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Profesi (Profession Program)
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Accounting Profession
Education)
Akuntan profesional yang mampu melakukan dan menyediakan
jasa atestasi atas informasi keuangan sesuai dengan etika dan
standar profesi
Menjadi Pendidikan Profesi Akuntansi yang berstandar internasional
Menyelenggarakan dan memberikan pendidikan profesi untuk
akuntan dengan standar tinggi yang diakui di dalam dan di luar
negeri sehingga dapat menghasilkan akuntan yang kompeten dan
beretika sesuai dengan standar profesi akuntan di tingkat nasional
dan internasional
05.03.06.01
Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk.) FEUI adalah
program profesi yang mendidik sarjana akuntansi untuk
memperoleh gelar Akuntan (Ak.). Program PPAk. FEUI juga
merupakan penyelenggara PPAk. yang pertama dan terbesar di
Indonesia.
Akreditasi tertinggi A, dengan skor 4,6 dari 5,0
SK Ketua BAN-PT No.015/BAN/PT/Ak-V/S2/VIII/2007 tanggal 18
Agustus 2007
2 Semester
27 SKS
Tujuan PPAk FEUI yang merujuk pada visi dan misi di muka,
diorientasikan kepada pihak-pihak yang berpotensi menerima
manfaat dari PPAk FEUI, khususnya para mahasiswa sebagai
penerima manfaat utama.

Daftar mata ajaran

Peraturan
Syarat pendaftaran

Persyaratan program
Pendaftaran
Kompetensi ***

Lain - lain ***
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Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
â€œmenyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan profesional dibidang akuntansi dan
menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan pengetahuan
dibidang akuntansi sesuai dengan kebutuhan kontemporer dunia
usaha akan tenaga profesional akuntan serta yang mampu bekerja
dan bersaing dalam era globalisasiâ€•.
Akuntansi Manajemen Lanjutan (ECAM702205)Etika Profesi dan
Tata Kelola Korporat (ECAM701315)Manajemen Keuangan
Lanjutan (ECAM708301)Manajemen Perpajakan
(ECAM703203)Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan
(ECAM702302)Pelaporan Korporat (ECAM701422)Pengauditan &
Asurans (ECAM704108)Sistem Informasi dan Pengendalian Internal
(ECAM707312)Ujian Kompetensi (ECAM709302)
Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas dan Universitas
1. Latar belakang pendidikan: Lulusan S-1 (Sarjana) Ekonomi
Akuntansi yang terakreditasi dengan IPK yang memuaskan
2. Menyediakan copy ijasah yang telah dilegalisasi oleh: Dekan
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam negeri atau Direktorat
Jenderal Pendidikan tinggi (DIKTI) untuk lulusan Perguruan Tinggi
Luar Negeri
3. Mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti tahapan pendaftaran
melalui website http://penerimaan.ui.ac.id
4. Mengikuti Ujian Saringan Masuk (TPA dan Bahasa Inggris) dan
Ujian Kekhususan Program
http://www.penerimaan.ui.ac.id
Lulusan yang dapat mengevaluasi informasi keuangan dan
non-keuangan serta mampu mengajukan solusi dalam pengambilan
keputusan bisnis dalam lingkup nasional dan internasional
Lulusan yang mampu menyediakan informasi untuk pengambilan
keputusan di lingkungan bisnis global
Lulusan mampu mengevaluasi dan mengambil keputusan bisnis
yang bernilai tinggi berdasarkan informasi keuangan dan
non-keuangan, serta memiliki integritas
Pilihan Program: Reguler dan Khusus. Pelaksanaan perkuliahan
untuk program reguler adalah di pagi hari (pkl 08.30 sd 15.30),

sementara untuk program khusus adalah di sore hari (pkl 18.30 sd
21.00).

