generik KKNI 

Level 8 (S2) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

S2 Akuntansi Terapan  

Penguasaan Pengetahuan 

S2 Akuntansi Terapan 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, 

dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau 

praktik profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

1.Mampu mengembangkan  penerapan teori dan metode   

meliputi: akuntansi keuangan / auditing / perpajakan, / 

akuntansi manajemen / sistem informasi  akuntansi / 

akuntansi sektor publik 

1. Menguasai penerapan teori dan metode akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan / akuntansi manajemen / sistem informasi 

akuntansi / akuntansi sektor public maupun disiplin ilmu lain yang 

terkait. 

  2.Mampu mengembangkan teknik dan alat analisis dalam 

penyusunan kebijakan maupun  regulasi sebagai wujud 

pengambilan keputusan melalui penerapan inter dan 

multi disiplin  

2.Menguasai dan memahami implikasi teori akuntansi dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan keperilakuan, baik 

dalam wujud regulasi, standar akuntansi maupun kebijakan 

akuntansi 

  3.Mampu menghasilkan produk analisa akuntansi yang 

bermanfaat bagi masyarakat 

3. Menguasai implementasi teori akuntansi dalam konteks ekonomi, 

sosial, dan keperilakuan untuk pengambilan keputusan manajerial  

    4. Menguasai teori aplikasi audit berikut penerapannya serta 

menguasai dan menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan dari pilihan teori aplikasi audit. 

    5. Menguasai teori sistem informasi akuntansi berikut penerapannya 

serta menguasai analisis implikasi ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan dari pilihan teori aplikasi sistem informasi akuntansi 

    6. Menguasai teori – teori  perpajakan dan akuntansi sektor publik 

berikut penerapannya serta menguasai analisis implikasi ekonomi, 

sosial, dan keperilakuan dari  pilihan teori perpajakan 

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, 

dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui 

pendekatan inter- atau multidisiplin 

Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan  

metode riset dan teknik pengembangan akuntansi yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat 

dengan pendekatan inter dan multi disiplin   

7. Menguasai penerapan metodologi riset akuntansi melalui 

komparasi maupun studi yang mendalam  

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta 

mampu mendapat pengakuan nasional atau 

internasional. 

  

1.Mampu mengelola riset dan pengembangan aplikasi 

teori akuntansi secara mandiri dan/atau berkelompok  

yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. 

  

2. Mampu mempublikasikan hasil riset aplikasi akuntansi 

secara nasional dan/atau internasional  

  



KKNI ASP di S2 / MSi 
Magister of Sains dalam bidang ASP 



Deskripsi Generik KKNI 

Level 8 (S2) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

S2 Akuntansi Sains 

Penguasaan Pengetahuan 

S2 Akuntansi Sains 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, 

dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau 

praktik profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

1.Mampu mengembangkan  teori dan metode  meliputi: akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik  

1.Menguasai teori dan metode  akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan / akuntansi manajemen / sistem informasi akuntansi / 

akuntansi sektor publik maupun disiplin ilmu lain yang terkait. 

  2.  Mampu mengembangkan   teknik dan alat analisis dalam 

penyusunan kebijakan maupun regulasi  sebagai wujud 

pengambilan keputusan melalui penerapan inter dan multi disiplin  

2. Menguasai dan memahami implikasi teori akuntansi dalam teknik, 

alat dan pengambilan keputusan  ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan, baik dalam wujud regulasi, standar akuntansi,  

maupun kebijakan akuntansi 

  3. Mampu memajukan disiplin keilmuan akuntansi melalui 

pengelolaan hasil riset, baik yang berprespektif multiparadigma 

maupun perkembangan terkini dalam konteks  yang bermanfaat 

bagi masyarakat 

3. Menguasai teori akuntansi dan penerapannya dalam konteks 

ekonomi, sosial, dan keperilakuan untuk pengambilan keputusan 

manajerial  

    4. Menguasai teori – teori  audit berikut penerapannya serta 

menguasai dan menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan dari pilihan teori audit. 

    5. Menguasai teori – teori  sistem informasi akuntansi berikut 

penerapannya serta menguasai analisis implikasi ekonomi, sosial, 

dan keperilakuan dari pilihan teori sistem informasi akuntansi 

    6. Menguasai teori – teori  perpajakan dan akuntansi sektor publik 

berikut penerapannya serta menguasai analisis implikasi ekonomi, 

sosial, dan keperilakuan dari  pilihan teori perpajakan 

Mampu memecahkan permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan inter- atau 

multidisiplin 

Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan teori dan metode 

riset pengembangan keilmuan akuntansi dengan pendekatan inter dan 

multi disiplin   

7. Mengembangkan metodologi riset akuntansi secara komparasi 

maupun mendalam 

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta 

mampu mendapat pengakuan nasional atau 

internasional. 

  

1.Mampu mengelola riset dan pengembangan teori akuntansi secara 

mandiri dan/atau berkelompok yang bermanfaat bagi masyarakat 

dan keilmuan. 

  

2. Mampu mempublikasikan hasil riset akuntansi secara nasional 

dan/atau internasional 

  



KKNI ASP di S3 
Doktoral dalam bidang ASP 



Deskripsi Generik KKNI 

Level 9 (S3) 

Keterampilan Khusus Program Studi 

S3 Akuntansi Sains 

Penguasaan Pengetahuan 

S3 Akuntansi Sains 

Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni baru di dalam 

bidang keilmuannya atau praktik 

profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya kreatif, original dan 

teruji. 

Mampu mengembangkan postulat atau teori  

akuntansi melalui riset, hingga menghasilkan karya 

ilmiah yang original, teruji dan kontributif.  

  

1. Menguasai filsafat yang mencerahkan 

manusia dalam pengembangan ilmu 

akuntansi, demi  kemaslahatan umat 

manusia. 

Mampu memecahkan permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan inter- 

multi, atau trans disiplin 

Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan 

riset akuntansi yang bersifat holistik dengan 

pendekatan interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin,dan 

atau multiparadigma. 

2.      Secara filosofis menguasai, 

mengembangkan dan/atau menemukan 

model/teori akuntansi. 

  

Mampu mengelola, memimpin, dan 

mengembangkan riset dan pengembangan 

yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

dan kemaslahatan umat manusia, serta 

mampu mendapat pengakuan nasional 

maupun internasional. 

Mampu mengembangkan riset akuntansi berdasarkan 

kebutuhan riil masyarakat, melalui model, komparasi 

maupun analisa kritis, sehingga  ilmu pengetahuan 

berkembang untuk kemaslahatan umat manusia. 

  

3.      Mengembangkan teori akuntansi 

melalui interaksi dengan disiplin lainnya, 

untuk menghasilkan model, komparasi 

maupun analisa kritis yang original, 

teruji dan kontributif.   

Mampu mempublikasikan hasil riset akuntansi secara 

nasional maupun internasional, sesuai sistem indeks 

jurnal yang berterima umum  

  

  

4.      Menguasai dan mengembangkan 

penerapan berbagai paradigma dalam 

penelitian akuntansi untuk memimpin 

kemajuan ilmu pengetahuan akuntansi  



Pengembangan Pengetahuan Sains Akuntansi  

Deskripsi 

Generik KKNI 

Level 6 (S1) 

Penguasaan Pengetahuan 

S1 Akuntansi  

Mengaplikasikan 

dan memanfaatkan  

desain IPTEKS   

Menguasai aplikasi teori dan metode  

akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan / akuntansi manajemen / 

sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik maupun disiplin ilmu lain 

yang terkait. 

  Menguasai aplikasi tehnik penyusunan 

laporan keuangan untuk organisasi 

swasta maupun organisasi 

pemerintahan yang sesuai  standar 

akuntansi,  maupun kebijakan akuntansi 

organisasi  

  1.  Menguasai tehnik reviu laporan 

keuangan, sesuai regulasi dan 

standar akuntansi  

  2.  Menguasai tehnik analisa laporan 

keuangan dalam kerangka 

penyusunan strategi dan program 

untuk mencapai tujuan  organisasi   

Mampu mengkaji 

dan membuat  

desain IPTEKS  

  

Menguasai tehnik pengambilan 

keputusan berbasis data dan informasi  

laporan keuangan  

    

Menguasai pengetahuan sosialisasi data 

dan informasi keuangan yang berasal 

dari laporan keuangan  

Deskripsi Generik KKNI 

Level 8 (S2) 

Penguasaan Pengetahuan 

S2 Akuntansi Sains 
Mampu mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, dan atau 

seni di dalam bidang keilmuannya 

atau praktik profesionalnya melalui 

riset, hingga menghasilkan karya 

inovatif dan teruji. 

Menguasai teori dan metode  akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan / akuntansi manajemen / sistem informasi 

akuntansi / akuntansi sektor publik maupun disiplin ilmu lain 

yang terkait. 

  Menguasai dan memahami implikasi teori akuntansi dalam 

teknik, alat dan pengambilan keputusan  ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan, baik dalam wujud regulasi, standar akuntansi,  

maupun kebijakan akuntansi 

  1. Menguasai teori akuntansi dan penerapannya dalam 

konteks ekonomi, sosial, dan keperilakuan untuk 

pengambilan keputusan manajerial  

  2.    Menguasai teori – teori  audit berikut penerapannya serta 

menguasai dan menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan dari pilihan teori audit. 

  3.    Menguasai teori – teori  sistem informasi akuntansi berikut 

penerapannya serta menguasai analisis implikasi ekonomi, 

sosial, dan keperilakuan dari pilihan teori sistem informasi 

akuntansi 

  4.    Menguasai teori – teori  perpajakan dan akuntansi sektor 

publik berikut penerapannya serta menguasai analisis 

implikasi ekonomi, sosial, dan keperilakuan dari  pilihan 

teori perpajakan 

Mampu memecahkan permasalahan 

sains, teknologi, dan atau seni di 

dalam bidang keilmuannya melalui 

pendekatan inter- atau multidisiplin 

Mengembangkan metodologi riset akuntansi secara komparasi 

maupun mendalam 

Mampu mengelola riset dan 

pengembangan yang bermanfaat 

bagi masyarakat dan keilmuan, serta 

mampu mendapat pengakuan 

nasional atau internasional. 

Mengidentfikasi kebutuhan pengembangan teori akuntansi 

yang sesuai konteks budaya dan Ideologi di Indonesia  

  

Deskripsi Generik 

KKNI 

Level 9 (S3) 

Penguasaan 

Pengetahuan 

S3 Akuntansi Sains 
Mampu mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, 

dan atau seni baru di 

dalam bidang keilmuannya 

atau praktik profesionalnya 

melalui riset, hingga 

menghasilkan karya kreatif, 

original dan teruji. 

1. Menguasai filsafat yang 

mencerahkan manusia 

dalam pengembangan ilmu 

akuntansi, demi  

kemaslahatan umat 

manusia. 

Mampu memecahkan 

permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di 

dalam bidang keilmuannya 

melalui pendekatan inter- 

multi, atau trans disiplin 

2.  Secara filosofis menguasai, 

mengembangkan dan/atau 

menemukan model/teori 

akuntansi. 

  

Mampu mengelola, 

memimpin, dan 

mengembangkan riset dan 

pengembangan yang 

bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan 

kemaslahatan umat 

manusia, serta mampu 

mendapat pengakuan 

nasional maupun 

internasional. 

3.   Mengembangkan teori 

akuntansi melalui interaksi 

dengan disiplin lainnya, 

untuk menghasilkan model, 

komparasi maupun analisa 

kritis yang original, teruji dan 

kontributif.   

4.  Menguasai dan 

mengembangkan penerapan 

berbagai paradigma dalam 

penelitian akuntansi untuk 

memimpin kemajuan ilmu 

pengetahuan akuntansi  

S1 S2 S3 



Pengembangan Ketrampilan Sains Akuntansi  

Deskripsi 

Generik KKNI 

Level 6 (S1) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

S1 Akuntansi 

Mengaplikasikan 

dan 

memanfaatkan  

desain IPTEKS   

1. Mampu mengaplikasikan teori dan 

metode  meliputi: akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan, / 

akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik  

  2.   Mampu mengaplikasikan teknik 

penyusunan laporan keuangan  

  3.   Mampu mengaplikasikan tehnik 

analisa laporan keuangan dalam 

konteks pemecahan masalah 

organisasi  

    

Mampu 

mengkaji dan 

membuat  

desain IPTEKS  

  

1. Mampu mengambil keputusan atas 

berbagai masalah organisasi dengan 

menggunakan data dan informasi 

laporan keuangan   

  1. Mampu menuliskan dan 

mempresentasikan hasil analisa data 

dan informasi laporan keungan  

2. Mampu mempublikasikan laporan 

keuangan organisasi di pelbagai 

media 

Deskripsi Generik KKNI 

Level 8 (S2) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

S2 Akuntansi Sains 
Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya atau praktik profesionalnya 

melalui riset, hingga menghasilkan karya 

inovatif dan teruji. 

1. Mampu mengembangkan  teori dan 

metode  meliputi: akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan, / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / 

akuntansi sektor publik  

  2.    Mampu mengembangkan   teknik dan alat 

analisis dalam penyusunan kebijakan 

maupun regulasi  sebagai wujud 

pengambilan keputusan melalui 

penerapan inter dan multi disiplin  

  3.    Mampu memajukan disiplin keilmuan 

akuntansi melalui pengelolaan hasil riset, 

baik yang berprespektif multiparadigma 

maupun perkembangan terkini dalam 

konteks  yang bermanfaat bagi 

masyarakat 

    

    

    

Mampu memecahkan permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan inter- atau 

multidisiplin 

Mampu mengambil keputusan atas berbagai 

pilihan teori dan metode riset pengembangan 

keilmuan akuntansi dengan pendekatan inter 

dan multi disiplin   

Mampu mengelola riset dan pengembangan 

yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan 

nasional atau internasional. 

  

1. Mampu mengelola riset dan 

pengembangan teori akuntansi secara 

mandiri dan/atau berkelompok yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan 

keilmuan. 

2.    Mampu mempublikasikan hasil riset 

akuntansi secara nasional dan/atau 

internasional 

Deskripsi Generik 

KKNI 

Level 9 (S3) 

Keterampilan Khusus 

Program Studi 

S3 Akuntansi Sains 
Mampu mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, dan 

atau seni baru di dalam bidang 

keilmuannya atau praktik 

profesionalnya melalui riset, 

hingga menghasilkan karya 

kreatif, original dan teruji. 

Mampu mengembangkan 

postulat atau teori  akuntansi 

melalui riset, hingga 

menghasilkan karya ilmiah yang 

original, teruji dan kontributif.  

  

Mampu memecahkan 

permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di 

dalam bidang keilmuannya 

melalui pendekatan inter- 

multi, atau trans disiplin 

Mampu mengambil keputusan 

atas berbagai pilihan riset 

akuntansi yang bersifat holistik 

dengan pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin, transdisiplin,dan 

atau multiparadigma. 

Mampu mengelola, memimpin, 

dan mengembangkan riset 

dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia, 

serta mampu mendapat 

pengakuan nasional maupun 

internasional. 

Mampu mengembangkan riset 

akuntansi berdasarkan 

kebutuhan riil masyarakat, 

melalui model, komparasi 

maupun analisa kritis, sehingga  

ilmu pengetahuan berkembang 

untuk kemaslahatan umat 

manusia. 

Mampu mempublikasikan hasil 

riset akuntansi secara nasional 

maupun internasional, sesuai 

sistem indeks jurnal yang 

berterima umum 

S1 S2 S3 



Pengembangan Pengetahuan Terapan Akuntansi  

Deskripsi 

Generik KKNI 

Level 6 (S1) 

Penguasaan 

Pengetahuan 

D4 Akuntansi Terapan 
Mengaplikasikan dan 

memanfaatkan  

desain IPTEKS   

Menguasai pemanfaatan penerapan 

teori dan metode akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan / 

akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik maupun disiplin ilmu 

lain yang terkait. 

  Menguasai tehnik penyusunan 

laporan keuangan untuk organisasi 

swasta maupun organisasi publik 

yang sesuai  regulasi, standar 

akuntansi maupun kebijakan 

akuntansi organisasi 

  1. Menguasai tehnik analisa 

laporan keuangan  

  2.     Mampu pemanfaatan hasil 

analisa laporan keuangan 

untuk mendukung pencapaian 

tujuan organisasi baik 

organisasi swasta maupun 

organisasi sektor publik  

Mampu mengkaji dan 

membuat  desain 

IPTEKS  

  

Menguasai pemanfaatan hasil 

analisa laporan keuangan baik yang 

terpublikasi maupun yang belum 

dipublikasikan untuk memahami 

kondisi organisasi   

    

Menguasai pemanfaatan tehnologi 

presentasi untuk menyajikan data 

dan informasi dari laporan keuangan  

Deskripsi Generik KKNI 

Level 8 (S2) 

Penguasaan Pengetahuan 

S2 Akuntansi Terapan 
Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya atau praktik profesionalnya 

melalui riset, hingga menghasilkan karya 

inovatif dan teruji. 

Menguasai penerapan teori dan metode akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / 

akuntansi sektor public maupun disiplin ilmu lain 

yang terkait. 

  Menguasai dan memahami implikasi teori 

akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

sosial, dan keperilakuan, baik dalam wujud 

regulasi, standar akuntansi maupun kebijakan 

akuntansi 

  1. Menguasai implementasi teori akuntansi dalam 

konteks ekonomi, sosial, dan keperilakuan 

untuk pengambilan keputusan manajerial  

  2.   Menguasai teori aplikasi audit berikut 

penerapannya serta menguasai dan 

menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan dari pilihan teori aplikasi audit. 

  3.    Menguasai teori sistem informasi akuntansi 

berikut penerapannya serta menguasai 

analisis implikasi ekonomi, sosial, dan 

keperilakuan dari pilihan teori aplikasi sistem 

informasi akuntansi 

  4.   Menguasai teori – teori  perpajakan dan 

akuntansi sektor publik berikut penerapannya 

serta menguasai analisis implikasi ekonomi, 

sosial, dan keperilakuan dari  pilihan teori 

perpajakan 

Mampu memecahkan permasalahan 

sains, teknologi, dan atau seni di dalam 

bidang keilmuannya melalui pendekatan 

inter- atau multidisiplin 

Menguasai penerapan metodologi riset akuntansi 

melalui komparasi maupun studi yang mendalam  

Mampu mengelola riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu 

mendapat pengakuan nasional atau 

internasional. 

Mampu mempresentasikan dan mengartikulasikan 

temuan riset akuntansi sesuai konteks budaya dan 

ideology di Indonesia 

  

S1 S2 PROFESI 
Deskripsi Generik 

KKNI 

Level 7 profesi  

Penguasaan Pengetahuan 

Level profesi Akuntansi  

Mengelola sumber daya 

organisasi sesuai  

standar profesi  

Menguasai metode pengelolaan sumberdaya manusia 

maupun asset organisasi untuk menerapkan dn 

meningkatkan kualitas kinerja bidang akuntansi meliputi: 

akuntansi keuangan / auditing / perpajakan / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik  

  1.Menguasai penyusunan regulasi, kebijakan dan aturan 

operasional terkait bidang akuntansi meliputi akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik 

  2.  Menguasai pengembangan kendali penerapan 

bidang akuntasni meliputi akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 

  Menguasai teori akuntansi yang meliputi akuntansi 

keuangan / auditing / perpajakan, / akuntansi 

manajemen / sistem informasi akuntansi / akuntansi 

sektor publik dan penerapannya dalam konteks 

ekonomi, sosial, dan keperilakuan untuk kebijakan 

strategi organisasi  

Menyelesaikan masalah 

penerapan, sesuai 

standar profesi,  

Menguasai teori dan standar akuntansi dalam kerangka 

pengembangan kebijakan akuntansi organisasi 

  Menguasai teori dan standar audit dan pengendalian 

intern  dalam kerangka pengembangan kebijakan 

pengendalian internal organisasi  

    

Mengevaluasi 

pengembangan strategis 

organisasi. 

  

Menguasai pemanfatan teori akuntansi dalam 

penyusunan strategi manajemen, baik di organisasi 

swasta maupun organisasi publik  

Menguasai pengetahuan tentang penggunaan produk 

bidang akuntansi, baik  akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem informasi 

akuntansi / akuntansi sektor publik 



PROFESI 

Pengembangan Ketrampilan Terapan Akuntansi  

Deskripsi 

Generik KKNI 

Level 6 (S1) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

D4 Akuntansi Terapan  

Mengaplikasikan 

dan memanfaatkan  

desain IPTEKS   

1. Mampu memanfaatkan  

penerapan teori dan metode   

meliputi: akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan, / akuntansi 

manajemen / sistem informasi  

akuntansi / akuntansi sektor publik 

  2. Mampu mengembangkan teknik  

penyusunan laporan keuangan 

untuk organisasi swasta maupun 

organisasi publik  

  3. Mampu menghasilkan produk 

analisa data dan informasi laporan 

keuangan  yang bermanfaat bagi 

pencapaian tujuan organisasi  

    

Mampu mengkaji 

dan membuat  

desain IPTEKS  

1. Mampu mengambil manfaat atas 

keputusan yang menggunakan 

data dan informasi laporan 

keuangan   

  2.    Mampu memanfaatkan hasil 

analisa laporan keuangan secara 

luas untuk kepentingan organisasi 

dan masyarakat  

3.    Mampu memanfaatkan publikasi 

laporan keuangan organisasi 

dalam penelitian, kajian maupun 

diskusi dalam organisasi  

Deskripsi Generik 

KKNI 

Level 8 (S2) 

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

S2 Akuntansi Terapan  
Mampu mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, dan 

atau seni di dalam bidang 

keilmuannya atau praktik 

profesionalnya melalui riset, 

hingga menghasilkan karya 

inovatif dan teruji. 

1. Mampu mengembangkan  penerapan teori 

dan metode   meliputi: akuntansi keuangan / 

auditing / perpajakan, / akuntansi manajemen 

/ sistem informasi  akuntansi / akuntansi 

sektor publik 

  2. Mampu mengembangkan teknik dan alat 

analisis dalam penyusunan kebijakan 

maupun  regulasi sebagai wujud 

pengambilan keputusan melalui penerapan 

inter dan multi disiplin  

  3. Mampu menghasilkan produk analisa 

akuntansi yang bermanfaat bagi masyarakat 

    

    

    

Mampu memecahkan 

permasalahan sains, teknologi, 

dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui 

pendekatan inter- atau 

multidisiplin 

Mampu mengambil keputusan atas berbagai 

pilihan metode riset dan teknik pengembangan 

akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi dan masyarakat dengan 

pendekatan inter dan multi disiplin   

Mampu mengelola riset dan 

pengembangan yang 

bermanfaat bagi masyarakat 

dan keilmuan, serta mampu 

mendapat pengakuan 

nasional atau internasional. 

1. Mampu mengelola riset dan pengembangan 

aplikasi teori akuntansi secara mandiri 

dan/atau berkelompok  yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan. 

2.    Mampu mempublikasikan hasil riset aplikasi 

akuntansi secara nasional dan/atau 

internasional 

S1 S2 
Deskripsi 

Generik KKNI 

Level 7 profesi  

Keterampilan Khusus  

Program Studi  

Level profesi akuntansi  
Mengelola sumber 

daya organisasi 

sesuai  standar 

profesi  

1. Mampu mengelola sumberdaya organisasi 

yang terkait aktivitas bidang akuntansi 

meliputi: akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik  

  2.    Mampu mengembangkan regulasi, kebijakan 

dan aturan porasional organisasi untuk 

mendukung penerapan standar akuntansi 

yang meliputi akuntansi keuangan / auditing / 

perpajakan, / akuntansi manajemen / sistem 

informasi akuntansi / akuntansi sektor publik 

    

  3. Mampu menginspirasi budaya organisasi yang 

mendukung operasionalisasi profesionalisme 

yang sesuai standar profesi akuntansi  

Menyelesaikan 

masalah penerapan, 

sesuai standar 

profesi,  

Mampu mengambil keputusan atas berbagai 

pilihan kebijakan akuntansi untuk mendukung 

pencapaian target organisasi   

    

    

Mengevaluasi 

pengembangan 

strategis organisasi. 

  

Mampu mengevaluasi pencapaian organisasi 

dalam konteks tujuan organisasi baik organisasi 

swasta maupun organisasi publik  

Mampu memanfaatkan hasil evaluasi untuk 

melakukan pengembangan organisasi di masa 

depan  




