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Pendidikan tinggi merupakan investasi, yang membutuhkan
pengorbanan besar dalam waktu, tenaga, pikiran, dan biaya.
Kesalahan atau kekurangtepatan seseorang dalam memilih
program studi dan perguruan tinggi akan berdampak pada
orang tersebut setelah lulus kuliah.
Pilih perguruan tinggi yang qualified, dan banyak perusahaan
yang merekrut lulusannya agar tidak sia-sia pengrbanan Anda.
Tiap tahun tercatat AA YKPN menerima rata-rata lebih dari 200
surat permintaan lulusan dari ratusan perusahaan
AKADEMI AKUNTANSI YKPN (AA YKPN) adalah salah satu akademi akuntansi yang
tertua di Indonesia. Sejak berdiri sejak tahun 1970 hingga sekarang, AA YKPN
hanya menyelenggarakan satu program studi, yaitu D3 Akuntansi. Pengalaman
panjang selama puluhan tahun di bidang pendidikan vokasi akuntansi membuat AA
YKPN sangat memahami bagaimana menyelenggarakan pendidikan tinggi akuntansi
yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi
di bidang akuntansi dan memiliki daya saing (competitiveness) di pasar tenaga
kerja.
Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan, lembaga, atau organisasi yang
merekrut langsung lulusan AA YKPN setiap tahun. Setiap tahun, ratusan
perusahaan, lembaga, dan organisasi selalu rutin meminta lulusan AA YKPN untuk
mengisi berbagai posisi, terutama di bidang akuntansi, pengauditan, perpajakan,
dan keuangan. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan para pengguna lulusan
(users) terhadap lulusan AA YKPN. Setiap tahun rata-rata AA YKPN menerima 200250 surat permintaan tenaga kerja yang dikirimkan langsung ke AA YKPN.

KURIKULUM

Kurikulum AA YKPN merupakan perpaduan antara penekanan teori dan
keterampilan praktik di bidang akuntansi dalam arti luas. Komposisi antara teori
dan praktik adalah 40% teori dan 60% praktik. Hal ini membuat proses belajar-

mengajar di AA YKPN berjalan lebih menekankan pada keterampilan praktik yang
memang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.
Jenis praktik dan praktikum di AA YKPN adalah sebagai berikut:
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Mata Kuliah
1
2
3
4

Pendidikan Agama
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Jumlah

sks
Teori Praktik

2
3
1
1

1
2

7

3

Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
Mata Kuliah
1
2
3
4
5
6
7

Akuntansi Pengantar I
Akuntansi Pengantar II
Pengauditan I
Perpajakan I
Manajemen
Ekonomika Pengantar
Statistika
Jumlah

2
2
2
2
2
2
1

13

Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
Mata Kuliah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Teori

Akuntansi Keuangan Menengah I
Akuntansi Keuangan Menengah II
Akuntansi Biaya
Akuntansi Keuangan Lanjutan
Pengauditan II
Perpajakan II
Sistem Informasi Akuntansi
Analisis Laporan Keuangan
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Manajemen
Manajemen Keuangan
Penganggaran Bisnis
Peminatan Bagian I
Peminatan Bagian II
Peminatan Bagian III
Jumlah

SKS
Praktik

1
1
1
1
1
1
2
8

sks
Teori Praktik

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

28

17

Jumlah
Sks
2
3
2
3
10

Jumlah
sks
3
3
3
3
3
3
3
21

Jumlah
sks
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
Mata Kuliah
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Praktikum Siklus Akuntansi
Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah
Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan
Praktikum Akuntansi Biaya
Praktikum Pengauditan
Praktikum Perpajakan
Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Angka
Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Data
Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi
Jumlah

Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
Mata Kuliah

1
2

3
4

Komunikasi Bisnis
Etika Bisnis dan Profesi
Praktik Kerja Lapangan
Tugas Akhir
Jumlah

sks
Teori Praktik

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3

0

27

sks
Teori Praktik

1
1
0
0

1
1
2
2

2

6

Jumlah
sks
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

Jumlah
sks
2
2
2
2
8

KOMPETENSI DAN BIDANG PEKERJAAN LULUSAN

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan, AA YKPN
memiliki sasaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi di
bidang: akuntansi, perpajakan, pengauditan, dan keuangan yang didukung dengan
kemampaun yang memadai di bidang teknologi informasi dan interpersonal skills.
Kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang sangat penting dan banyak
dibutuhkan di dunia kerja.
Lulusan AA YKPN memiliki kesempatan luas untuk berkarir di berbagai bidang
pekerjaan. Hal ini disebabkan karena akuntansi memiliki tingkat fleksibilitas yang
sangat tinggi. Hampir semua jenis perusahaan membutuhkan lulusan akuntansi,
karena ilmu akuntansi tidak pernah lepas dengan masalah keuangan.
Jenis perusahaan yang menjadi tempat berkarir lulusan AA YKPN selama ini adalah
perusahaan: pertambangan, perminyakan, perkebunan/agroindustri, transportasi,
keuangan dan perbankan, perhotelan, rumah sakit, kantor akuntan publik,
perdagangan, industri manufaktur, elektronika, serta otomotif.
Selain itu, hasil pelacakan lulusan menunjukkan, tidak sedikit lulusan AA YKPN
yang berkarir di bidang pendidikan sebagai dosen dan tenaga administrasi, serta di
bidang pemerintahan seperti pemerintah daerah, departemen keuangan,
departemen perindustrian dan perdagangan, BPK, BPKP, serta berbagai BUMN.

Lulusan AA YKPN yang berkarir di BUMN sebagain besar merupakan BUMN besar di
bidang pertambangan, perminyakan, dan industri (Pertamina, Aneka Tambang,
Pupuk Kaltim, Krakatau Steel), serta BUMN perbankan (Bank Mandiri, Bank BNI,
Bank BRI, serta BPD)
Luasnya bidang pekerjaan lulusan AA YKPN memberikan gambaran bahwa: (1)
bidang pekerjaan lulusan D3 Akuntansi khususnya lulusan AA YKPN sangat luas, (2)
kualitas lulusan AA YKPN dipercaya oleh masyarakat dan pengguna lulusan
(perusahaan, organisasi, lembaga, pemerintah, BUMN, dan sebagainya)

KINERJA LULUSAN AA YKPN

Setiap tahun, AA YKPN rata-rata meluluskan 250 lulusan. Rata-rata 20% lulusan AA
YKPN melanjutkan studi ke jenjang S1 Akuntansi di berbagai perguruan tinggi
negeri dan swasta di Indonesia, dan 80% lulusan berkarir di dunia kerja.
Dari lulusan yang berkarir di dunia kerja, hampir semua lulusan berkarir sesuai
bidangnya, yaitu Akuntansi (27%), Keuangan (42%), Pengauditan (6%), perpajakan
(3%), dan lain-lain (22%) yang meliputi: sekretaris, puchasing, dan controller.
Pada tahun pada tahun 2016 dan 2017, terdapat lebih dari 30 lulusan yang
diterima di Kementerian Keuangan RI sebagai PNS.
Dilihat dari masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama (setelah lulus), ratarata lebih dari 70% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama paling lama 3 bulan
setelah dinyatakan lulus dari AA YKPN.
Hal ini menunjukkan bahwa lulusan AA YKPN dipercaya oleh masyarakat pengguna
lulusan (perusahaan, instansi, lembaga, dan organisasi). Hal ini tidaklah
mengherankan karena proses pendidikan di AA YKPN dilaksanakan secara disiplin
dengan standar yang cukup tinggi.
Kepercayaan tersebut juga terlihat dari banyaknya surat permintaan tenaga kerja
untuk lulusan AA YKPN dari berbagai pihak. Setiap tahun, AA YKPN menerima lebih
dari 200-250 surat permintaan tenaga kerja (atau rata-rata 4-5 surat per minggu).
Surat permintaan tenaga kerja tersebut dikirimkan langsung oleh pengguna lulusan
ke kampus AA YKPN.

KUALIFIKASI AA YKPN

AA YKPN merupakan salah satu perguruan tinggi yang sangat layak untuk
dipertimbangkan oleh calon mahasiswa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa:
a. AA YKPN merupakan salah satu akademi akuntansi tertua di Indonesia.
Sebagai perguruan tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1970, AA YKPN memiliki
sejarah dan pengalaman yang panjang, bagaimana menyelenggarakan proses
belajar-mengajar yang berkulitas. Model proses belajar-mengajar di AA YKPN
tidak jarang diterapkan di perguruan tinggi lainnya.
b. Proses belajar-mengajar di AA YKPN diselenggarakan dengan kedisiplinan
dan standar yang tinggi.
Kedisiplinan dan keseriusan dalam proses belajar-mengajar merupakan salah
satu faktor kunci dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di AA YKPN,

setiap proses belajar-mengajar diselenggarakan dengan penuh keseriusan dan
kedisiplinan. Hal ini menjadikan lulusan AA YKPN memiliki karakter yang kuat,
disiplin, dan siap menghadapi tantangan yang ada.
c. Kurikulum AA YKPN dirancang agar lulusannya memiliki kompetensi praktik
akuntansi yang tinggi.
Kurikulum di AA YKPN menekankan ketrampilan praktik yang tinggi, sehingga
setiap lulusan AA YKPN akan mampu menjalankan tanggung jawab
pekerjaannya dengan memuaskan. Bahan untuk praktikum disusun oleh dosen
tetap AA YKPN, dan juga dipergunakan oleh lebih dari 170 perguruan tinggi
negeri dan swasta di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa AA YKPN menjadi
salah satu ”benchmark” atau acuan bagi pergruuan tinggi lain dalam
penyelenggaraan praktikum akuntansi.
d. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar-mengajar
di AA YKPN sangat memadai.
Fasilitas, sarana, dan prasarana yang lengkap dan memadai merupakan hal
penting untuk menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar. AA YKPN
menyediakan fasilitas penunjang proses belajar-mengajar seperti: hotspot
area, ruang akses informasi dengan jaringan internet, peminjaman buku teks
mata kuliah inti selama satu semester (selama menempuh mata kuliah
tersebut), ruang baca dan student lounge yang representatif, laboratorium
minibank dan simulasi pasar modal, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula
fasilitas kemahasiswaan berupa: studio band, GOR yang megah, kantin,
poliklinik, asuransi, beasiswa dari berbagai sumber baik pemerintah, yayasan,
alumni, perusahaan swasta, serta BUMN.
e. AA YKPN memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai
perusahaan, lembaga, dan instansi dalam rekrutmen lulusan, penyediaan
beasiswa, serta pedidikan dan pelatihan
AA YKPN cukup intensif menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan atau
pengguna lulusan dalam proses rekrutmen khusus untuk alumninya. Kondisi ini
menjadikan semakin dikenalnya kualifikasi lulusan AA YKPN di mata pengguna
lulusan. Para pengguna lulusan sangat meyakini kualitas lulusan AA YKPN, yang
terlihat dari banyaknya surat permintaan tenaga kerja untuk lulusan AA YKPN,
serta pendeknya masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama setelah
lulus.
Selain itu, kerjasama dengan beberapa perusahaan atau instansi dilakukan
dalam bentuk pemberian beasiswa bantuan belajar. Rata-rata setiap tahun
ratusan mahasiswa AA YKPN menerima beasiswa dari berbagai sumber.
Kerjasama juga dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan seperti
BPK, Auditor Inna Garuda Group, CPSoft International, Batavia Sekuritas,
Phintraco Sekuritas, ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants,
Glosgow), BPKAD Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

f. AA YKPN telah menghasilkan puluhan ribu alumni, yang banyak menduduki
jabatan penting di berbagai BUMN, perusahaan swasta terkemuka, dan
lembaga pemerintahan.
Dengan jumlah alumni yang sangat banyak, posisi AA YKPN di dalam pasar
tenaga kerja semakin kuat. Banyak alumni AA YKPN yang memiliki posisi
penting di berbagai BUMN dan perusahaan swasta. Hal ini membuat lulusan AA
YKPN masuk ke dalam jaringan alumni yang kuat.
g. Kualitas AA YKPN dipercaya oleh banyak perusahaan, lembaga, instansi, dan
organisasi pengguna lulusan.
Sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi D3
Akuntansi, kualitas lulusan AA YKPN dikenal luas oleh para pengguna lulusan.
Frekuensi permintaan tenaga kerja lulusan AA YKPN serta pendeknya masa
tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama, sekali lagi, membuktikan hal
tersebut.
AA YKPN rata-rata menerima 200 surat permintaan tenaga kerja dari berbagai
perusahaan, yang merekrut langsung lulusan AA YKPN. Beberapa perusahaan
melakukan proses rekrutmen secara langsung di kampus AA YKPN.
Masa tunggu tunggu luluasan AA YKPN (sejak diwisuda hingga mendapatkan
pekerjaan pertama) sekitar 70% adalah 3 bulan. Pendeknya masa tunggu lulusan
ini merupakan bukti: (1) kualitas proses belajar-mengajar di AA YKPN yang
unggul, (2) luasnya bidang pekerjaan akuntansi, (3) meningkatnya kebutuhan
tenaga kerja ahli madya (D3) akuntansi.

