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KATA
PENGANTAR
Dengan hormat
Selamat datang di Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Suatu
kehormatan bagi kami diberi kepercayaan untuk mengelola
pascasarjana pada perguruan tinggi yang sudah mapan dan maju.
STIE YKPN Yogyakarta berdiri pada tahun 1980 dan merupakan salah
satu sekolah tinggi tertua di Indonesia. Kata “tertua” bermakna
bahwa STIE YKPN Yogyakarta sudah memiliki banyak pengalaman
tentang bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan baik.
Program pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta juga sudah relatif tua,
yaitu sudah ada sejak tahun 2000.
Buku panduan dan profil ini kami sediakan sebagai sarana
untuk menyampaikan ketentuan akademik dan profil Pascasarjana
STIE YKPN Yogyakarta serta apa yang dapat kami lakukan untuk
membantu anda menentukan pilihan studi di pascasarjana. Kami
menyelenggarakan dua program magister, yaitu program studi
magister akuntansi dan program studi magister manajemen. Kedua
program studi tersebut diselenggarakan dengan kurikulum yang
adaptif dengan perubahan, proses perkuliahan yang teratur dan
menyenangkan, dosen yang kompeten dan ahli di bidangnya, sarana
dan prasarana pendidikan yang memadai, lingkungan akademik yang
baik, serta layanan yang prima.
Mahasiswa adalah pihak yang paling diperhatikan di kampus.
Kami tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang sangat
berharga, tetapi juga menciptakan kesempatan dan menginspirasi
mahasiswa untuk mencapai cita-cita mereka. Kami menyiapkan
mahasiswa menjadi orang yang kompeten di bidang alat, konsep,
pengetahuan, dan ilmu yang dibutuhkan untuk pengembangan diri
dalam berwirausaha serta berkarir di perusahaan, pemerintahan,
dan organisasi lainnya. Kami mampu memberikan nilai tambah bagi
anda dan membantu anda untuk mencapai masa depan yang
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gemilang. Sudah banyak mahasiswa yang mengalami bagaimana
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta mampu membantu mereka
menjadi individu yang seperti mereka harapkan.
Kami mengundang anda untuk mengunjungi kampus
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Anda juga dapat mengenal
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta melalui web untuk mengetahui
kesempatan baik yang kami sediakan dalam rangka pengembangan
diri anda melalui studi pada program magister.
Hormat kami.

Prof. Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., Ak.
Direktur Pascasarjana

Dr. Miswanto, M.Si.
Sekretaris Pascsarjana
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SAMBUTAN
KETUA
Kami berterima kasih atas minat Saudara
terhadap Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta. Menempuh studi lanjut
adalah pilihan yang tidak bisa dimiliki
oleh semua orang, sehingga harus benarbenar disyukuri dan dipertimbangkan
dengan
baik.
Izinkan
kami
merekomendasikan Pascasarjana STIE
Dr. Wisnu Prajogo, MBA.
YKPN Yogyakarta untuk membentuk
Ketua STIE YKPN Yogyakarta
Saudara menjadi pribadi yang jauh lebih
kapabel di bidang akuntansi atau
sdvnmsdvmn vsvvvmanajemen.
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta yang terdiri atas program
studi magister akuntansi dan program studi magister manajemen
adalah program yang sangat baik terbukti dengan akreditasi program
studi magister akuntansi A dan akreditasi program studi magister
manajemen Baik Sekali. Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta juga
sudah menghasilkan banyak alumni dan sebagian besar di antara
mereka yang berhasil dalam karir pilihannya masing-masing seperti
menjadi dosen, pengawai swasta, atapun aparatur sipil negara.
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta sangat serius dalam
mempersiapkan Saudara menjadi lebih handal di bidang akuntansi
dan manajemen. Para dosen yang sangat bersahabat dengan
mahasiswa akan siap mengajar, mendampingi, dan membimbing
mahasiswa dengan sangat baik. Selain kurikulum yang adaptif sesuai
kebutuhan bisnis terkini, fasilitas penunjang belajar yang sangat
memadai juga tersedia di Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Selain
itu, Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta memiliki program Serewopsy
(Serial Research Workshop Pascasarjana STIE YKPN) dengan
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mottonya Joyful Research untuk membantu
mempersiapkan diri menulis tesisnya dengan lancar.

mahasiswa

Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa kami siap
membentuk Saudara menjadi pribadi yang lebih kapabel di bidang
akuntansi dan manajemen. Siapkah Saudara? Mari bergabung
dengan kami dan raih masa depan yang lebih baik setelah lulus dari
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta.

SEJARAH SINGKAT
PASCASARJANA
STIE YKPN Yogyakarta sudah memiliki usia 41 tahun pada tahun
2021. Salah satu tonggak sejarah perkembangan STIE YKPN
Yogyakarta adalah pendirian program studi magister akuntansi dan
program studi magister manajemen. Pada saat usia STIE YKPN
Yogyakarta 20 tahun, tepatnya pada tahun 2000, perguruan tinggi ini
mengembangkan diri dengan mendirikan program magister.
Pendirian program magister ini bertujuan untuk mengakomodir
lulusan sarjana STIE YKPN Yogyakarta dan lulusan sarjana perguruan
tinggi lain yang hendak mengembangkan diri dengan studi lanjut di
program magister serta untuk meningkatkan kemampuan STIE YKPN
Yogyakarta dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di
Indonesia.
Pada tahun 2021 program studi magister akuntansi dan
program studi magister manajemen telah berusia 21 tahun. Kedua
program studi ini dibentuk pada tahun 2000. Pada tahun 2000, STIE
YKPN Yogyakarta memperoleh rekomendasi pembentukan program
studi magister akuntansi dan program studi magister manajemen
dari Kopertis V melalui Surat Keputusan Nomor 0364/Kop.V/A.
1/IV/2000. Pada tahun 2000, STIE YKPN Yogyakarta memperleh Ijin
pendirian program studi magister akuntansi dan program studi
magister manajemen dari Ditjen Dikti melalui Surat Keputusan Dirjen
Dikti Nomor 200/DIKTI/Kep/2000. Pada tahun 2021 ini, Akreditasi A
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diperoleh dari BAN PT berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor
708/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 tertanggal 9 April 2019.
Sedangkan akreditasi program studi magister manajemen adalah
Baik Sekali yang diperoleh dari BAN PT pada tahun 2021. Usia yang
sudah matang dan status akreditas A menunjukkan bahwa
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta mampu mengelola Program Studi
Magister dengan baik. Sedangkan akreditasi Program Studi Magister
Manajemen adalah baik sekali yang diperoleh dari BAN PT dengan
nomor SK.2232/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 pada 20 April tahun
2021.

VISI DAN MISI
SERTA TUJUAN
VISI
Visi dirumuskan sebagai gambaran umum mengenai keadaan yang
kami inginkan terwujud pada tahun 2030. Kami merumuskan visi
berdasarkan mandat yang diemban, analisis lingkungan internal dan
eksternal, aspirasi pemangku kepentingan, serta cita-cita dan
harapan agar kondisi yang kami harapkan dapat terwujud.
Visi Program Studi Magister Akuntansi
Kami bercita-cita agar program studi magister akuntansi:
Menjadi program pascasarjana di bidang akuntansi terbaik tingkat
sekolah tinggi ilmu ekonomi di Indonesia pada tahun 2030 yang
diakui oleh masyarakat akademik dan masyarakat bisnis di Asia
Tenggara.
Visi Program Studi Magister Manajemen
Kami bercita-cita agar program studi magister manajemen:
Menjadi program pascasarjana di bidang manajemen terbaik tingkat
sekolah tinggi ilmu ekonomi di Indonesia pada tahun 2030 yang
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diakui oleh masyarakat akademik dan masyarakat bisnis di Asia
Tenggara.
MISI
Misi adalah batasan aktivitas pokok yang perlu dilakukan agar visi
dapat diwujudkan. Misi menggambarkan “what we believe we can
do” atau apa yang terbaik yang kami percaya dapat kami lakukan
untuk mewujudkan visi. Visi berpasangan dengan misi. Visi tanpa
misi hanya merupakan mimpi. Sedangkan misi tanpa visi hanya
merupakan aktivitas. Karena itu kami merumuskan misi agar visi
yang diuraikan di atas dapat diwujudkan.
Misi Program Studi Magister Akuntansi
Kami yakin dan mampu:
1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi pada program
studi magister akuntansi yang menghasilkan lulusan yang mampu
berinovasi, profesional, berintegritas, menghargai keberagaman,
dan mampu berempati.
2. Melaksanakan kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri yang mendukung kemandirian institusi dan
tata kelola organisasi program studi magister akuntansi.
3. Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal yang
menyeluruh untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi dan
tata kelola organisasi program studi magister akuntansi.
Misi Program Studi Magister Manajemen
Kami yakin dan mampu:
1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi pada program
studi magister manajemen yang menghasilkan lulusan yang
mampu berinovasi, profesional, berintegritas, menghargai
keberagaman, dan mampu berempati.
2. Melaksanakan kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri yang mendukung kemandirian institusi dan
tata kelola organisasi program studi magister manajemen.
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3. Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal yang
menyeluruh untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi dan
tata kelola organisasi program studi magister manajemen.
TUJUAN
Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang hendak dicapai.
Tujuan menjadi penunjuk arah atau haluan organisasi dalam
menentukan arah yang akan dituju. Tujuan dirumuskan berdasarkan
misi yang dilaksanakan.
Tujuan Program Studi Magister Akuntansi
Misi 1: Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi pada program
studi magister akuntansi untuk menghasilkan lulusan yang mampu
berinovasi, profesional, berintegritas, menghargai keberagaman, dan
mampu berempati. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini
adalah:
1. Meningkatnya penyelenggaraaan program pendidikan akademik
dalam bidang akuntansi untuk menghasilkan lulusan yang
berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif,
profesional, berintegritas, berkeberagaman, dan empati, serta
mampu bersaing secara global.
2. Meningkatnya pengembangan kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan suasana akademik dalam melaksanakan
kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
3. Meningkatnya kualitas penelitian yang unggul dan responsif
terhadap dinamika lingkungan, dan menjadi pemacu perubahan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi manfaat bagi
masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam
bidang akuntansi.
Misi 2: Melaksanakan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak
di dalam dan luar negeri yang mendukung tri dharma perguruan
tinggi dan tata kelola organisasi program studi magister akuntansi.
Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah:
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1. Meningkatnya kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri yang mendukung tri dharma perguruan
tinggi.
2. Meningkatnya kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan
suasana akademik dalam pelaksanaan kerjasama yang sinergis
dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri dalam
mendukung tri dharma perguruan tinggi dan tata kelola
organisasi program studi magister akuntansi.
Misi 3: Menyelengarakan sistem penjaminan mutu internal yang
menyeluruh untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi dan tata
kelola organisasi program studi magister akuntansi. Tujuan yang
ingin dicapai dalam misi ini adalah:
1. Menguatnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang
transparan, akuntabel, responsibel, berintegritas, objektif,
adaptif, inovatif, kreatif, dan proaktif terhadap perkembangan
lingkungan bisnis secara global.
2. Menguatnya penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal
yang menyeluruh untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi
dan tata kelola organisasi.
Tujuan Program Studi Magister Manajemen
Misi 1: Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi pada program
studi magister manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu
berinovasi, profesional, berintegritas, menghargai keberagaman, dan
mampu berempati. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini
adalah:
1. Meningkatnya penyelenggaraaan program pendidikan akademik
dalam bidang manajemen untuk menghasilkan lulusan yang
berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif,
profesional, berintegritas, berkeberagaman, dan empati, serta
mampu bersaing secara global.
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2. Meningkatnya pengembangan kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan suasana akademik dalam melaksanakan
kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
3. Meningkatnya kualitas penelitian yang unggul dan responsif
terhadap dinamika lingkungan, dan menjadi pemacu perubahan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi manfaat bagi
masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam
bidang manajemen.
Misi 2: Melaksanakan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak
di dalam dan luar negeri yang mendukung tri dharma perguruan
tinggi dan tata kelola organisasi program studi magister manajemen.
Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah:
1. Meningkatnya kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri yang mendukung tri dharma perguruan
tinggi.
2. Meningkatnya kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan
suasana akademik dalam pelaksanaan kerjasama yang sinergis
dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri dalam
mendukung tri dharma perguruan tinggi dan tata kelola
organisasi program studi magister manajemen.
Misi 3: Menyelengarakan sistem penjaminan mutu internal yang
menyeluruh untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi dan tata
kelola organisasi program studi magister manajemen. Tujuan yang
ingin dicapai dalam misi ini adalah:
1. Menguatnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang
transparan, akuntabel, responsibel, berintegritas, objektif,
adaptif, inovatif, kreatif, dan proaktif terhadap perkembangan
lingkungan bisnis secara global.
2. Menguatnya penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal
yang menyeluruh untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi
dan tata kelola organisasi
11

PROFIL
PENGELOLA PASCASARJANA
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta dipimpin oleh seorang direktur.
Direktur Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta bertanggungjawab
kepada Ketua STIE YKPN Yogyakarta. Selain direktur, pimpinan lain
pascasarjana adalah Sekretaris Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta.
Direktur dan sekretaris juga menjabat sebagai ketua program studi.
Pegawai administratif yang secara khusus bertugas di pascasarjana
sebanyak tiga orang. Berikut ini adalah bagan organsiasi Pascasarjana
STIE YKPN Yogyakarta.
Bagan Organisasi
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, MBA.
Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Prof. Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., Ak.
Direktur Pascasarjana
(Kaprodi Magister Akuntansi)

Dr. Miswanto, M.Si.
Sekretaris Pascasarjana
(Kaprodi Magister Manajemen)

Sri Achiryati, Lukman, M. Tohir Jurianto
Staf Administrasi
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Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, M.B.A
Ketua STIE YKPN Yogyakarta Periode
2021-2025

Tugas pokok Ketua STIE YKPN
Yogyakarta terkait dengan pascasarjana
yaitu:
a) Mengarahkan Direktur dan
Sekretaris Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta dalam mengelola
pascasarjana.
b) Mencari kerja sama dengan pihak
eksternal bersama-sama dengan
pengelola pascasarjana, serta.
c) Memantau dan mengevaluasi
penyelenggraan pascasarjana.

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., Ak

Direktur Pascasarjana Periode 2021- 2025

Tugas pokok Direktur Pascasarjana
STIE YKPN Yogyakarta yaitu:
a) Merumuskan kebijakan pokok
program pascasarjana.
b) Mengkoordinir aktivitas akademik
serta sumber daya keuangan dan
non-keuangan.
c) Bersama-sama dengan Ketua STIE
YKPN Yogyakarta mengadakan
kerja sama dengan pihak luar.
d) Mengkoordinir pengembangan
keilmuan.
e) Bersama-sama bagian penjaminan
mutu untuk melakukan
monitoring dan evaluasi serta
audit penyelenggaraan
pascasarjana.
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Sekretaris Pascasarjana

Dr. Miswanto, M.Si.
Sekretaris Pascasarjana Periode 2021-2025

Tugas pokok Sekretaris Pascasarjana
STIE YKPN Yogyakarta yaitu:
a) Melaksanakan koordinasi rutin
administrasi.
b) Memantau arus informasi dan
surat menyurat.
c) Mengkoordinir penyusunan
anggaran, pelaksanaan, dan
pelaporannya.
d) Mengkoordinir perencanaan kelas
dan penugasan dosen.
e) Melakukan kerja sama dan
promosi.
f) Mengkoordinir pemantauan dan
pengevaluasian pelaksanaan
kegiatan akademik.

Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Tugas pokok Ketua Program Studi magister Akuntansi STIE YKPN
Yogyakarta adalah melakukan hal-hal berikut ini pada program studi
magister akuntansi yaitu:
a) Mengkoordinir penyusunan dan pengembangan kurikulum.
b) Merencanakan kelas dan melakukan penugasan dosen.
c) Mengimplementasi standar mutu pendidikan.
d) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa di bidang akademik.
e) Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembelajaran.
Prof. Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., Ak.
Ketua program studi magister akuntansi Periode 2021-2025
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Ketua Program Studi Magister Manajemen
Tugas pokok Ketua Program Studi Magister Manajemen STIE YKPN
Yogyakarta adalah melakukan hal-hal berikut ini pada program studi
magister manajemen yaitu
a) Mengkoordinir penyusunan dan pengembangan kurikulum.
b) Merencanakan kelas dan melakukan penugasan dosen.
c) Mengimplementasi standar mutu pendidikan.
d) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa di bidang akademik.
e) Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembelajaran.
Dr. Miswanto, M.Si.
Ketua program studi magister manajemen Periode 2021-2025
Staf Administrasi Pascasarjana
Dosen dan mahasiswa pascasarjana merupakan bagian dari dosen
dan mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta. Oleh karena itu, semua
fasilitas yang ada di STIE YKPN Yogyakarta dapat dimanfaatkan oleh
dosen dan mahasiswa pascarjana. Staf pada bagian-bagian yang ada
di STIE YKPN Yogyakarta seperti perpustakaan, laboratorium, umum,
dan bagian lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
pascasarjana juga merupakan staf yang melayani dosen dan
mahasiswa pascasarjana. Namun, secara khusus ada tiga orang staf
di pascasarjana yang bekerja sebagai tim.

Sri Achiryanto

Tugas pokok Sri Achiryato adalah
a) Menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran.
b) Menatausahakan penerimaan dan
pengeluaran kas.
c) Melakukan pembayaran kepada dosen
dan pihak lain.
d) Menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan laporan keuangan.
e) Menyiapkan dan mendistribusi segala
15

bentuk informasi dan surat menyurat
secara internal terkait dengan
keuangan.

Lukman

M. Tohir Jurianto

Tugas pokok Lukman adalah
a) Melakukan entri data akademik dan
non-akademik.
b) Menyiapkan penginputan dan
pelaporan pddikti.
c) Mengelola database.
d) Mengelola sistem informasi.
e) menyiapkan bahan untuk
pelaporan terkait kemahasiswaan dan
alumni.
Tugas pokok M. Tohir Jurianto adalah
a) Menyiapkan perlengkapan, peralatan,
dan administrasi perkuliahan yang
dibutuhkan.
b) Menyiapkan dan mendistribusi segala
bentuk informasi dan surat menyurat
secara internal dan terkait dengan
perkuliahan.
c) Melakukan rekapitulasi kehadiran
perkuliahan dosen dan mahasiswa.
d) Menyelenggarakan proses ujian mata
kuliah, ekspos proposal, dan ujian tesis.
e) Menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan laporan pelaksanaan
perkuliahan.
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KURIKULUM
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tinggi. Program studi harus memiliki kurikulum
karena kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan pembelajaran
dalam program studi tersebut.
Kurikulum 2021/2022 Program Studi Magister Akuntansi
Sejak tahun akademik 2021/2022 program studi magister akuntansi
menjalankan kurikulum 2021//2022. Kurikulum 2021/2022 ini
didasarkan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 17 Permendikbud No. 3 tahun
2020 tersebut dinyatakan bahwa beban belajar mahasiswa
pascasarjana paling sedikit tiga puluh enam (36) SKS. Kurikulum
2021/2022 ini berlaku bagi mahasiswa sejak angkatan 2021/2022.
Kurikulum 2021/2022 mengandung tiga belas (13) mata kuliah yang
terdiri atas empat puluh (40) SKS (Satuan Kredit Semester).
Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan
oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah
menyelesaikan studinya (Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi, Ditjen Dikti, 2020). Pada tabel berikut ini disajikan profil
lulusan program studi magister akuntansi yang menggambarkan
peran yang dapat dilakukan lulusan setelah menyelesaikan studinya.
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Profil Lulusan
Program Studi Magister Akuntansi
No

Profil

Keterangan Profil

1

Accounting
problem solver

Penganalisis dan penyedia arahan
informasi akuntansi untuk perencanaan,
penganggaran, pengendalian, penilaian
kinerja, dan pembuatan keputusan baik di
bidang bisnis maupun pemerintahan.

2

Accounting/audit
manager

Pengelola aktivitas akuntansi/audit pada
organisasi bisnis atau pemerintahan.

3

Accounting
academician

Pendidik di bidang akuntansi,
mengabdikan pengetahuan akuntansi
untuk membantu masyarakat, dan
mengembangkan pengetahuan akuntansi
melalui penelitian.

Kurikulum program studi magister akuntansi mengandung
empat komponen mata kuliah yaitu mata kuliah alat, mata kuliah
keahlian, mata kuliah konsentrasi, dan mata kuliah penelitian. Pada
tabel di bawah ini disajikan struktur kurikulum program studi
magister akuntansi.
Struktur Kurikulum 2021/2022
Program Studi Magister Akuntansi
Struktur Kurikulum
Mata kuliah alat

Jumlah Mata Kuliah
2

Jumlah SKS
6

Mata kuliah keahlian

7

20

Mata kuliah penelitian

2

8

Mata kuliah
konsentrasi
Jumlah

2

6

13

40
18

Mata kuliah alat adalah mata kuliah yang mengandung
pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan analisis data
penelitian. Ada dua (2) mata kuliah alat yang mengandung beban
studi sebanyak enam (6) SKS. Mata kuliah alat tersebut adalah:
1. Statistika dan Analisis Data
2. Rancangan dan Metode Penelitian

3 SKS
3 SKS

Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang mengandung
pengetahuan dan ilmu di bidang akuntansi. Ada tujuh (7) mata
kuliah keahlian yang mengandung beban studi sebanyak dua puluh
(20) SKS. Mata kuliah keahlian tersebut meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengauditan dan Etika Profesi
Pelaporan Keuangan Korporat
Akuntansi dan Keuangan Keperilakuan
Manajemen Keuangan Koporat
Manajemen Strategik Kontemporer
Manajemen Data dan Informasi
Isu-isu Terkini dalam Bisnis

3 SKS
3 SKS
3 SKS
3 SKS
3 SKS
3 SKS
2 SKS

Mata kuliah penelitian merupakan mata kuliah yang
memberikan persiapan tesis dan dan pelaksanaan tesis itu sendiri.
Persiapan tesis dilakukan sejak menempuh mata kuliah research
project. Penyelesaian tesis dilakukan pada mata kuliah tesis. Ada dua
(2) mata kuliah terkait penelitian dengan beban studi sebanyak
delapan (8) SKS. Kedua mata kuliah tersebut adalah:
1. Research Project
2. Tesis

2 SKS
6 SKS

Mata kuliah konsentrasi adalah mata kuliah peminatan yang
dipilih sesuai dengan minat mahasiswa. Ada empat (4) kelompok
konsentrasi yang mengandung masing-masing dua (2) mata kuliah
dengan masing-masing enam (6) SKS beban studi per konsentrasi.
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Konsentrasi akuntansi keuangan dengan mata kuliah:
1. Analisis Laporan Keuangan dan Valuasi Sekuritas
2. Teori Investasi dan Pasar Modal

3 SKS
3 SKS

Konsentrasi akuntansi manajemen dengan mata kuliah:
1. Manajemen Biaya Strategik
2. Sistem Pengendalian Manajemen Lanjutan

3 SKS
3 SKS

Konsentrasi sistem informasi dengan mata kuliah:
1. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
2. Bisnis Digital Lanjutan

3 SKS
3 SKS

Konsentrasi sektor publik dengan mata kuliah:
1. Manajemen Keuangan Publik
2. Manajemen Strategik Sektor Publik

3 SKS
3 SKS

Masa studi normal pada program studi magister akuntansi
adalah empat (4) semester. Akan tetapi dimungkinkan mahasiswa
menyelesaikan studi selama tiga (3) semester apabila mahasiswa
mengikuti Program Fast Track. Berikut ini adalah tahapan
pengambilan mata kuliah untuk masa studi normal sebanyak empat
(4) semester.
Semester 1
No
Mata Kuliah
1
Statistika dan Analisis Data
2
Akuntansi dan Keuangan Keperilakuan
3
Pengauditan dan Etika Profesi
4
Manajemen Data dan Informasi
Jumlah

SKS
3
3
3
3
12

Semester 2
No
Mata Kuliah
1
Pelaporan Keuangan Korporat
2
Rancangan dan Metode Penelitian

SKS
3
3
20

3
Manajemen Keuangan Korporat
4
Manajemen Strategik Kontemporer
Jumlah

3
3
12

Semester 3
No
Mata Kuliah
1
Isu-isu Terkini dalam Bisnis
2
Research Project
3
Mata Kuliah Konsentrasi 1
4
Mata Kuliah Konsentrasi 2
Jumlah

SKS
2
2
3
3
10

Semester 4
No
1
Tesis
Jumlah

SKS
6
6

Mata Kuliah

Kurikulum 2017/2018 Program Studi Magister Akuntansi
Selain kurikulum 2021/2022, program studi magister akuntansi juga
menjalankan kurikulum 2017/2018. Kurikulum ini berlaku bagi
mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan sebelumnya.
Beban belajar mahasiswa pascasarjana dalam kurikulum 2017/2018
adalah sebanyak lima belas (15) mata kuliah yang terdiri atas empat
puluh delapan (48) SKS. Struktur dan isi kurikulum 2017/2018 adalah
sebagai berikut:
Struktur Kurikulum 2017/2018
Program Studi Magister Akuntansi
Struktur
Mata kuliah dasar
Mata kuliah konsentrasi

Jumlah Mata
Kuliah
2
5

Jumlah SKS
6
15
21

Mata kuliah pilihan
Mata kuliah tugas akhir
Jumlah

7
1
15

21
6
48

Mata kuliah dasar meliputi:
1. Statistika Lanjutan
3 SKS
2. Metodologi Penelitian Bisnis
3 SKS
Ada empat (4) konsentrasi dengan masing-masing mata kuliah
sebagai berikut:
1. Konsentrasi akuntansi keuangan
a. Teori Akuntansi
3 SKS
b. Riset Pasar Modal
3 SKS
c. Analisis Laporan Keuangan
3 SKS
d. Teori Portofolio dan Investasi
3 SKS
e. Seminar Akuntansi Keuangan
3 SKS
2. Konsentrasi pengauditan
a. Pengauditan Sektor Publik
3 SKS
b. Pengauditan Investifatif
3 SKS
c. Pengauditan Lanjutan
3 SKS
d. Akuntansi Keperilakuan
3 SKS
e. Seminar Akuntansi Keuangan
3 SKS
3. Konsentrasi akuntansi manajemen
a. Akuntansi Keperilakuan
3 SKS
b. Manajemen Biaya Strategik
3 SKS
c. Manajemen Strategik
3 SKS
d. Sistem Pengendalian Manajemen
3 SKS
e. Seminar Akuntansi Manajemen
3 SKS
4. Konsentrasi akuntansi sekttor publik
a. Pengauditan Sektor Publik
3 SKS
b. Pengauditan Investigatif
3 SKS
c. Akuntansi Sektor Publik
3 SKS
d. Manajemen Keuangan Sektor Publik
3 SKS
e. Seminar Akuntansi Sektor Publik
3 SKS
Ada sebanyak tujuh (7) mata kuliah pilihan dengan
mengandung beban studi sebanyak dua belas (12) SKS. Mata kuliah
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pilihan merupakan mata kuliah yang ada pada konsentrasi lain di luar
konsentrasi yang dipilih mahasiswa.
Mata kuliah tugas akhir meliputi:
1. Tesis

6 SKS

KURIKULUM
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
Pada tahun akademik 2021/2022 program studi magister
manajemen membuat kurikulum baru dengan nama kurikulum
2021/2022. Kurikulum 2021/2022 ini didasarkan pada Permendikbud
No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada
pasal 17 Permendikbud No. 3 tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa
beban belajar mahasiswa pascasarjana paling sedikit tiga puluh enam
(36) SKS. Sejak tahun akademik 2021/2022 program studi magister
manajemen menjalankan kurikulum 2021//2022 yang berlaku bagi
mahasiswa sejak angkatan 2021/2022. Kurikulum 2021/2022
mengandung tiga belas (13) mata kuliah yang terdiri atas empat
puluh (40) SKS (Satuan Kredit Semester).
Kurikulum 2021/2022 Program Studi Magister Manajemen
Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh
lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah
menyelesaikan studinya (Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi, Ditjen Dikti, 2020). Pada tabel berikut ini disajikan profil
lulusan program studi magister manajemen yang menggambarkan
peran yang dapat dilakukan lulusan setelah menyelesaikan studinya.
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Profil Lulusan
Program Studi Magister Manajemen
No
Profil
1
Management
problem solver

2

Corporate
manager

3

Management
academician

Keterangan Profil
Penganalisis dan penyedia arahan untuk
mengatasi masalah bisnis dengan
memanfaatkan pengetahuan manajemen
yang dimiliki.
Pengguna ilmu pengetahuan manajemen
keuangan, sumber daya manusia,
pemasaran, dan/atau operasi dalam
perencanaan, penganggaran, pengendalian,
penilaian kinerja, dan pembuatan keputusan
korporat.
Pendidik di bidang manajemen,
mengabdikan pengetahuan manajemen
untuk membantu masyarakat, dan
mengembangkan pengetahuan manajemen
melalui penelitian.

Struktur Kurikulum 2021/2022
Program Studi Magister Manajemen
Struktur Kurikulum
Mata kuliah alat
Mata kuliah keahlian
Mata kuliah penelitian
Mata kuliah
konsentrasi
Jumlah

Jumlah Mata Kuliah
2
7
2
2

Jumlah SKS
6
20
8
6

13

40

Kurikulum program studi magister manajemen mengandung
empat komponen mata kuliah yaitu mata kuliah alat, mata kuliah
keahlian, mata kuliah konsentrasi, dan mata kuliah penelitian. Pada
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tabel di bawah ini disajikan struktur kurikulum program studi
magister manajemen.
Mata kuliah alat adalah mata kuliah yang mengandung
pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan analisis data
penelitian. Ada dua (2) mata kuliah alat yang mengandung beban
studi sebanyak enam (6) SKS. Mata kuliah alat tersebut adalah:
1. Statistika dan Analisis Data
2. Rancangan dan Metode Penelitian

3 SKS
3 SKS

Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang mengandung
pengetahuan dan ilmu di bidang manajemen Ada tujuh (7) mata
kuliah keahlian yang mengandung beban studi sebanyak dua puluh
(20) SKS. Mata kuliah keahlian tersebut meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik
Manajemen Pemasaran Strategik
Manajemen Operasi dan Rantai pasok
Manajemen Keuangan Korporat
Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis
Manajemen Strategik Kontemporer
Isu-isu Terkini dalam Bisnis

3 SKS
3 SKS
3 SKS
3 SKS
3 SKS
3 SKS
2 SKS

Mata kuliah penelitian merupakan mata kuliah yang
memberikan persiapan tesis dan pelaksanaan tesis itu sendiri.
Persiapan tesis dilakukan sejak menempuh mata kuliah research
project. Penyelesaian tesis dilakukan pada mata kuliah tesis. Ada dua
(2) mata kuliah terkait penelitian dengan beban studi sebanyak
delapan (8) SKS. Kedua mata kuliah tersebut adalah:
1. Research Project
2 SKS
2. Tesis
6 SKS
Mata kuliah konsentrasi adalah mata kuliah peminatan yang
dipilih sesuai dengan minat mahasiswa. Ada empat (4) kelompok
konsentrasi yang mengandung masing-masing dua (2) mata kuliah
dengan masing-masing enam (6) SKS beban studi per konsentrasi.
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Konsentrasi keuangan dengan mata kuliah:
1. Teori Investasi dan Pasar Modal
2. Keuangan Internasional

3 SKS
3 SKS

Konsentrasi pemasaran dengan mata kuliah:
1. Strategi dan Manajemen Konsumen
2. Teori dan Pemodelan Pemasaran

3 SKS
3 SKS

Konsentrasi sumber daya manusia dengan mata kuliah:
1. Kepemimpinan Manajerial
2. Perilaku Efektif dalam Organisasi

3 SKS
3 SKS

Konsentrasi sektor publik dengan mata kuliah:
1. Manajemen Keuangan Publik
2. Manajemen Strategik Sektor Publik

3 SKS
3 SKS

Masa studi normal pada Program Magister Manajemen
adalah empat (4) semester. Akan tetapi dimungkinkan mahasiswa
menyelesaikan studi selama tiga (3) semester apabila mahasiswa
mengikuti Program Fast Track. Berikut ini adalah tahapan
pengambilan mata kuliah untuk masa studi normal sebanyak empat
(4) semester.
Semester 1
No
Mata Kuliah
1
Statistika dan Analisis Data
2
Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik
3
Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
4
Kewirausahan dan Inovasi Bisnis
Jumlah

SKS
3
3
3
3
12

Semester 2
No
Mata Kuliah
1
Manajemen Pemasaran Strategik
2
Rancangan dan Metodologi Penelitian

SKS
3
3
26

3
Manajemen Keuangan Korporat
4
Manajemen Strategik Kontemporer
Jumlah

3
3
12

Semester 3
No
Mata Kuliah
1
Isu-isu Terkini dalam Bisnis
2
Research Project
3
Mata Kuliah Konsentrasi 1
4
Mata Kuliah Konsentrasi 2
Jumlah

SKS
2
2
3
3
10

Semester 4
No
1
Tesis
Jumlah

SKS
6
6

Mata Kuliah

Kurikulum 2017/2018 Program Studi Magister Manajemen
Selain kurikulum 2021/2022, program studi magister manajemen
juga menjalankan kurikulum 2017/2018. Kurikulum ini berlaku bagi
mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan sebelumnya.
Beban belajar mahasiswa pascasarjana dalam kurikulum 2017/2018
adalah sebanyak lima belas (15) mata kuliah yang terdiri atas empat
puluh delapan (48) SKS. Struktur dan isi kurikulum 2017/2018 adalah
sebagai berikut:
Struktur Kurikulum 2017/2018
Program Studi Magister Manajemen
Struktur
Mata kuliah dasar
Mata kuliah konsentrasi

Jumlah Mata
Kuliah
2
5

Jumlah SKS
6
15
27

Mata kuliah pilihan
Mata kuliah tugas akhir
Jumlah
Mata kuliah dasar meliputi:
1. Statistika
2. Metodologi Penelitian Bisnis

7
1
15

21
6
48
3 SKS
3 SKS

Ada tiga (3) konsentrasi dengan masing-masing mata kuliah sebagai
berikut:
1. Konsentrasi keuangan
a. Analisis Laporan Keuangan
3 SKS
b. Manajemen Keuangan Lanjutan
3 SKS
c. Keuangan Internasional
3 SKS
d. Teori Portofolio dan Investasi
3 SKS
e. Keuangan Keperilakuan
3 SKS
2. Konsentrasi pemasaran
a. Manajemen Strategik
3 SKS
b. Manajemen Pemasaran Lanjutan
3 SKS
c. Analisis Perilaku Konsumen
3 SKS
d. Pemasaran Jasa
3 SKS
e. Seminar Pemasaran
3 SKS
3. Konsentrasi sumber daya manusia
a. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik
3 SKS
b. Pengembangan Perubahan Organisasional
3 SKS
c. Kepemimpinan dan Inovasi
3 SKS
d. Seminar Sumber Daya Manusia
3 SKS
e. Total Quality Management
3 SKS
Ada sebanyak tujuh (7) mata kuliah pilihan dengan
mengandung beban studi dua puluh satu (21) SKS. Mata kuliah
pilihan merupakan mata kuliah yang ada pada konsentrasi lain di luar
konsentrasi yang dipilih mahasiswa.
Mata kuliah tugas akhir meliputi:
1. Tesis

6 SKS
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PROGRAM FAST TRACK
SARJANA KE MAGISTER
Latar Belakang
Visi STIE YKPN Yogyakarta adalah “menjadi sekolah tinggi ilmu
ekonomi terbaik di Indonesia pada tahun 2030 yang diakui, baik oleh
masyarakat akademik maupun masyarakat bisnis di Asia Tenggara.”
Sebagai lembaga pendidikan, salah satu misi STIE YKPN Yogyakarta
yang dilaksanakan untuk wewujudkan visi tersebut adalah
“menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi dalam bidang
akuntansi dan manajemen untuk menghasilkan karya yang inovatif,
profesional, berintegrasi, berkeragaman, dan berempati.” Visi dan
misi STIE YKPN Yogyakarta di atas menggambarkan pencapaian
menjadi perguruan tinggi yang unggul. Berbagai program dilakukan
oleh STIE YKPN Yogyakarta agar mampu mewujudkan keunggulan
tersebut. Salah satu program unggulan yang dilakukan adalah
program fast track (jalur cepat). Melalui program fast track
diharapkan STIE YKPN Yogyakarta mampu mempercepat meluluskan
sumber daya manusia yang unggul.
Program fast track merupakan program kuliah yang diikuti
oleh mahasiswa berprestasi baik dengan menjadikan program
sarjana berkelanjutan langsung dengan program magister sehingga
penyelesaian kuliah pada kedua program menjadi lebih cepat.
Dengan adanya program fast track, mahasiswa dapat menyelesaikan
studi pada jenjang sarjana dan magister dalam waktu 5 tahun, yaitu
selama 3,5 tahun di program sarjana 1,5 tahun di program magister.
Program ini dirancang untuk mahasiswa yang memiliki prestasi baik
dan mempunyai motivasi tinggi untuk melakukan studi lanjut ke
program magister.
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Tujuan dan Sasaran
Tujuan penyelenggaraan program fast track adalah:
1. Memfasilitasi pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki
kemampuan akademik yang unggul dan mempunyai motivasi
tinggi untuk melanjutkan studi di program magister dengan
waktu penyelesaian studi yang lebih cepat.
2. Mempercepat peningkatan jumlah sumber daya manusia unggul
tingkat magister.
Sasaran program fast track adalah:
1. Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi akademik
yang unggul dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan
ke program magister.
2. Mahasiswa program sarjana yang sejak awal masuk, telah
memilih untuk mengikuti program fast track jenjang sarjana ke
jenjang magister.
Manfaat Mengikuti Program Fast Track
Manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan program fast track
adalah:
1. Mahasiswa dapat lulus jenjang sarjana dan magister lebih cepat
dari mahasiswa lain pada umumnya.
2. Mahasiswa dapat lebih mendalami hasil skripsi atau laporan akhir
di tingkat sarjana dengan melanjutkan sebagai tugas akhir di
program magister.
3. Mengurangi biaya studi bagi mahasiswa.
4. Menghasilkan lulusan yang unggul dan siap bersaing dalam
lapangan kerja.
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Ruang Lingkup Program
Program fast track yang diselenggarakan oleh STIE YKPN Yogyakarta
meliputi:
1. Program fast track sarjana akuntansi ke magister akuntansi.
2. Program fast track sarjana manajemen ke magister manajemen.
Ketentuan Umum dan Persyaratan
Ketentuan umum program fast track adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang dapat mengikuti program fast track dari sarjana
ke magister adalah mahasiswa program sarjana STIE YKPN
Yogyakarta.
2. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran program fast track
pada saat mahasiswa tersebut berada di semester akhir pada
program sarjana atau paling lama satu semester setelah lulus
dari program sarjana.
3. Apabila mahasiswa melakukan pendaftaran program fast track
pada semester akhir di program sarjana, maka:
a. Mahasiswa tersebut menempuh 1 mata kuliah program
magister pada semester akhir di program sarjana, dan
b. Sebanyak sembilan (9) SKS mata kuliah sarjana diakui di
program magister setelah mahasiswa tersebut lulus dari
program sarjana.
4. Apabila mahasiswa melakukan pendaftaran program fast track
setelah lulus dari program sarjana, maka sebanyak sembilan (9)
SKS mata kuliah sarjana diakui di program magister setelah
mahasiswa tersebut lulus dari program sarjana.
5. Mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti
program fast track apabila mahasiswa tersebut memenuhi
persyaratan program fast track dan lulus dari tes wawancara.
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Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa program fast
track adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa program sarjana STIE YKPN Yogyakarta yang sedang
kuliah di program sarjana pada semester terakhir atau sudah
lulus dari program sarjana paling lama 1 semester pada saat
pendaftaran.
2. Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00.
3. Untuk program fast track sarjana akuntansi ke magister
akuntansi, mahasiswa memiliki nilai minimal B untuk mata kuliah
Statistika II, Metodologi Penelitian, dan Teori Akuntansi.
4. Untuk program fast track sarjana manajemen ke magister
manajemen, mahasiswa memiliki nilai minimal B untuk mata
kuliah Statistika II, Metodologi Penelitian, dan Kewirausahaan.
5. Menyerahkan formulis pendaftaran program fast track yang
sudah diisi dengan lengkap.
6. Menyerahkan Laporan Perkembangan Studi dari program sarjana
atau transkrip nilai apabila sudah ada.
7. Menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan
Perkuliahan yang ditandatangani orang tua atau wali.
8. Menyerahkan bukti pembayaran angsuran pertama biaya
pendidikan di program magister.
Selain persyaratan di atas, peserta program fast track juga
harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu:
a. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal
450.
b. Memiliki potensi akademik dengan skor TPA minimal 450.
c. Lulus dari tes wawancara untuk mengetahui motivasi mahasiswa
mengikuti program fast track.
Apabila mahasiswa yang sudah terdaftar pada program fast
track tetapi penyelesaian di program sarjana tidak memenuhi
persyaratan nilai minimal dan IPK, maka mahasiswa yang
bersangkutan dialihkan dari program fast track ke program reguler.
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Beban Studi
Beban studi mahasiswa program fast track adalah sebagai berikut:
1
.
Beban studi pada jenjang sarjana sebanyak seratus empat
puluh empat (144) SKS.
2
.
Beban studi mahasiswa pada jenjang magister sebanyak
empat puluh (40) SKS.
3
.
Karena adanya pengakuan sembilan (9) SKS mata kuliah yang
sudah ditempuh program sarjana, maka beban kuliah yang
ditempuh di program magister adalah tiga puluh satu (31) SKS,
termasuk tiga (3) SKS mata kuliah magister yang diambil pada
saat mahasiswa masih menempuh program sarjana.
Tahapan Kuliah Program Fast Track
Sarjana Akuntansi ke Magister Akuntansi

Kurikulum pada program fast track mencakup beban studi sebanyak
seratus empat puluh empat (144) SKS pada jenjang sarjana dan
empat puluh (40) SKS pada jenjang magister. Masa studi mahasiswa
program fast track sarjana akuntansi ke magister akuntansi secara
keseluruhan adalah sepuluh (10) semester atau lima (5) tahun.
Berikut ini adalah kurikulum program fast track dari sarjana
akuntansi ke magister akuntansi:
Semester

Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6

Jumlah SKS di
Program Studi
Sarjana
Akuntansi
21
21
24
24
24
24

Penyelesaian pada Program Studi
Magister Akuntansi
Proses Fast Track
Jumlah SKS
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Semester 7

6

Semester 8

-

Semester 9

-

Semester 10

-

Mahasiswa menyusun
skripsi dan juga
menempuh 1 mata
kuliah dengan 3 SKS di
program studi magister
akuntansi
Mengakui mata kuliah
program studi sarjana
akuntansi di program
studi magister
akuntansi:
1. Statistika II
2. Metodologi
Penelitian
3. Teori Akuntansi
Kuliah di program studi
magister akuntansi
Kuliah di program studi
magister akuntansi
Tesis (pengembangan
dari skripsi)

3

3
3
3

12
10
6

Total SKS
144
40
Pada saat masuk ke program studi magister akuntansi, diakui
sebanyak tiga (3) mata kuliah atau sembilan (9) SKS sebagai berikut:
1. Statistika II (mata kuliah program studi sarjana akuntansi) diakui
menjadi Statistika dan Olah Data (mata kuliah program studi
magister akuntansi) sebanyak tiga (3) SKS.
2. Metodologi Penelitian (mata kuliah program studi sarjana
akuntansi) diakui menjadi Rancangan dan Metode Penelitian
(mata kuliah program studi magister akuntansi) sebanyak tiga (3)
SKS.
3. Teori Akuntansi (mata kuliah program studi sarjana akuntansi)
diakui menjadi Pelaporan Keuangan Korporat (mata kuliah
program studi magister akuntansi).
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Tahapan Kuliah Program Fast Track
dari Sarjana Manajemen ke Magister Manajemen
Kurikulum pada program fast track mencakup beban studi sebanyak
seratus empat puluh empat (144) SKS pada jenjang sarjana dan
empat puluh (40) SKS pada jenjang magister. Masa studi mahasiswa
program fast track sarjana manajemen ke magister manajemen
secara keseluruhan adalah sepuluh (10) semester atau lima (5)
tahun. Berikut ini adalah kurikulum program fast track dari sarjana
manajemen ke magister manajemen:
Semester

Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7

Semester 8

Jumlah SKS Penyelesaian Program Studi Magister
di Program
Manajemen
Studi Sarjana
Proses Fast Track
Jumlah
Manajemen
SKS
21
21
24
24
24
24
6
Mahasiswa menyusun
3
skripsi dan juga
menempuh 1 mata
kuliah dengan tiga (3)
SKS di program studi
magister manajemen
Mengakui mata kuliah
program studi sarjana
manajemen di program
studi magister
3
manajemen:
3
1. Statistika II
3
2. Metodologi
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Semester 9

-

Semester 10

-

Total SKS

144

Penelitian
3. Kewirausahaan
Kuliah di program studi
magister manajemen
Kuliah di program studi
magister manajemen
Tesis (pengembangan
dari skripsi)

12
10
6
40

Pada saat masuk ke program studi magister manajemen
diakui sebanyak tiga (3) mata kuliah atau sembilan (9) SKS sebagai
berikut:
1. Statistika II (mata kuliah program studi sarjana manajemen)
diakui menjadi Statistika dan Olah Data (mata kuliah program
studi magister manajemen) sebanyak tiga (3) SKS.
2. Metodologi Penelitian (mata kuliah program studi sarjana
manajemen) diakui menjadi Rancangan dan Metode Penelitian
(mata kuliah program studi magister akuntansi) sebanyak tiga (3)
SKS.
3. Kewirausahaan (mata kuliah program sarjana manajemen) diakui
menjadi Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis (mata kuliah program
magister manajemen).
Mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program
fast track diwajibkan mengikuti kelas reguler atau tidak boleh
mengikuti kelas malam (lihat penjelasan pilihan kelas). Apabila
mahasiswa yang mendaftar sebagai mahasiswa program fast track
bermaksud mengikuti kelas malam, maka status mahasiswa program
fast track akan dialihkan menjadi mahasiswa tanpa program fast
track.
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BEASISWA & POTONGAN BIAYA STUDI
BAGI ALUMNI S1
Beasiswa Bagi Alumni S1 yang Lulus
dengan Predikat Cum Laude
STIE YKPN Yogyakarta memberikan penghargaan bagi alumni S1 STIE
YKPN Yogyakarta yang lulus dengan predikat cum laude.
Penghargaan yang diberikan adalah berupa menempuh studi lanjut
di program studi magister akuntansi atau magister manajemen
dengan biaya studi sangat murah yaitu sebesar biaya tetap. Pada
tahun akademik 2021/2022 ini biaya yang ditanggung mahasiswa
yang memperoleh beasiswa hanya sebesar Rp6.000.000 untuk kelas
reguler dan Rp7.200.000 untuk kelas malam sampai dengan studi
selesai. Berikut ini adalah persyaratan untuk mengikuti beasiswa
tersebut:
1. Dinyatakan lulus yudisium dari program studi sarjana STIE YKPN
Yogyakarta dengan predikat kelulusan cum laude.
2. Pendaftaran untuk memperoleh beasiswa hanya dapat dilakukan
pada awal semester terdekat dari tanggal kelulusan yudisium S1.
Setelah dinyatakan diterima memperoleh beasiswa, mahasiswa
dapat memulai kuliah di pascasarjana semester tersebut atau
maksimal menunda memulai kuliah satu semester berikutnya.
Seseorang tidak lagi diberi kesempatan beasiswa apabila yang
bersangkutan tidak melakukan pendaftaran pada semester
terdekat dengan tanggal yudisium S1.
3. Mampu mempertahankan indeks prestasi kumulatif minimal 3,51
selama studi di pascasarjana.
4. Wajib mengikuti kegiatan himpunan mahasiswa pascasarjana dan
kegiatan kepanitiaan yang melibatkan mahasiswa yang
diselenggarakan oleh Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta.
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Potongan Biaya Studi Bagi Alumni S1
Selain beasiswa, alumni S1 STIE YKPN Yogyakarta memiliki alternatif
studi lanjut ke program magister dengan pengurangan biaya studi.
Pengurangan biaya studi diberikan kepada alumni S1 STIE YKPN
Yogyakarta yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh
beasiswa. Potongan biaya studi adalah sekitar 32% dari biaya studi
yang ditanggung oleh bukan alumni S1 STIE YKPN Yogyakarta. Rincian
biaya dapat dilihat lebih lanjut pada bagian biaya studi.

PILIHAN
PROGRAM DAN KELAS
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta menawarkan dua pilihan
program studi, yaitu program studi magister akuntansi dan program
studi magister manajemen. Pada saat ini program studi magister
akuntansi memiliki akreditasi A. Pengelola sedang memproses
konversi akreditasi program studi magister akuntansi menjadi
unggul. Sementara itu program studi magister manajemen memiliki
akreditasi Baik Sekali. Pada saat ini pengelola sedang memproses
akreditasi program studi magister manajemen menjadi unggul.

No
1
2

Pilihan Program Studi
Program Studi
Status Akreditasi
Program studi magister akuntansi
Akreditasi A
Program studi magister manajemen
Akreditasi Baik Sekali

Ada dua pilihan kelas yang dapat dipilih oleh mahasiswa,
yaitu kelas reguler dan kelas malam. Kelas reguler diselenggarakan
antara hari Senin sampai dengan Jumat. Kuliah kelas reguler
diselenggarakan di antara jam 07.00 sampai jam 18.00 WIB. Jumlah
beban studi kelas reguler yang diikuti oleh mahasiswa adalah antara
3 sampai 5 mata kuliah. Mahasiswa tidak mesti mengikuti kuliah
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setiap hari, melainkan sesuai dengan jadwal kuliah per mata kuliah
yang ditawarkan pada setiap semester.
Kelas malam diutamakan ditujukan kepada masiswa yang
sudah bekerja. Kelas malam diselenggarakan antara hari Senin
sampai dengan Jumat. Jam kuliah kelas malam adalah jam 18.30
sampai jam 21.00. Jumlah beban studi kelas malam yang diikuti oleh
mahasiswa adalah antara 3 sampai 5 mata kuliah. Mahasiswa tidak
mesti mengikuti kuliah setiap hari, melainkan sesuai dengan jadwal
kuliah per mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester.

No
1
2

Pilihan Kelas
Hari Kuliah
Senin – Jumat
Senin – Jumat

Pilihan Kelas
Kelas Reguler
Kelas Malam

Jam Kuliah
07.00 – 18.00
18.30 – 21.00

ADMISI
MAHASISWA BARU
Jalur Admisi
Calon mahasiswa baru dapat memilih jalur-jalur admisi yang
tersedia, meliputi:
1. Jalur beasiswa
2. Jalu beasiswa & fast track
3. Jalu fast track setelah lulus sarjana
4. Jalur fast track pada masa studi akhir sarjana
5. Jalur non-beasiswa & non-fast track
6. Jalur non-alumni
Pilihan Jalur Admisi
No
Pilihan Program
1 Alumni – beasiswa
2

Alumni – beasiswa & fast track

MAKSI
√

MM
√

√

√
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3
4
5
6

Alumni – fast track setelah lulus sarjana
Alumni – fast track pada masa studi akhir
sarjana
Alumni – non-beasiswa & non-fast track
Non alumni

√
√

√
√

√
√

√
√

Jalur Beasiswa
Jalur beasiswa adalah jalur yang diikuti oleh alumni sarjana dari STIE
YKPN Yogyakarta yang lulus dari program sarajana dengan predikat
cum laude (dengan pujian).
Jalur Beasiswa & Fast Track
Jalur beasiswa dan fast track adalah jalur yang diikuti oleh alumni
sarjana dari STIE YKPN Yogyakarta yang lulus dengan predikat cum
laude dan juga secara bersamaan mengikuti program fast track.
Jalur Fast Track setelah Lulus Sarjana
Jalur fast track adalah jalur yang hanya boleh diikuti oleh alumni
sarjana STIE YKPN Yogyakarta. Dalam hal ini calon mahasiswa
memilih mengikuti program fast track setelah mahasiswa tersebut
lulus dari program sarjana. Mahasiswa yang boleh mengikuti jalur ini
adalah mahasiswa yang lulus dari program sarjana maksimal enam
(6) bulan sebelum pendaftaran di program magister. Penjelasan lebih
lanjut dapat dilihat pada bagian program fast track.
Jalur Fast Track pada Masa Studi Akhir Sarjana
Jalur fast track adalah jalur yang hanya boleh diikuti oleh alumni
sarjana STIE YKPN Yogyakarta. Dalam hal ini calon mahasiswa
memilih mengikuti program fast track pada saat mahasiswa tersebut
berada pada semester terakhir di program sarjana. Penjelasan lebih
lanjut dapat dilihat pada bagian program fast track.
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Jalur Non Beasiswa & Non Fast Track
Jalur non beasiswa dan non fast track diikuti oleh sarjana alumni STIE
YKPN Yogyakarta yang tidak memenuhi syarat atau tidak bersedia
untuk mengikuti jalur beasiswa dan jalur fast track.
Jalur Non Alumni
Jalur non alumni adalah jalur yang diikuti oleh calon mahasiswa
pascasarjana yang bukan alumni sarjana STIE YKPN Yogyakarta.

Seleksi Mahasiswa Baru
Ada dua kategori seleksi masuk mahasiswa baru, yaitu:
1. Seleksi administratif
2. Seleksi tulis
Seleksi Administratif
Dalam seleksi administrasi dilakukan pemeriksaan terhadap berkas
administrasi calon mahasiswa. Berkas administrasi yang perlu
disiapkan oleh calon mahasiswa adalah:
1. Bukti pembayaran biaya pendaftaran yang dilakukan melalui
Bank Mandiri atas nama Pascasarjana STIE YKPN nomor rekening
137-00-95042822-2.
2. Satu lembar fotokopi ijazah S1 yang telah dilegalisir.
3. Satu lembar fotokopi transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir.
4. Satu lembat fotokopi akte kelahiran yang telah dilegalisir.
5. Empat lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm.
6. Bukti skor Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minimal
450.
7. Bukti skor Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 450.
8. Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap.
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Seleksi Tulis
Seleksi tulis dilakukan setelah seleksi administratif selesai dilakukan.
Prestasi akademik dinilai berdasarkan berkas-berkas administratif
pendaftaran. Tahapan yang dilakukan sebelum memutuskan seleksi
tulis adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa tidak perlu mengikuti seleksi tulis
Hasil penilaian berkas administratif menunjukkan prestasi
akademik calon mahasiswa adalah baik dan
tidak perlu
mengikuti seleksi tulis. Penilaian dilakukan terhadap perguruan
tinggi asal sarjana, status akreditasi program sarjana, keselarasan
program studi sarjana dengan program studi magister, indeks
prestasi akademik, jenis dan nama mata kuliah yang ditempuh di
program sarjana serta nilainya, serta prestasi akademik lainnya.
2. Mahasiswa harus mengikuti seleksi tulis
Hasil penilaian berkas administratif menunjukkan bahwa
mahasiswa perlu mengikuti seleksi tulis. Penilaian dilakukan
terhadap perguruan tinggi asal sarjana, status akreditasi program
sarjana, keselarasan program studi sarjana dengan program studi
magister, indeks prestasi akademik, jenis dan nama mata kuliah
yang ditempuh di program sarjana serta nilainya, serta prestasi
akademik lainnya.
Materi tes tulis apabila calon mahasiswa tersebut dituntut mengikuti
tes tulis:
1. Program studi magister akuntansi:
a. Akuntansi Keuangan
b. Akuntansi Manajemen
c. Pengauditan
d. Manajemen Keuangan
e. Statistika
2. Program studi magister manajemen:
a. Manajemen
b. Pemasaran
c. Manajemen Sumber Daya Manusia
d. Manajemen Keuangan
e. Statistika
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Matrikulasi
Hasil seleksi tertulis meliputi mahasiswa diterima penuh tanpa
matrikulasi atau mahasiswa diterima dengan materikulasi. Apabila
mahasiswa diputuskan harus mengikuti matrikulasi, maka mahasiswa
tersebut mengikuti matrikulasi untuk materi seleksi tulis yang
dinyatakan tidak lulus.
Periode Admisi
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta menerima mahasiswa baru pada
setiap semester ganjil dan genap. Kuliah pada semester ganjil
dimulai pada bulan Oktober dan kuliah pada semester genap dimulai
pada bulan April. Calon mahasiswa baru dapat mendaftar setiap saat
dan boleh memilih periode mulai kuliah yaitu semester ganjil atau
semester genap.

KETENTUAN
PERKULIAHAN
Bimbingan Rencana Studi
Bimbingan Rencana Studi (BRS) Mahasiswa Pascasarja STIE YKPM
dilakukan setiap semester, yang dijadwalkan pada sebelum kuliah
dimulai. Ketua program (kaprodi) studi magister akuntansi
membimbing mahasiswa magister akuntansi dan kaprodi magister
manajemen membimbing mahasiswa magister manajemen. Sebelum
menemui dan konsultasi kepada kaprodi, mahasiswa perlu
melakukan perencanaan beban studi setiap semester. Beban studi
yang akan ditempuh setiap semester perlu didaftarkan. Masa
pendaftaran rencana studi setiap semester ditetapkan dalam
kalender akademik. Mahasiswa wajib melakukan kegiatan
pendaftaran rencana studi (PRS) setiap semester sesuai jadwal yang
telah ditetapkan. Pendaftaran Rencana Studi perlu memperhatikan:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurikulum yang berlaku
Daftar mata kuliah yang ditawarkan.
Pedoman pengambilan mata kuliah.
Jadwal kuliah.
Jadwal ujian.
Urutan pengambilan mata kuliah dan mata kuliah prasyarat.

Dalam proses BRS, kaprodi bertugas sebagai dosen wali.
Sebelum melakukan PRS, mahasiswa dapat berkonsultasi terlebih
dahulu kepada kaprodi masing-masing. Apabila mahasiswa dalam
melakukan kegiatan PRS ada keliruan, kaprodi memberikan arahan,
saran, dan penjelasan-penjelasan agar mata kuliah yang diambil
sesuai dengan urutan dan kurikulum yang berlaku.
Frekuensi dan Jam Kuliah
Frekuensi kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa tergantung pada
jumlah mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada semester
tertentu. Mahasiswa menempuh mata kuliah sebanyak satu (1)
sampai lima (5) mata kuliah per semester. Jumlah SKS yang ditempuh
mahasiswa bisa mencapai enam (6) sampai lima belas (15) SKS per
semester. Jumlah mata kuliah dan SKS tersebut ditentukan
berdasarkan hasil Bimbingan Rencana Studi (BRS) yang dilakukan
antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Berdasarkan jumlah mata
kuliah tersebut, maka dimungkinkan mahasiswa mengikuti kuliah
sampai dengan lima (5) kali dalam seminggu. Namun rata-rata
mahasiswa menempuh hanya empat (4) kali kuliah dalam seminggu
atau mengikuti empat (4) mata kuliah.
Jam kuliah mahasiswa tergantung pada jenis program yang
diikuti mahasiswa. Apabila mahasiswa mengikuti kelas reguler, maka
jam kuliah bisa antara 07.00 sampai 18.00 dari hari Senin sampai
dengan Jumat. Sedangkan apabila mahasiswa mengikuti kelas
malam, maka jam kuliah bisa antara jam 18.30 sampai jam 21.00 dari
hari Senin sampai dengan Jumat.
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Masa Studi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa
masa studi maksimal untuk program magister adalah empat (4)
tahun. Mahasiswa harus memperhatikan dan mengatur perencanaan
studi dengan baik agar studi di program magister dapat diselesaikan
kurang dari empat (4) tahun.
Cuti Kuliah
Seorang mahasiswa dimungkinkan tidak dapat melakukan kuliah
secara berkesinambungan karena alasan tertentu. Alasan-alasan
tersebut dapat berupa alasan kesehatan, pekerjaan, ibadah,
melahirkan, perkawinan, dan alasan lainnya. Masa cuti kuliah adalah
selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selagi masih tidak
melanggar ketentuan masa studi maksimal yaitu empat (4) tahun.
Pada dasarnya cuti kuliah adalah hak mahasiswa. Akan tetapi,
mahasiswa yang melakukan cuti kuliah tanpa memenuhi ketentuan
administrasi cuti kuliah dapat dibebani sejumlah SPP tertentu. Untuk
menghindari beban SPP tersebut, mahasiswa perlu memenuhi
administrasi cuti kuliah. Ada tiga jenis cuti kuliah, yaitu:
1. Cuti kuliah dengan ijin. Untuk kategori ini, mahasiswa tidak perlu
membayar SPP selama cuti.
2. Cuti kuliah tanpa ijin dan tidak mengikuti bimbingan rencana
studi. Untuk kategori ini, mahasiswa harus membayar SPP tetap
selama cuti.
3. Cuti kuliah tanpa ijin dan telah mengikuti bimbingan rencana
studi. Untuk kategori ini, mahasiswa harus membayar SPP
variabel pada semester pertama cuti kuliah dan SPP tetap selama
cuti kuliah.
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Mengulang Mata Kuliah
Apabila mahasiswa karena sesuatu hal mengulang mata kuliah
tertentu dan juga tesis, maka kepada yang bersangkutan dibebankan
biaya variabel. Jumlah biaya pengulangan mata kuliah tergantung
pada besaran biaya variabel per SKS dan jumlah SKS yang diulang.
Perhatikan biaya pengulangan mata kuliah pada bagian keuangan.
Etika dan Sanksi Akademik
Perguruan tinggi adalah tempat untuk membentuk mahasiswa
menjadi manusia yang terpelajar dan terdidik. Mahasiswa yang
terdidik ditunjukkan jenis nilai-nilai yang baik yang diperoleh dari
sekolah yang menjadi nilai-nilai pribadi mahasiswa tersebut. Salah
satu nilai-nilai tersebut adalah kejujuran. Masyarakat akademik,
khususnya mahasiswa pascasarjana, dituntut memiliki tingkat
kejujuran yang tinggi. Seorang mahasiswa yang melakukan
perbuatan yang tidak jujur serta pelanggaran etika dan ketentuan
akademik dapat menghasilkan sanksi bagi yang bersangkutan.
Contoh-contoh tindakan yang dapat diberi sanksi adalah:
kecurangan, plagiarisme, pemalsuan, penipuan, pencurian,
pemerasan, dan pelecehan seksual.
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta akan memberikan sanksi teguran
lisan sampai dengan pemecatan atas pelanggaran yang dilakukan.
Sanksi yang diberikan meliputi:
a. Teguran lisan.
b. Surat Teguran Pertama (untuk pelanggaran yang pertama).
c. Surat Teguran Kedua (untuk pelanggaran yang kedua).
d. Surat Pemberhentian (untuk pelanggaran yang ketiga atau
pelanggaran yang pertama kategori berat sekali).
Kepada mahasiswa yang pernah memperoleh teguran tertulis
terkait dengan kecurangan akademik tidak akan diberikan predikat
kelulusan dengan pujian (cum laude) walaupun IPK mahasiswa
tersebut memenuhi syarat untuk predikat kelulusan tersebut.
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Evaluasi Hasil Belajar
Evaluasi hasil belajar dilakukan pada dua tahap yaitu:
a. Evaluasi hasil belajar akhir semester
b. Evaluasi hasil belajar akhir program
Evaluasi hasil belajar akhir semester didasarkan pada
pemenuhan mahasiswa terhadap silabus mata kuliah untuk setiap
mata kuliah yang ditempuh pada setiap semester. Pada dasarnya ada
dua hal yang harus diikuti mahasiswa agar berhasil dari setiap mata
kuliah yang ditempuh pada setiap semester, yaitu:
a. Kehadiran minimum
b. Pemenuhan terhadap unsur-unsur penilaian mahasiswa
berdasarkan silabus
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta menentukan bahwa
kehadiran minimum untuk setiap kuliah adalah 75%. Mahasiswa
didorong untuk memenuhi perkuliahan sepenuhnya atau 100%
kehadiran. Akan tetapi dimungkinkan terjadi kondisi-kondisi tertentu
yang menyebabkan mahasiswa tidak menghadiri perkuliahan
sepenuhnya. Untuk hal-hal seperti ini disediakan cadangan untuk
tidak menghadiri kuliah sebesar maksimal 25% dari jumlah kehadiran
yang seharusnya. Apabila mahasiswa tidak memenuhi kehadiran
minimal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak akan
memperoleh nilai dari mata kuliah yang bersangkutan.
Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu.:
a. Tugas-tugas kelas
Tugas-tugas kelas meliputi presentasi, pekerjaan rumah, aktivitas
kelas, dan tugas-tugas kelas lainnya. Bobot penilaian untuk tugastugas kelas adalah 40%.
b. Ujian tengah semester
Ujian tengah semester diselenggarakan untuk bahan kuliah sejak
tatap muka pertama sampai dengan tatap muka terakhir
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menjelang ujian tengah semester. Bobot penilaian untuk ujian
tengah semester adalah 30%.
c. Ujian akhir semester
Ujian akhir semester diselenggarakan untuk bahan kuliah sejak
tatap muka pertama setelah ujian tengah semester sampai
dengan tatap muka terakhir menjelang ujian akhir semester.
Bobot penilaian untuk ujian tengah semester adalah 30%.
Hasil penilaian dosen untuk tugas-tugas kelas, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester ditabulasi menjadi nilai akhir.
Nilai akhir meliputi komponen nilai dalam angka, nilai dalam huruf,
dan bobot angka sebagai berikut:
Nilai Angka
85,00 – 100,00
80,00 – 84,99
75,00 – 79,99
65,00 – 74,99
60,00 – 64,99
55,00 – 59,99
40,00 – 54,99
30,00 – 39,99
20,00 – 29,99
0,00 – 19,99

Nilai Huruf
A
AB+
B
BC+
C
CD
E

Angka Mutu
4,00
3,67
3,33
3,00
2,67
2,33
2,00
1,67
1,00
0,00

Evaluasi akhir program dilakukan dalam rapat yudisium. Pada
rapat yudisium dibahas tentang apakah mahasiswa sebagai peserta
yudisium memenuhi ketentuan yudisium. Ketentuan yudisium diatur
sesuai dengan kurikulum yang diikuti oleh mahasiswa
Ketentuan yudisium untuk mahasiswa yang mengikuti
kurikulum 2021/2020 adalah sebagai berikut:
a. Telah menempuh sekurang-kurangnya 40 SKS.
b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
c. Memiliki nilai minimum C.
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Ketentuan yudisium untuk mahasiswa yang mengikuti kurikulum
2017/2018 adalah sebagai berikut:
a. Telah menempuh sekurang-kurangnya 48 SKS.
b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
c. Memiliki nilai minimum C.
Predikat kelulusan diatur sebagai berikut:
IPK
3,00 – 3,50
3,51 – 3,75
3,76 – 4,00

Predikat Kelulusan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Pujian (Cum Laude)

Mahasiswa yang pernah memperoleh teguran tertulis terkait
dengan kecurangan akademik tidak akan memperoleh predikat
kelulusan dengan pujian (cum laude) walaupun IPK yang
bersangkutan memenuhi syarat untuk peringkat kelulusan tersebut.

KULIAH
TAMU DAN AHLI
Mata kuliah Isu-Isu Terkini dalam Bisnis merupakan mata kuliah
unggulan Pascasarjana STIE YKPN, baik untuk program studi magister
akuntansi maupun program studi magister manajemen. Mata kuliah
yang sebanyak dua (2) SKS ini dirancang untuk membekali para
mahasiswa mengetahui dan memahami praktik dan isu-isu bisnis
terkini yang langsung dari para pelaku atau praktisi bisnis. Dosen
mata kuliah berupa tim dosen praktisi bisnis. Kehadiran dosen
praktisi di perguruan tinggi adalah hal penting. Meskipun dosen
praktisi adalah sebagai dosen tidak tetap, mahasiswa dapat belajar
secara praktek dari para dosen praktisi yang sudah terjun di lapangan
langsung.
Menghadirkan dosen dari kalangan praktisi kemudian akan
membantu menyempurnakan kegiatan mengajar semua dosen
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta karena dosen praktisi mampu
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memberikan ilmu secara praktik kepada mahasiswa, yang tentunya
didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan. Praktisi tentu lebih
paham dan akan membagikan pengalamannya di lapangan tersebut.
Dosen praktisi yang sudah menekuni suatu usaha memiliki ilmu
yang bersumber dari pengalaman dan penerapan ilmu secara
praktek langsung. Semua pengalaman yang dimiliki para praktisi ini
akan menjadi ilmu yang berharga bagi para mahasiswa. Dosen
tersebut diharapkan membantu mahasiswa untuk menguasai
berbagai keterampilan di dunia kerja. Apa yang disampaikan dosen
praktisi akan memberi gambaran jelas kepada mahasiswa mengenai
kondisi di lingkungan tempat kerja. Dengan demikian, mahasiswa
akan lebih siap secara mental atau psikis.
Kesiapan ini penting untuk membantu mereka menghadapi
dunia kerja yang keras. Mulai dari persaingan yang ketat, hingga
tuntutan perusahaan yang mengharapkan karyawannya memiliki skill
yang mumpuni. Pemberian bekal sejak dini tentu menjadi langkah
tepat agar perguruan tinggi mampu mencetak lulusan yang sesuai
kebutuhan industri.
Pada mata kuliah ini, tidak semua praktisi bisa menjadi
pengajar atau dosen. Hal ini disebabkan dosen praktis tersebut selain
dituntut memiliki pengalaman industri terkini juga dituntut untuk
memiliki sejumlah kompetensi yang membantu mereka
menyampaikan materi industri kepada mahasiswa di kelas dengan
baik. Kompetensi tersebut adalah: pedagogik, kepribadian,
profesionalitas, dan sosial. Kompetensi pedagogik meliputi
keterampilan dalam mengajar dan memahami karakter mahasiswa.
Sehingga praktisi tersebut memiliki dasar keterampilan untuk
menyampaikan materi. Kompetensi kepribadian mencakup perilaku
dan karakter dari praktisi tersebut. Menjadi dosen praktisi tentu
memiliki peran sebagaimana dosen pada umumnya, yang mana
sosoknya menjadi teladan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, dosen
praktisi dianjurkan memiliki kepribadian yang baik. Kompetensi
profesional berupa menguasai bidang yang dimiliki, sehingga bidang
yang dikuasainya dapat disampaikan dengan baik kepada seluruh
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mahasiswa. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan
praktisi tersebut bersosialisasi, yang meliputi kemampuan
komunikasi yang baik di hadapan mahasiswa. Tidak hanya cakap saat
menjelaskan materi, namun juga cakap menjaga sikap saat
berbincang dengan para mahasiswa.

SEREWOPSY
SERIAL RESEARCH WORKSHOP PASCASARJANA STIE YKPN
Serewopsy merupakan singkatan dari Serial Research Workshop
Pascasarjana STIE YKPN. Serewopsy ditujukan untuk membantu
mahasiswa S1 yang sedang menempuh skripsi, membantu
mahasiswa magister yang sedang menempuh tesis, dan juga
membantu mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui aspekaspek detil dari proses penelitian. Motto Serewopsy adalah joyful
research yang bermakna bahwa meneliti itu menyenangkan. Berikut
ini adalah topik Serewopsy yang berjalan pada semester 1 tahun
akademik 2021/2022:
1. Serewopsy #1:
Tips mencari ide penelitian - akuntansi
2. Serewopsy #2:
Tips mencari ide penelitian - manajemen
3. Serewopsy #3:
Tips menyusun latar belakang, permasalahan,
dan tujuan penelitian - akuntansi
4. Serewopsy #4:
Tips menyusun latar belakang, permasalahan,
dan tujuan penelitian - manajemen
5. Serewopsy #5:
Mengenal berbagai teori dalam bidang ilmu
akuntansi
6. Serewopsy #6:
Mengenal berbagai teori dalam bidang ilmu
manajemen
7. Serewopsy #7:
Tips pengembangan dan penyusunan hipotesis
8. Serewopsy #8:
Manajemen referensi dan sitasi
9. Serewopsy #9:
Tips menyusun bab metode penelitian
10. Serewopsy #10: Mengolah data dengan SPSS dan membaca
output statistiknya
11. Serewopsy #11: Mengolah data dengan partial least square
dan membaca output statistiknya
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12. Serewopsy #12:
13. Serewopsy #13:
14. Serewopsy #14:
15. Serewopsy #15:
16. Serewopsy #16:
17. Serewopsy #17:

Mengolah data dengan AMOS dan membaca
output statistiknya
Tips menyusun statistik deskriptif dan analisis
data
Tips menyusun analisis hasil pengujian
hipotesis
Tips menyusun pembayasan hasil penelitian
Tips menyusun kesimpulan, implikasi,
keterbatasan, dan saran
Tips menyiapkan diri mengikuti ujian
skripsi/tesis
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EKSPOS
INTERNASIONAL
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta memfasilitasi ekspos
internasional kepada para mahasiswanya. Ekspos internasional
berupa berkunjung ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri dan
berbagai pusat bisnis di luar negeri. Kegiatan ini dapat dipilih
mahasiswa sebagai media untuk menambah wawasan internasional
dan global. Dengan bertemu dengan para mahasiswa dan dosen
perguruan tigggi di luar negeri, para mahasiswa Pascasarjana STIE
YKPN Yogyakarta dapat bertukar informasi yang bermanfaat perihal
ilmu pengetahuan dan penelitian. Pertukaran tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah
antara mahasiswa Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta dan
mahasiswa perguruan tinggi luar negeri yang dikunjungi. Dengan
mahasiswa melihat langsung pusat-pusat bisnis di luar negeri, para
mahasiswa Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta dapat menambah
wawasan tentang praktik bisnis di luar negeri dan dapat untuk
meningkatkan kreativitas dan ide ide bisnis baru untuk dipraktikkan
di Indonesia. Ekspos internasional sudah berlangsung beberapa
tahun. Negara-negara yang pernah dikunjungi adalah Singapore,
Malaysia dan Thailand.

Menjalin Kerja Sama dengan Southern Taiwan University (2018)
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KETENTUAN
KEUANGAN
Biaya Kuliah Kelas Reguler
Biaya kuliah pascasarjana
untuk kelas reguler adalah sebagai berikut:
No
Pilihan Program
Total Biaya
Kuliah (Rp)
1 Alumni: beasiswa
6.000.000
2 Alumni: beasiswa & fast track
6.000.000
3 Alumni: fast track – sudah lulus S1
16.525.000
4 Alumni: fast track – belum lulus S1
16.525.000
5 Alumni: non-beasiswa & non-fast track
19.000.000
6 Non-alumni
28.000.000
Biaya kuliah kelas reguler diangsur sebagai berikut:
No

Pilihan Program

1

Alumni: beasiswa

2

Alumni: beasiswa
& fast track
Alumni: fast track
– belum lulus S1*
Alumni: fast track
– sudah lulus S1
Alumni: nonbeasiswa & nonfast track
Non-alumni

3
4
5

6

Saat
Registrasi
3.000.000
3.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000

9.000.000

Pembayaran Biaya Kuliah
Angsuran
Frekuensi
Jumlah
Keterangan
2
1.500.000 Setiap
semester
2
1.500.000 Setiap
semester
4
3.381.250 Setiap
semester
4
2.631.250 Setiap
semester
4
3.250.000 Setiap
semester
4

4.750.000 Setiap
semester

*Apabila setelah lulus S1 ternyata mahasiswa yang bersangkutan
lulus dengan predikat cum laude, maka SPP akan disesuaikan
menjadi Rp6.000.000.
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Biaya kuliah di atas dirancang dengan asumsi bahwa
mahasiswa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan tanpa mengulang.
Biaya untuk mengulang mata kuliah dan perpanjangan tesis adalah
Rp275.000 per SKS untuk kelas reguler sejak angkatan 2021/2022
dan Rp250.000 per SKS untuk kelas reguler angkatan 2020/2021 dan
sebelumnya.
Biaya Kuliah Kelas Malam
Biaya kuliah pascasarjana untuk kelas malam adalah sebagai
berikut:
No
Pilihan Program
Total Biaya
Kuliah (Rp)
1 Alumni: beasiswa
7.200.000
2 Alumni: beasiswa & fast track
3 Alumni: fast track – sudah lulus S1
4 Alumni: fast track – belum lulus S1
5 Alumni: non-beasiswa & non-fast track
6 Non-alumni
*tidak ada pilihan program tersebut untuk kelas malam

*
*
*
22.300.000
33.300.000

Biaya kuliah kelas malam diangsur sebagai berikut:
No
Pilihan
Pembayaran Biaya Kuliah
Program
Saat
Angsuran
Registrasi Frekuensi Jumlah Keterangan
1 Alumni:
3.600.000
2
1.800.000 Setiap
beasiswa
semester
2 Alumni:
*
*
* *
beasiswa &
fast track
3 Alumni: fast
*
*
* *
track –
belum lulus
S1*
4 Alumni: fast
*
*
* *
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5

6

track –
sudah lulus
S1
Alumni:
nonbeasiswa &
non-fast
track
Non-alumni

7.200.000

4

11.000.000

4

3.775.000 Setiap
semester

5.575.000 Setiap
semester
*tidak ada pilihan program tersebut untuk kelas malam
Biaya kuliah di atas dirancang dengan asumsi bahwa
mahasiswa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan tanpa mengulang.
Apabila mahasiswa mengulang atau memperbaiki nilai mata kuliah
tertentu, maka akan dibebankan biaya mengulang kelas malam
sebesar Rp327.500 per SKS. Apabila tesis tidak bisa diselesaikan
dalam satu semester, maka biaya perpanjangan tesis untuk kelas
malam adalah sebesar Rp327.500 per SKS.
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KETENTUAN
TESIS
Tesis merupakan karya ilmiah berupa penelitian yang dilakukan
dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan,
pengembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan teori baru.
Pelaksanaan tesis oleh mahasiswa program magister dilakukan
dengan pegawasan dan pembimbingan dosen. Pelaksanaan tesis
mencakup:
1. Pendaftaran tesis
2. Pembimbing tesis
3. Ekspos proposal penelitian
4. Ujian tesis
Pendaftaran Tesis
Tahap awal pelaksanaan tesis adalah pendaftaran tesis. Pendaftaran
tesis merupakan proses pengajuan diri oleh mahasiswa program
pascasarjana untuk memulai proses penyusunan tesis. Untuk
melakukan pendaftaran tesis, mahasiswa mengisi formulir
pendaftaran dan menyerahkannya kepada bagian akademik.
Mahasiswa yang berhak mengajukan diri untuk melakukan
pendaftaran tesis adalah:
1. Jumlah SKS yang belum ditempuh adalah sebanyak 6 SKS tidak
termasuk tesis.
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
Pembimbing Tesis
Pembimbing tesis adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIE YKPN
Yogyakarta untuk membimbing pelaksanaan tesis sejak pembuatan
proposal sampai dengan penyelesaian tesis. Jumlah dosen
pembimbing tesis adalah 1 atau 2 orang untuk setiap mahasiswa.
Pembimbing tesis adalah dosen yang memiliki gelar kesarjanaan

57

doktor serta memiliki kompetensi di bidang topik tesis yang
dibimbing.
Mahasiswa dituntut untuk melakukan pembimbingan tesis
secara rutin, misalnya sekali seminggu. Dalam proses pembimbingan,
pembimbing tesis:
1. Mengarahkan mahasiswa untuk mengkaji lebih dalam mata
kuliah dan literatur tertentu dalam rangka meningkatkan
kemampuan akademik mahasiswa untuk pelaksanaan tesis.
2. Menyediakan waktu yang cukup dan pertemuan periodik dalam
rangka penyelesaian tesis.
3. Mengarahkan mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses
pelaksanaan tesis berjalan tepat waktu.
4. Memberikan saran dan arahan kepada mahasiswa dalam proses
pembuatan usulan penelitian tesis, melakukan penelitian,
membimbing proses pengolahan dan analisis data, serta
penyusunan laporan.
5. Memberikan penilaian terhadap usulan penelitian tesis, ekspos
proposal, pelaksanaan penelitian, naskah tesis, dan ujian tesis.
Ekpsos Proposal Penelitian
Ekspos proposal adalah presentasi proposal dihadapan dosen
pembimbing dan mahasiswa pascasarjana. Ekspos proposal
merupakan sarana untuk menguji usulan penelitian dan memberikan
masukan dalam rangka perbaikan proposal penelitian. Melalui
ekspos proposal dapat diketahui aspek kelemahan dan perbaikan
lebih lanjut. Dalam ekspos proposal, mahasiswa mempresentasikan
proposal penelitian di hadapan dosen pembimbing dan mahasiswa
pascasarjana. Dosen pembimbing menilai proposal dan
mengakomodir masukan dalam rangka perbaikan proposal.
Mahasiswa melakukan perbaikan proposal sesuai dengan
permintaan dosen pembimbing.
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Ketentuan Plagiasi
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta menuntut mahasiswa untuk
menghindarkan diri dari praktik‐praktik plagiat. Plagiat adalah
perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah,
dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah
pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan
sumber secara tepat dan memadai. Mahasiswa harus menghormati
dan memberikan penghargaan atas karya orang lain. Untuk
menghindari plagiasi, Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta
menentukan batas maksimum similarity sebesar 25% untuk tesis.
Ujian Tesis
Laporan tesis sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dosen
pembimbing mempertimbangkan berbagai aspek sebelum
melakukan persetujuan atas laporan tesis. Aspek-aspek yang dinilai
dosen pembimbing dalam menyetujui laporan tesis meliputi
kemutahiran isu penelitian, keberadaan faktor kontekstual, kejelasan
permasalahan penelitian, ketepatan teori dan hipotesis, ketepatan
metodologi, perolehan data, analisis data, pembahasan, kesimpulan,
format penulisan, kedalaman isi, dan relevansi artikel pendukung.
Pada ujian tesis, mahasiswa melakukan presentasi tesis dihadapan
dosen penguji dengan jangka waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Dosen
penguji tesis meliputi dosen pembimbing ditambah 2 orang dosen
penguji lainnya. Dosen penguji memberikan penilaian atas ujian tesis
dan menginformasikannya kepada mahasiswa. Dosen penguji dapat
menyatakan hasil ujian berupa: lulus tanpa perbaikan, lulus dengan
perbaikan, dan tidak lulus.
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BANTUAN
CALL FOR PAPERS, PUBLIKASI, & PKM
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta memberikan bantuan untuk
mengikuti call for papers (konferensi), biaya publikasi, dan kegiatan
PKM (pengabdian kepada masyarakat). Tujuan Pascasarjana STIE
YKPN Yogyakarta memberikan bantuan call for papers, publikasi, dan
PKM adalah dalam rangka:
a. Mendorong mahasiswa secara bersama-sama dengan dosen
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan
publikasi penelitian.
b. Mendorong mahasiswa bersama-sama dengan dosen untuk
mengikuti kegiatan call for papers baik yang diselenggarakan di
dalam negeri maupun luar negeri.
c. Mendorong mahasiswa secara bersama-sama dengan dosen
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
Bantuan call for papers (konferensi) adalah uang yang
diberikan oleh Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta kepada
mahasiswa pascasarjana yang menulis paper bersama dosen untuk
mengikuti kegiatan call for papers. Mahasiswa pascasarjana dapat
mengajukan kepada pengelola untuk memperoleh bantuan call for
papers maksimum 1 (satu) paper untuk paper yang tidak berasal dari
tesis dan maksimum 1 (satu) paper untuk paper yang berasal dari
tesis. Bantuan untuk mengikuti call for papers meliputi:
a. Biaya pendaftaran.
b. Akomodasi hotel maksimum selama mengikuti konverens.
c. Biaya transportasi pulang pergi.
d. Uang harian selama mengikuti konverens.
Bantuan biaya publikasi adalah uang yang diberikan oleh
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta kepada mahasiswa pascasarjana
yang menulis paper bersama dosen untuk membayar biaya
pendaftaran publikasi artikel. Bantuan biaya publikasi hanya
diberikan apabila mahasiswa atau dosen pascasarjana sebagai
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penulis pertama. Bantuan biaya publikasi diberikan untuk kategori
jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6, jurnal nasional non Sinta,
jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Besarnya
bantuan biaya publikasi yang diberikan sesuai dengan kategori jurnal
yang dituju.
Bantuan kegiatan PKM (pengabdian kepada masyarakat)
merupakan uang yang diberikan oleh Pascasarjana STIE YKPN kepada
kelompok mahasiswa dan dosen yang melakukan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa secara berkelompok
mengajukan proposal kepada Direktur Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta untuk memperoleh bantuan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa harus
dibimbing oleh dosen yang ditentukan oleh Pengelola Pascasarjana
STIE YKPN Yogyakarta. Besarnya bantuan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ditentukan oleh pengelola dengan
mempertimbangkan lingkup kegiatan, lokasi kegiatan, serta jumlah
mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Mahasiswa Mengikuti Call for Papers NCAB 2020
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PROFIL
ALUMNI
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta terbuka yang menerima
mahasiswa berdasarkan berbagai latar belakang seperti perguruan
tinggi asal, daerah asal, fresh graduate atau pegawai, agama, daerah
asal, jenis kelamin, umur, latar belakang ekonomi, dan latar belakang
lainnya. Pada saat ini mahasiswa pascasarjana yang berasal dari
lulusan sarjana STIE YKPN sebesar 68%. Sebanyak 32% mahasiswa
pascasarjana berasal dari program sarjana berbagai perguruan tinggi
di Indonesia dan luar negeri.
Mahasiswa pascasarjana berasal dari berbagai latar belakang
suku dan wilayah serta latar belakang lainnya. Hal ini mencerminkan
kebijakan STIE YKPN Yogyakarta yang sangat mengedepankan prinsip
kesetaraan, diversitas, dan kesempatan yang sama dalam
memperoleh pendidikan. Meskipun didominasi oleh mereka yang
berasal dari pulau Jawa (57%), mahasiswa pascasarjana juga berasal
dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 43% mahasiswa
pascasarjana berasal dari berbagai pulau di luar pulau Jawa.
Latar Belakang Mahasiswa Pascasarjana
Perguruan Tinggi Asal
Daerah Asal
Jenis Kelamin
Alumni S1 STIE YKPN 68%
Jawa
57%
Pria
55%
Non Alumni S1 STIE
32% Luar Jawa 43% Wanita 45%
YKPN
Berdasarkan gender, jumlah mahasiswa pascasarjana relatif
seimbang antara laki-laki dan perempuan pada setiap semesternya.
Namun pada saat ini jumlah mahasiswa perempuan lebih besar
(55%) daripada jumlah mahasiswa laki-laki (45%). Pada dasarnya STIE
YKPN Yogyakarta memberikan kesempatan yang sama berdasarkan
gender untuk menjadi mahasiswa pada program pascasarjana.
Mahasiswa Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta adalah
mahasiswa yang memiliki karakter baik, tidak terlibat dalam aktivitas
provokatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika berkehidupan.
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Selama ini tidak pernah ada kejadian yang dapat mengganggu
kegiatan akademik dan ketenteraman di pascasarjana. Mahasiswa
pascasarjana puas dengan layanan akademik dan non-akademik yang
diberikan selama ini. Pengelola menerima masukan dan ide baik dari
dosen maupun dari mahasiswa dalam rangka perbaikan
berkelanjutan pengelolaan Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta.
Pelaksanaan proses perkuliahan di pascasarjana dilakukan
secara mendalam dan terperinci untuk menjaga dan meningkatkan
kualitas mahasiswa. Indeks prestasi akademik dan lama masa studi
merupakan indikator keberhasilan berbagai upaya dilakukan oleh
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Apabila ditinjau dari sisi
kemampuan akademik serta masa studi, rata-rata mahasiswa
pascasarjana memiliki kemampuan dengan kategori sangat
memuaskan dan predikat pujian. Rerata indeks prestasi kumulatif
yang diperoleh adalah 3,59 dan jangka waktu penyelesaian studi
tepat waktu (2 tahun). Masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan
relatif dipengaruhi oleh prestasi akademik mahasiswa (Indeks
Prestasi Kumulatif atau IPK). Sebagian mahasiswa sudah
mendapatkan pekerjaan sebelum diwisuda. Sebagian lagi
mendapatkan pekerjaan relatif cepat setelah wisuda. Secara umum,
rata-rata masa tunggu tersebut adalah 2,75 bulan.
Lama Studi dan Indeks Prestasi, dan Masa Tunggu
Rerata
Masa Studi
IPK Kelulusan
Masa Tunggu
2,00 tahun
3,59
2,75 Bulan
Bidang Pekerjaan Lulusan Pascasarjana
Bidang Pekerjaan Alumni
Prosentasi
Manajer/staf perusahaan swasta
34%
Dosen
30%
Auditor
15%
Pegawai pemerintahan
11%
Wirausaha
10%
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Sampai dengan bulan Agustus 2021 terdapat sebanyak 445
orang lulusan Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Penyebaran
jumlah tersebut meliputi sebanyak 288 orang lulusan dari Program
Magister Akuntansi dan 167 lulusan dari Program Magister
Manajemen. Pengguna lulusan pascasarjana adalah pemerintah dan
swasta. Untuk sektor swasta, bidang industrinya adalah manufaktur,
keuangan, perkebunan, pendidikan, dan jasa. Sampai dengan bulan
Agustus 2021 terdapat sebanyak 270 instansi yang telah
menggunakan lulusan pascasarjana. Dua bidang pekerjaan lulusan
pascasarjana yang paling banyak adalah manajer atau staf
perusahaan swasta dan dosen masing-masing 34% dan 30%. Bidang
pekerjaan lain lulusan pascasarjana adalah auditor, pegawai
pemerintahan, dan melakukan wirausaha mandiri.

64

Pandu Fajar Wisudha., SE., M.Si., CA., Ak.
Vice President Financial Analysis
PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)
MAKSI angkatan 2005
Sebelum jabatan sekarang, Pandu Fajar
Wisudha, SE., M.Si., CA., Ak. Juga pernah
bekerja sebagai associate auditor di KAP
Deloitte, Commisioner di PT Aerotrans, Audit
and Risk Management Committee di PT
Garuda Indonesia Maintenance Facility, GCG
and Risk Management Committee di PT
Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta
sebagai Vice President Financial Accounting
PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Testimoni:
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta terbukti sebagai sekolahnya
orang hebat. Pencapaian saya hingga saat ini sebagai Vice President
Financial Analisis di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan sempat
pula menjadi Komite GCG dan Risk Management di Pelabuhan
Indonesia III, tak lepas dari apa yang telah diberikan oleh
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Untuk rekan-rekan yang masih
menimba ilmu di Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta keep focus,
faith and fire dalam segala hal dan mulai belajar bagaimana anda
bisa memberikan value creation untuk diri anda dan orang lain.
Sekolahnya Orang Hebat
Untuk Karir yang Gemilang
Memberikan Value Added.
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Semcesen Budiman Utomo SE., M.Si., Ak.
Assistant Accounting Manager PT Signa Husada

MAKSI angkatan 2005
Sebelum pada posisi sekarang, Semcesen
Budiman Utomo SE., M.Si., Ak. juga pernah
bekerja di KAP Moore Stephens dan
supervisor di PL Jakarta Representative
Office of Kendall Court (Singapore) Pte. Ltd.
Testimoni:
Kuliah di Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta sangat menyenangkan.
Saya bertemu dengan para dosen yang kompeten di bidangnya.
Materi yang diberikan dalam proses pembelajaran sangat up to date
sehingga bermanfaat menambah ilmu dan wawasan dari teori
sampai pengaplikasian praktik di lapangan. Suasana kelas selalu
hidup dengan diskusi-diskusi menarik serta para dosen yang
membantu kita untuk dapat lebih berani dalam menyampaikan
pendapat. Semoga Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta selalu dapat
meningkatkan dan menjaga kualitasnya agar selalu menghasilkan
lulusan-lulusan yang berkualitas.
Kuliah menyenangkan
Dosen kompeten
Memperoleh wawasan teori dan praktik
Diskusi menarik
Suasana kelas hidup
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Marsista Ikha Handayani, SE., M.Si.
Owner Paviliun D'Zivana Home Living, Yogyakarta
&Owner ZAIFA Rental Extrabed, Yogyakarta

MAKSI angkatan 2005
Sebelum menjadi wirausahawan, Marsista
Ikha Handayani, SE., M.Si. pernah menjadi
auditor pada Satuan Audit Internal UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Dosen Fakultas Syariah &
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Accounting Manajer di RS. Hermina
Pandanaran Semarang, serta Accounting
Manager di University Hotel Yogyakarta.
Testimoni:
Bangga menjadi salah satu alumni Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta. Kampus yang sangat fokus membantu mengarahkan
mahasiswa untuk segera menyelesaikan studi dengan cepat dan
berkualitas yang tentunya di dukung oleh para dosen yang sangat
profesional, sarana prasarana yang lengkap dan suasana kampus
yang sangat nyaman. Sukses terus untuk program Pascasarjana STIE
YKPN Yogyakarta.
Kampus membanggakan
Lulus tepat waktu
Kualitas lulusan baik
Dosen profesional
Sarana dan prasarana lengkap
Kampus nyaman
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Astrid Rona Novianty Paluruan, SE., M.Si
Asisten Manager Kredit UMK & Konsumer (PT.
Bank Pembangunan Daerah Papua (KC. Makassar)
MAKSI angkatan 2006
Sebelum jabatan sekarang di BPD Papua, Astrid
Rona Novianty Paluruan, SE., M.Si merupakan
verifikator Akuntansi PT. Jamsostek (Persero)
tahun 2008-2010, Analis Administrasi Kredit (PT.
Bank Pembangunan Daerah Papua KC. Makassar)
tahun 2012 – 2019, dan Asisten Manager Bisnis
Cabang (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Divisi Jaringan & Layanan) tahun 2021.

Testimoni:
Melanjutkan kuliah ke jenjang pascasarjana di STIE YKPN Yogyakarta
khususnya magister akuntansi dengan program beasiswa cum laude
sungguh merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.
Dosen-dosen pengajar yang sangat kompeten di bidangnya tentunya
sangat memberikan dampak dalam mengasah bakat dan minat serta
kreatifitas saya tentunya untuk keperluan dunia kerja saat ini. Selain
itu fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti perpustakaan, teknologi
informasi dan free hotspot sangat membantu saya dalam
menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan tetap mengantongi
predikat cum laude. Harapan saya Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta bisa membuka program lanjutan doktor (S3) karena
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta layak berada di jajaran kampuskampus terbaik yang ada di Indonesia.
Dosen pengajar kompeten
Memberikan pengalaman belajar berharga
Unggul dalam teknologi informasi
Fasilitas unggul
Masuk jajaran kampus terbaik di Indonesia
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Liasari Azali, SE., M.Si., M.Sc., Ak., CA.
Vice President Head of Internal Control
Sandvik AB, Stockholm, Sweden
MAKSI angkatan 2008
Sebelum memegang jabatan sekarang, Liasari
Azali, SE., M.Si., M.Sc., Ak., CA. pernah bekerja
sebagai auditor pada bagian Internal Control
and Compliance dan bahkan sampai menduduki
jabatan sebagai Manager Internal Audit di Ernst
Young (EY), Amsterdam, the Netherland.
Testimoni:
Saya menempuh Profesi Pendidikan Akuntansi (PPAk) dan Master
Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta. Kurikulum yang disusun telah
dipersiapkan untuk mahasiswa belajar mendalam di bidang
akuntansi. Selama belajar di STIE YKPN Yogyakarta, saya mendapat
inspirasi tentang apa yang diharapkan dan harus dipersiapkan untuk
menjadi ahli di dunia kerja. Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta
memiliki staf pengajar dan staf administrasi yang kompeten,
profesional dan selalu bersedia membimbing selama proses belajar.
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta juga menawarkan banyak
aktivitas positif bagi mahasiswa untuk selalu aktif dan berkembang,
baik aktivitas akademik maupun non akademik.
Kurikulum adaptif dengan kebutuhan dunia usaha
Dipersiapkan untuk ahli di dunia kerja
Staf pengajar dan administrasi kompeten dan profesional
Selalu bersedia membimbing dan mendampingi
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Dr. Alfred Labi, SE., M.Si., Ak.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Halmahera, Tobelo, Maluku Utara
MAKSI angkatan 2010
Selain sebagai dosen, Dr. Alfred Labi, SE., M.Si.,
Ak. Juga menjabat sebagai Pembantu Rektor II
Universtias Halmahera serta Ketua Program
Studi S1 Akuntansi. Dia sudah memperoleh
gelar akademik doktor (S3) setelah lulus dari
Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.
Testimoni:
Kesempatan belajar dan menimba ilmu di Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya.
Ketersediaan sarana prasarana
belajar seperti perpustakaan,
teknologi informasi dan sarana lainnya yang memadai yang didukung
dengan tenaga pengajar yang berkualitas di bidang akuntansi dapat
membentuk dan membekali saya untuk berkarya hingga saat ini.
Dalam menjalani profesi saya sebagai dosen banyak hal yang saya
dapatkan dari kampus ini, secara khusus terkait dengan metodologi
penelitian kuantitatif yang pernah diajarkan oleh para dosen di
almamater saya ini, bahkan ketika saya melanjutkan studi di jenjang
doktoral saya sangat merasakan manfaat ini, tentang bagaimana
mengolah data kuantitatiff menggunakan sofware tertentu untuk
sebuah riset. Trima kasih untuk semua pengalaman belajar ini.
Sarana dan prasarana unggul
Bangga kuliah di pascasarjana
Dosen berkualitas
Teknologi informasi unggul
Kuat dalam konsep dan metodologi
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Ermittha Kusumawati, SE., M.Si.
Account Representative
KPP Pratama Pare Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan
MAKSI angkatan 2012
Sebelum jabatan sekarang Ermittha
Kusumawati, SE., M.Si. pernah berkarya
sebagai front officer di Tempat
Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tulungagung. Kemudia
dia diangkat sebagai pelaksana Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan di KPP
Pratama Tulungagung.
Testimoni:
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta membuat saya mengenal banyak
relasi baru sehingga membuka wawasan serta pengetahuan tentang
dunia kerja praktisi accounting. Pencapaian saya saat ini sebagai
Account Representative pada Direktorat Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan tidak lepas juga dari peran serta Keluarga
Besar YKPN khususnya Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Sebagai
motivasi bagi rekan rekan sekalian yang masih menimba ilmu di STIE
YKPN Yogyakarta, tetaplah berjuang dengan semangat dan keyakinan
diri untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga,
bangsa, dan negara. Kembangkanlah potensi diri sedari dini karena
Indonesia menanti dharma bhakti kalian semua.
Menghasilkan banyak relasi baru
Membuka wawasan dan pengetahuan praktik
Pascasarjana berperan serta dalam mengembangkan diri

71

Kristianus Hiktaop, SE., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan BIsnis
Universitas Musamus, Merauke, Papua
MAKSI angkatan 2013
Sebelum menjadi dosen di perguruan
tinggi negeri seperti sekarang ini,
Kristianus Hiktaop, SE., M.Si. memiliki
pengalaman kerja yang cukup beragam.
Dia pernah menjadi manajer operasional
sebuah toko bangunan tahun 2015-2016.
Pada tahun 2017 berperan sebagai guru
mata pelajaran teknologi informasi dan
komunikasi di SMA YPPK Taruna Bakti
Jayapura. Selain sebagai dosen, dia juga
merupakan pendiri dan pengelola
Universitas Okmin Papua. Dia merupakan
bendahara Yayasan Pendidikan Okmin
Papua.
Testimoni:
Memilih dan berproses bersama Magister Akuntansi STIE YKPN
Yogyakarta merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Selama
dua tahun berproses saya telah mendapatkan banyak pengalaman
mental berpikir-kognisi, apektif maupun psikomotorik. Belajar dan
berporses bersama Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta terasa
nyaman, bagaikan keluarga sehingga tidak ada ganjalan untuk saling
berbagai antara sivitas akademika. Pelayanan selalu mengutamakan
outcome dan kebutuhan mahasiswa sehingga belajarpun sangat
efektif dan efisien. Pada awalnya muncul keraguan dalam diri saya
untuk mendalami secara konseptul bidang kajian yang saya pilih saat
itu. Namun setelah saya berproses di progam Magister Akuntansi
STIE YKPN Yogyakarta, terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri
saya diluar ekspektasi saya. Metode dan pendekatan yang digunakan
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oleh para dosen mampu menghilangkan keraguan saya dan
meyakinkan saya terhadap bidang kajian yang saya pilih. Para dosen
mampu mengombinasikan antara teori dan praktik. Penyampaian
materi antara satu dosen dengan dosen yang lain saling mengisi,
melengkapi secara berkesinambungan sehingga mampu membentuk
struktur pengetahuan yang utuh. Proses pembelajaran yang saling
mengisi tersebut dapat membentuk kepercayaan diri yang mantap
sehingga kami siap bersaing diera disrupsi ini. Sungguh pengalaman
studi di Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta telah membekali
saya menjadi seorang profesional, akademisi, akuntabel, kompetitif,
dan kompeten dalam bidang akuntansi. Terima kasih untuk segenap
dosen dan tenaga pendidikan di progam Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta.
Berproses bersama pascasarjana luar biasa
Kekeluargaan sangat tinggi
Pelayanan sangat baik
Pascasarjana mampu mengubah saya diluar ekspektasi
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Yusuf Yudistiro, SE., MM.
Head of Region – Jawa Timur PT Kalbe Nutritionals

MM angkatan: 2004
Sebelumnya, Yusuf Ydistiro, SE., MM. pernah
menjabat sebagai Sales Operation Manager,
Friso Product di Frisian Flag Indonesia, area
nasional. Selain itu, ia juga pernah menjadi
Area Sales Supervisor di PT Tigaraksa Satria
untuk penempatan di area Tegal dan
Purwokerto, Jawa Tengah.
Testimoni:
Saya lulus sarjana S1 Manajemen dari STIE YKPN tahun 2004.
Kemudian pada tahun yang sama, saya melanjutkan studi di Magister
Manajemen Pasacasarjana STIE YKPN lulus tahun 2006. Saya masuk
kuliah ke Pasacasarjana STIE YKPN merupakan pengalaman yang
benar-benar luar biasa. Pembelajaran yang aktif dua arah sehingga
kami dibiasakan untuk diskusi begitu menyenangkan dan dapat
mengeksplore pengetahuan yang kita miliki. Dosen yang banyak
membantu dan menjadi rekan kita dalam mendapatkan banyak
sekali ilmu, sangat berguna dan dapat saya terapkan di dunia kerja
hingga saat ini. Untuk fasilitas kampusnya juga sangat bagus,
perpustakaan dengan referensi yang cukup komplit juga mendukung
kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kita butuhkan.
Semoga selalu sukses untuk Pasacasarjana STIE YKPN Yogyakarta dan
dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Kuliah di STIE YKPN merupakan pengalaman yang benar-benar luar biasa.
Pembelajaran yang aktif dua arah
Fasilitas kampusnya juga sangat bagus,
Perpustakaan dengan referensi yang komplit
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Julius Armando Cakramurti, SE., MM.
Area Marketing Manager – Sumatera Selatan

PT Astra International Tbk – Honda
MM angkatan: 2008
Sebelum pada posisi sekarang, Julius
Armando Cakramurti, SE., MM. pernah
menjabat sebagai Area Sales Supervisor
Astra Motor NTB, Area Marketing Manager
Kalimantan Timur 1 dan Area Marketing
Manager Kalimantan Barat.

Testimoni:
Saya adalah lulusan MM STIE YKPN dan masuk kuliahnya pada tahun
2008. Bagi saya, Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta merupakan
kampus yang luar biasa. Dengan metode pembelajaran yang selalu
terupdate dan menyenangkan, saya mendapatkan banyak sekali ilmu
yang berguna dan dapat saya terapkan di dunia kerja hingga
membawa saya ke posisi saya saat ini. Selain fasilitas kampusnya
yang sangat bagus dan mendukung, seluruh dosen di kampus ini juga
sangat terbuka dan sangat membantu mengembangkan potensi di
diri kita. Kultur budaya kekeluargaan membuat suasana kampus
menjadi menyenangkan dan antar mahasiswa saling mendukung
satu sama lain. Saya yakin Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta akan
mencetak banyak orang orang sukses lainnya.
Metode pembelajaran terupdate
Fasilitas kampus sangat bagus
Dosen terbuka dan helpful
Budaya kekeluargaan yang menyenangkan
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Tito Apolinario Sarmento, S.Kom., MM.
Dosen Universidade De Dili (UNDIL)
Dili, Timer - Leste
MM angkatan: 2013

Testimoni:
Saya bergabung menjadi mahasiswa MM STIE YKPN pada tahun
2013. Saya sangat merasa beruntung bisa menimba ilmu di STIE
YKPN Yogyakarta. Saya mendapat banyak ilmu pengetahuan
dikampus STIE YKPN Yogyakarta. Saat ini saya bekerja sebagai Dosen
di Universidade De Dili (UNDIL) Timor–Leste. Metode pengajaran
hingga pemaparan materi yang diberikan oleh para dosen STIE YKPN
Yogyakarta dulu, saya terapkan untuk mendidik para mahasiswa dan
mahasiswi ditempat saya mengajar sekarang.
Saya sangat terkesan dengan cara para dosen STIE YKPN Yogyakarta
mendidik saya dulu, mereka sangat ramah dan mengajar dengan
penuh kesabaran, profesional dan memberikan materi yang sangat
real dalam dunia kerja. Tidak hanya itu, fasilitas di kampus STIE YKPN
Yogyakarta sangat memadahi sehingga saya sangat betah untuk
belajar bahkan para staf disana juga ramah kepada kami. Silahturami
yang hangat terjalin hingga sekarang saya tetap menjalin komunikasi
dengan para dosen STIE YKPN Yogyakarta dan para alumni
seangkatan saya seperti keluarga. Saya berharap kampus STIE YKPN
Yogyakarta semakin maju dan sukses dalam mengantar para anak
didiknya mencapai kesuksesan.
Merasa beruntung kuliah di STIE YKPN
Terkesan dengan cara dosen mendidik
Fasilitas kampus yang sangat memadai
Silaturahmi yang hangat sampai sekarang
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Muslim Rahayan, SE., MM.
Dosen Perguruan Tinggi Islam Negeri
Ternate, Maluku Utara
MM angkatan: 2013
Testimoni:
Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada saat kuliah di
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta adalah ada pahitnya dan ada
manisnya. Pahitnya adalah karena saya berasal dari timur jadi butuh
waktu untuk penyesuain dengan teman-teman dari Pulau Jawa.
Kemudian, manisnya adalah dosen-dosennya yang baik atau tenaga
administrasinya yang juga baik, bagian pelayanan administrasi,
security dan cleaning service yang baik-baik dan sopan.
Kalau berbicara tentang kualitas, saya rasa STIE YKPN Yogyakarta
jauh lebih baik dari perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di
Yogyakarta khususnya program studi MM dan MAKSI. Hal yang
membuat saya terkesan sekali adalah karena dosen-dosennya
mengajar dan membantu mahasiswa dengan baik. Dosen begitu
perhatian kepada mahasiswa yang membedakan STIE YKPN
Yogyakarta dengan perguruan-perguruan tinggi lain. Biaya kuliah
yang tidak mahal dan juga kesempatan mengangsur juga merupakan
aspek menarik lainnya.
STIE YKPN Yogyakarta memberikan kesempatan yang sangat luas
kepada para mahasiswa untuk menjalankan ibadah agama yang
diyakininya. Saya sangat terkesan adalah ketika waktu sholat tiba
kita diberikan kebebasan untuk sholat tidak ada alasan untuk tidak
bisa melaksanakan sholat dari dosen yang sedang mengajar.
Pokoknya dosen-dosen STIE YKPN mantap dan asyik, sukses terus
buat bapak/ibu dosen. Jaya terus STIE YKPN Yogyakarta.
STIE YKPN jauh lebih baik dari perguruan-perguruan tinggi lain
Dosen-dosennya baik dalam segala hal
Biaya kuliah tidak mahal
Memberikan kesempatan menjalankan ibadah agama
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Indra Ayu Fatmala, SE., MM.
Dosen Universitas PGRI Madiun
MM angkatan: 2016

Testimoni:
Saya tercatat sebagai mahasiswa MM Pascasarjana pada tahuna
2016. Bangga sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Selain fasilitas kampus yang
nyaman dan memadai, pengajar di Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta juga sangat berkualitas. Kami selalu diberikan materi
terbaru sehingga ilmu yang didapat juga tidak ketinggalan jaman.
Pembelajaran pun sangat menyenangkan karena sering membahas
isu terkini di dunia perekonomian. Pokoknya, Pascasarjana STIE YKPN
Yogyakarta keren banget. Dijamin tidak akan rugi kalau kuliah disini.
Bangga sekali kuliah di Pascasarjana STIE YKPN
Dosen Pascasarjana STIE YKPN sangat berkualitas
Diberikan ilmu terbaru
Pascasarjana STIE YKPN keren banget
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Ana Rimbasari, SE., MM.
Procurement Team, Tax Team, HR and Finance

PT Dumpal Nirwana Raya, PT Citra Prasasti
Konsorindo, Semarang
MM angkatan: 2017
Selain bekerja di dunia kontraktor, Ana
Rimbasari, SE., MM. memiliki forums diskusi
untuk siswa dan mahasiswa dan melakukan
tentor serta les prifat dan grup dalam rangka
membantu siswa dan mahasiswa.

Testimoni:
Saya menjadi bagian dari MM Pascarsajana STIE YKPN sejak tahun
2017. Pascasarjana STIE YKPN merupakan tempat mencari ilmu dan
berbagi yang tepat. Melalui Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta, saya
menjadi pribadi yang dewasa dan berkualitas. Pascasarjana STIE
YKPN Yogyakarta memberikan ilmu tidak hanya akademik tetapi juga
non-akademik, tidak hanya ilmu sains tetapi juga ilmu praktik.
Mahasiswa Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta terdiri berbagai
kalangan yang membuat mahasiswanya memiliki insight yang luas
dan mampu memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang. Hal
tersebut membuat lulusan pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta
mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia pendidikan, mampu
diterima di dunia kerja lokal, nasional, maupun internasional.
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta memberikan pengalaman
berharga bagi saya. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
berbagi call for papers dan memiliki paper yang dapat masuk ke
jurnal yang terakreditasi Sinta. Saya juga dapat bekerja sebelum
dinyatakan lulus dari Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta karena
perguruan tinggi ini memberikan kesempatan mahasisanya untuk
berkembang melalui ruang – ruang diskusi dan berbagai kegiatan
lain. Mahasiswa Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta tidak hanya
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berkualitas dalam akademik tetapi juga non-akademik. Terima kasih
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta telah menjadi ruang untuk
mengembangkan diri, berdiskusi, berbagi, dan menggali ilmu
sebanyak-banyaknya. STIE YKPN Yogyakarta mencetak alumni yang
berkualitas. Keeping up excellence.
Tempat mencari ilmu dan berbagi yang tepat.
Saya menjadi pribadi yang dewasa dan berkualitas
Lulusan pascasarjana STIE YKPN mampu bersaing
Saya dapat mengikutii call for papers
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Nike Larasati, SE., MM.
Dosen Manajemen pada MNC College

MM angkatan: 2018

Testimoni:
Saya Nike Larasati adalah mahasiswa MM STIE YKPN pada tahun
angkatan 2019 dan lulus MM Pascasarjana tahun 2021 STIE YKPN
Prodi Manajemen. Hal-hal baik saya peroleh dari almamater tercinta
ini, seperti teman yang berasal dari seluruh Indonesia, pendidikan
karakter yang kuat, cara berkomunikasi, cara berpikir yang kritis, rasa
toleransi baik kepada sesama teman mahasiswa/I, dosen maupun
karyawan dan juga mengajari saya how to build a business.
Saat ini saya bekerja sebagai dosen manajemen di MNC College yang
merupakan bagian dari MNC Group. Sebelum menjadi dosen di MNC
College, saya bersama dengan beberapa teman saya merintis usaha
jasa pengambilan dan pembuangan sampah (waste management
service) yang bernama DJONG LARAHAN dan masih berjalan hingga
saat ini. DJONG LARAHAN lahir ketika saya sedang berada dalam
“kejenuhan” mengerjakan tesis. Posisi saya sebagai Co-Founder saat
ini. STIE YKPN Yogyakarta adalah paket komplit yang harus diyakini
untuk dijadikan wadah dalam menggapai impian-impian besar yang
kita miliki.
Mendapat teman dari seluruh Indonesia
Mendapat pendidikan karakter yang kuat
Mendapat rasat tolerasi yang baik
STIE YKPN adalah paket komplit
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Kirenius Conny Chapry Watang, SE., MM.
Dosen dan Kepala Bagian Administrasi Keuangan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya
MM angkatan: 2018

Testimoni:
Saya menjadi mahasiswa MM STIE YKPN pada tahun angkatan 2018.
Hanya dalam waktu beberapa bulan dari sejak lulus MM, Saya
diterima menjadi dosen dan kemudian menjadi Kepala Bagian
Administrasi Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya. Kuliah di
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta merupakan sebuah kesempatan
yang patut saya syukuri. Pada awalnya kuliah terasa berat karena
banyaknya tugas kuliah dan paper yang harus dipelajari, tetapi
ternyata semua dapat dilalui karena para dosen pengampu sangat
profesional dan sangat memotivasi mahasiswa untuk tetap belajar
agar menjadi lulusan yang berkompeten pada bidangnya. Teman
kuliah yang muda dan energetic ternyata bisa menjadi teman belajar
dan diskusi yang sangat produktif apalagi didukung oleh sarana dan
prasarana yang sangat kondusif. Ada juga hal penting yang saya
pelajari adalah nilai-nilai kehidupan para dosen baik tampilan diri,
sikap, tutur kata, jiwa mengayomi dan bekerja untuk memberi
kontribusi positif pada orang lain. Semua yang saya dapatkan selama
kuliah di Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta itulah yang menghantar
saya pada posisi karir saya sekarang ini, apalagi sebagai seorang fresh
graduate. Terimakasih Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta.
Dosennya profesional
Sarana dan prasarana sangat baik
Nilai-nilai yang pegang para dosen sangat baik
STIE YKPN itulah yang menghantar saya pada posisi karir saya
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Auliya Nurmalasari, SE., MM.
Dosen Universitas Muhammadiyah
Gombong, Kebumen
MM angkatan: 2018

Testimoni:
Saya masuk kuliah di Program Studi Magister Manajemen STIE YKPN
Yogyakarta pada tahun 2018. Bagi saya, kuliah di MM STIE YKPN
Yogyakarta itu menyenangkan, mahasiswanya diajak untuk aktif,
kreatif, inovatif dan berani mengemukakan pendapat, banyak
diajarkan untuk mereview jurnal, diajarkan banyak alat olah data
melalui workshop olah data yang diajarkan langsung oleh dosen STIE
YKPN Yogyakarta yang kompeten dibidang tersebut. Lulusan MM
STIE YKPN Yogyakarta banyak yang berhasil menjadi dosen di
beberapa PTS maupun PTN yang tersebar di seluruh Indonesia,
termasuk saya salah satunya serta bekerja di berbagai perusahaanperusahaan terkemuka di Indonesia. Terima kasih untuk kampus STIE
YKPN Yogyakarta yang telah memberikan beasiswa untuk saya dari
S1 dan S2. Saya merasa sangat beruntung dapat menjadi alumni MM
STIE YKPN Yogyakarta, setelah lulus selang 4 bulan langsung dapat
kerja. Semoga kedepannya Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta
makin maju, makin sukses dan makin banyak lagi lulusan yang
berkompeten serta menjadi lulusan yang paling banyak dicari oleh
instansi akademik maupun industri. Untuk dosen-dosen STIE YKPN
Yogyakarta semoga sehat selalu. STIE YKPN Yogyakarta Keeping Up
Excellent!
Kuliah di Pascasarjana Manajemen STIE YKPN itu menyenangkan
Mahasiswanya diajak untuk aktif, kreatif, inovatif dan berani
Banyak yang berhasil menjadi dosen
Setelah lulus selang 4 bulan langsung dapat kerja
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PROFIL
DOSEN
Prof. Dr. Arief Suadi, MBA.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Guru besar
Pembina utama
IVE

S1 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (University of Denver, Denver, Colorado, USA)
S3 (University of Missouri, Columbia, Missouri, USA)

Pada saat ini, Prof. Dr. Arief Suadi, MBA. adalah Sekretaris BPH
(Badan Pengurus Harian) STIE YKPN Yogyakarta. Pada Yayasan
Keluarga Pahlawan Negara (YKPN) yang menaungi STIE YKPN, beliau
merupakan anggota pengawas.
Prof. Dr. Arief Suadi, MBA. menyelesaikan sarjana muda ekonomi
dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1961.
Beliau memperoleh beasiswa Ford Foundation pada tahun 1962
untuk belajar MBA (Master of Business Administration) di University
of Denver, Colorado, Amerika Serikat. Beliau memperoleh gelar MBA
pada tahun 1964. Beliau juga merupakan penerima beasiswa UASAID
untuk periode 1975 – 1981 dan juga Ford Foundation untuk periode
76 - 1981 dalam rangka menempuh studi doctor of philosophy in
accounting di University of Missouri-Columbia, Amerika Serikat.
Beliau memperoleh gelar doktor pada tahun 1981. Selain berhasil di
bidang pendidikan dan memperoleh gelar kesarjanaan tertinggi,
beliau juga berhasil dalam mencapai puncak jabatan fungsional.
Beliau memperoleh jabatan fungsional guru besar pada tahun 1999.
Prof. Dr. Arief Suadi, MBA. juga berpengalaman banyak di
bidang
struktural
dan
pengelolaan
perguruan
tinggi.
Beliaublob:https://web.whatsapp.com/b6e4b152-2ed4-4707-8a62f00b7ab35bdb adalah Pembantu Dekan dan Sekretaris Fakultas
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Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada periode 1969-1975. Pada
periode 1982 – 1985 beliau dipercaya menjabat Pembantu Dekan II
di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada
periode 1989 – 1990 beliau merupakan Dekan Fakultas Non Gelar
pada Universitas Gadjah Mada.
Mata kuliah yang lazim beliau ampu adalah Akuntansi Biaya,
Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Manajemen, Akuntansi
Keuangan Lanjutan, Kalkulasi Perusahaan, Controllership, dan Sistem
Pengendalian Manajemen. Beliau juga aktif menulis buku terkait
dengan berbagai mata kuliah yang beliau minati. Beberapa buku
yang pernah ditulis beliau meliputi: Mengarang dan Menulis,
Petunjuk Singkat Menulis Skripsi, Format Skripsi Berbasis Komputer,
Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Biaya, dan Sistem
Pengendalian Manajemen. Beberapa buku tersebut digunakan luas
di Indonesia dan sebagai buku referensi dalam mata kuliah terkait.
Minat riset ilmiah beliau adalah akuntansi manajemen dan
sistem pengendalian manajemen. Selain riset ilmiah, beliau juga aktif
melakukan riset aplikatif seperti riset Pemasaran Ikan di Jawa Tengah
(dengan Harsono, Gunawan Adisaputro, dan Budianto), riset
Penyerapan Tenaga Kerja Proyek Inpres (dengan Harsono, Gunawan
Adisaputro, dan Budianto), dan riset Efisiensi Pusat Pengrajinan
Pandai Besi (dengan Harsono, Gunawan Adisaputro, Darmawan, dan
Budianto).
Pada tahun 1980an beliau aktif terlibat dalam Tim Koordinasi
Pengembangan Akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tim ini
bertugas untuk membuat rancangan dalam rangka memajukan
akuntansi di Indonesia. Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi
membuat beberapa seri publikasi tentang pengembangan akuntansi
di Indonesia.
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Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc., CA., Ak.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Guru besar
Pembina utama
IVE

S1 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA)
S3 (University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA)

Pada saat ini beliau adalah Bendahara BPH (Badan Pengurus Harian)
STIE YKPN Yogyakarta dan Bendahara Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara (YKPN) Yogyakarta. Beliau pernah menjabat sebagai
Pembantu Rektor II Universitas Gadjah Mada, Staf Ahli Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dan Penasihat
KERPPA (Komite Evaluasi dan Rekomendasi PPA), Komisaris Utama
Bank BNI, dan Komisaris Utama Bank BTN. Beliau juga pernah
menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Gadjah Mada. Pada bidang organisasi profesi, beliau adalah tokoh
yang aktif terlibat dalam perkembangan awal IAI (Ikatan Akuntan
Indonesia). Beliau memperoleh penghargaan dari IAI sebagai tokoh
akuntan yang dianggap berdedikasi dalam mengembangkan profesi
akuntan di Indonesia.
Minat riset beliau adalah akuntansi keuangan dan sistem
informasi. Beliau telah mempublikasi artikel di jurnal internasional
seperti Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Accounting and
Finance Research, dan Procedia-Social and Behavioral Sciences.
Beliau juga melakukan publikasi pada jurnal nasional seperti The
Indonesian Journal of Accounting Research, Journal of Indonesian
Economy and Busines, Journal of Accouting and Business Education,
dan Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Beliau juga aktif menulis buku
seperti (1) Intermediate Accounting, (2) Sistem Informasi Akuntansi,
dan (3) Sistem Akuntansi: Prosedur dan Metode.
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Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., CA., Ak.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Guru besar
Pembina utama
IVE

S1 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (University of Arkansas, Fayetteville, Kentucky, USA)
S3 (University of Arkansas, Fayetteville, Kentucky, USA)

Pada saat ini beliau adalah Ketua YKPN (Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara). Beliau juga merupakan anggota BPH (Badan Pengurus
Harian) STIE YKPN Yogyakarta. Beliau menjabat sebagai Ketua STIE
YKPN Yogyakarta selama beberapa periode. Beliau adalah salah satu
tokoh akuntan di Indonesia. Beliau aktif di organisasi Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan ASEAN
Federation of Accountants (AFA). Beliau pernah menjabat sebagai
anggota DPN (Dewan Pimpinan Nasional) dan Majelis Kehormatan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beliau memperoleh penghargaan
Lifetime Achievement Award dari IAI.
Beliau juga merupakan salah satu tokoh akuntan di Asean
(Asia Tenggara). Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal
Asean Federation of Accountants (AFA) dan bahkan kemudian
menjasi Presiden AFA. Beliau mendapatkan penghargaan atas
dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam mengembangkan
profesi akuntan di wilayah Asia Tenggara selama 34 tahun pada
acara konferensi akuntan se-ASEAN ke-17 yang berlangsung pada
tahun 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau juga memperoleh
penghargaan Lifetime Achievement Award dari Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) – United Kingdom.
Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota dewan
komisaris dan komite audit di beberapa perusahaan publik, privat,
dan perusahaan milik negara (pemerintah daerah). Pada saat ini
beliau adalah komisaris Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Beliau pernah menjadi anggota komite audit di PT. XL Axiata Tbk, PT.
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Pan Brothers, PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, and PT. Jababeka
Tbk. Beliau juga berpengalaman di bidang konsultasi sejumlah
perusahaan otomotif, logistik, dan tekstil.
Minat riset beliau adalah pengauditan, akuntansi keuangan,
dan tata kelola. Beliau telah mempublikasi artikel di jurnal
internasional seperti International Journal of Business and
Commerce, International Journal of Aplied Business and Economic
Research, NRA Novel Research in Sciences, dan Strategies in
Accounting and Management. Beliau juga mempublikasi artikel di
jurnal nasional seperti Jurnal Akuntansi dan Manajemen, dan Telaah
Bisnis. Beliau juga menulis buku berjudul Analisis Teknikal di Bursa
Efek.
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Prof. Dr. Dody Hapsoro, MBA., MSPA., CA., Ak.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Guru besar
Pembina utama madya
IVD

S1 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (University of Harford, West Harford, Connecticut, USA)
S2 (University of Harford, West Harford, Connecticut, USA)
S3 (Universitas Gajdah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Prof. Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., CA., Ak. adalah Dosen Tetap
STIE YKPN dari tahun 1985 sampai sekarang. Sebagai dosen STIE
YKPN, beliau pernah mendapat penghargaan dosen Teladan I dari
Kopertis V Yogyakarta pada tahun 1997. Di STIE YKPN, beliau pernah
menjadi Ketua STIE YKPN periode 2009-2013, periode 2005-2009;
pernah menjadi Pembantu Ketua 1 periode 1997-2001; Pembantu
Ketua 2 periode 1995-1997; Pembantu Ketua I periode 1990-1993;
pernah menjadi Kepala Bagian Pengajaran periode 1988-1990, dan
pernah menjadi Kepala Bagian Perkuliahan pada periode 1986-1988.
Selain di STIE YKPN, beliau pernah menjadi Pengurus Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DI Yogyakarta pada
tahun 2012-2015; Asesor Badan Akreditasi Nasional pada periode
2009-2013; pernah menjadi Instruktur Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta periode 2009-2013; pernah menjadi Instruktur Pusdiklat
BPK RI pada periode 2007-2012; pernah menjadi Tenaga Ahli Badan
Standar Nasional Pendidikan pada periode 2011-2013; pernah
menjadi Dosen Tidak Tetap FEB UGM pada periode 2007-2013; dan
menjadi Dosen Tidak Tetap Akadami Akuntansi YKPN sejak tahun
1990 sampai sekarang.
Karya tulis berupa buku yang telah ditulis dan diterbitkan
adalah Modul Akuntansi Manajemen diterbitkan oleh STIE YKPN
tahun 2012, Modul Akuntansi Biaya diterbitkan STIE YKPN tahun
2012, Akuntansi Manajemen diterbitkan Salemba Empat tahun 2013,
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Akuntansi Biaya diterbitkan Salemba Empat tahun 2013, Soal Jawab
Akuntansi Pemerintahan diterbitkan di STIE YKPN tahun 1990,
Akuntansi Dana diterbitkan STIE YKPN tahun 1990, dan Soal Jawab
Sistem Akuntansi diterbitkan STIE YKPN tahun 1990.
Banyak penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah dilakukan
oleh beliau. Hasil penelitian tersebut di antaranya di publikasikan di
berbagai jurnal ilmiah internasional (baik bereputasi maupun tidak
berupatasi) dan nasional (baik terakreditasi maupun tidak
terakreditasi. Selain mengajar dan meneliti, beliau aktif menjadi
narasumber, peserta dan moderator seminar nasional dan
internasional. Di samping itu, beliau juga sering mengikuti call for
papers baik berskala nasional maupun internasional dan aktif juga
memberikan pengabdian kepada masyarakat.
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Prof. Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., Ak

Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Guru besar
Pembina utama madya
IVD

S1 (STIE YKPN, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Cleveland State University,Cleveland, Ohio, USA)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Minat penelitian beliau adalah bidang sektor publik, pengauditan,
dan tata kelola. Artikel ilmiahnya telah diterbitkan di jurnal
internasional seperti Investment Management and Financial
Innovations, International Journal of Higher Education, Estudios de
Economia Aplicada, Journal of Reviews on Global Economics, The
Journal of Social Sciences Research, serta Theoretical and Practical
Research in Economic Fields. Beliau juga telah melakukan publikasi di
jurnal nasional seperti Economic Journal of Emerging Markets,
Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan, serta Jurnal Economia. Dalam
rangka penelitian, beliau memperoleh hibah dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun sampai
dengan tahun 2015 - 2021.
Beliau telah menerbitkan beberapa buku yaitu (1) Akuntansi
Pemerintahan dengan Sistem Dana, (2) Akuntansi Manajemen, (3)
Akuntansi Biaya, (4) Mekanisme Ekspor Impor dengan Letter of
Credit, serta (5) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Pemerintah
Daerah Berbasis Akrual. Beliau sedang menyusun buku berjudul
Pengelolaan Keuangan Desa.
Beliau berpengalaman banyak di bidang kajian pemerintahan
sebagai konsultan (tenaga ahli) seperti: Review Kebijakan
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Pengalokasian Dana Ad Hoc (Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kemenkeu, 2012), Evaluasi Dana Transfer ke Daerah
(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, 2013),
Kajian
Peran
Lembaga
Linkage
dalam
Meningkatkan
Pembiayaan/Kredit kepada UMKM (Kemeko Perekonomian, 2015),
Kajian Pendidikan Bersubsidi (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Kota Balikpapan, 2015), Desk Research Sistem Transaksi
Kontrak Derivatif sebagai Basis Sistem Perdagangan Alternatif (Badan
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Kemendag, 2015),
Dampak Pelatihan Kewirausahaan dan Program Bantuan Modal
Usaha Wirausaha Pemula (Kemenkop dan UKM, 2016), Studi
Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Kota Balikpapan (Kota
Balikpapan, 2016), Studi Pengembangan Sitem dan Pola Pembiayaan
Investasi (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
Pemprov DKI Jaya, 2019), Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (Pusat
Pengelolaan Komplek Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara,
2017 & 2020), Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Kota Balikpapan, 2020), Studi Kelayakan Depo Container (Badan
Pengusahaan Batam, 2021), serta Kajian Proses Bisnis
Kebandarudaraan: Sistem INSW Generasi II (Lemaba National Single
Window, Kementerian Keuangan, 2021).

92

Dr. Rudy Badrudin, M.Si.
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Pangkat akademik:
muda
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Lektor Kepala 700
Pembina utama
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Score SINTA:
Google H-index:
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Scopus ID:
ORCID ID:
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Dr. Rudy Badrudin, M.Si. adalah staf pengajar dan peneliti pada STIE
YKPN Yogyakarta. Lahir pada tanggal 25 Mei 1963, di Yogyakarta.
Gelar Magister Sains dari Program Pascasarjana Ilmu Manajemen
Universitas Airlangga dengan predikat lulusan terbaik (1998). Gelar
Doktor Ilmu Ekonomi dari Program Pascasarjana Program Doktor
Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga dengan predikat
cum laude dan tercepat dengan masa studi 2 tahun 5 bulan (2012).
Penghargaan yang pernah diperolehnya antara lain Lulusan Terbaik II
Kursus Singkat Perdagangan dan Pembayaran Luar Negeri PAU Studi
Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988), Dosen Teladan I
Kopertis Wilayah V Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1996), dan
Wakil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Dosen
Teladan Nasional (1996). Dalam ajang internasional, meraih Best
Presentation Prize pada ajang Asia Future Conference di Seoul Korea
Selatan pada tahun 2018.
Minat riset beliau di bidang Sektor Publik dan Keuangan
Daerah, Aktif menulis di berbagai media massa seperti Rubrik
Analisis dan Opini Koran Kedaulatan Rakyat, Rubrik Tak Tik Bisnis,
Wacana Koran Bernas, Koran Jakarta, Victory News Kupang, dan
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berbagai Jurnal Nasional Terakreditasi seperti Economic Journal of
Emerging Markets FBE Universitas Islam Indonesia, Journal of
Accounting and Investment FE Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Integrated Journal of Business and Economics FE
Universitas Bangka Belitung, Jurnal Ekonomi Pembangunan FE
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Manajemen dan
Kewirausahaan FE Universitas Petra Surabaya, Jurnal Kajian Bisnis
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Jurnal Telaah Bisnis STIM YKPN
Yogyakarta, Jurnal Kompak STIE Yogyakarta, Jurnal Kinerja FBE
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Buletin Ekonomi FE Universitas
Pembangunan Nasional Yogyakarta, Jurnal Riset Manajemen dan
Bisnis FE Universitas Kristen Duta Wacana, Majalah Sembada
Kabupaten Sleman, Majalah Motivator STIE YKPN Yogyakarta. Di
samping itu, beliau juga mempublikasikan artikelnya di Jurnal
Internasional Bereputasi Estudios de Economia Aplicada dan Jurnal
Internasional seperti Journal of Reviews on Global Economics,
International Journal of Business and Commerce, Advanced Science
Letters, Journal of Economic & Management Perspective,
International Journal of Engineering & Technology, Theoretical and
Practical Research in Economic Fields, Journal of Applied Economic
Sciences, Test Engineering and Management, dan Journal of
Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Banyaknya
publikasi yang beliau tuliskan berkat aktifnya beliau bersama tim
dosen sejak tahun 2015 berturut-turut sampai dengan 2021
mengikuti dan meraih Hibah Kemenristek BRIN (2015-2020) dan
Hibah Kemendikbud 2021. Tahun 2015-2017, beliau menjadi Ketua
Tim Hibah Pascasarjana Evaluasi Desentralisasi Fiskal dan berhasil
meneliti dan mempublikasikan bersama 10 mahasiswa Pascasarjana
STIE YKPN. Tahun 2018-2019, beliau menjadi Anggota Tim Hibah
Penelitian Strategi Nasional dan pada tahun 2020-2021 beliau
menjadi Ketua Tim Hibah Penelitian Dasar Evaluasi Dana Desa
bersama 10 mahasiswa STIE YKPN sebagai asisten penelitian. Sejak
tahun 2019 hingga sekarang, beliau dipercaya oleh LPPM STIE YKPN
sebagai Ketua Tim Peneliti Pengembangan Pariwisata di Kabupaten
Gunungkidul kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
DIY dengan STIE YKPN Yogyakarta.
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Buku yang telah diterbitkan 1) Matriks untuk Ekonomi (1989),
2) Matematika Ekonomi (bersama Algifari, 1992), 3) Statistika Ekonomi
1 (bersama Bambang K., 1998), 4) Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya (tim, 2004), 5) Teori Ekonomi Makro (bersama Bambang K.,
1999), 6) Ekonomi Manajerial (bersama Bambang K., 1999), 7)
Matematika Bisnis (bersama Algifari, 1999), 8) Ekonomi Mikro
Pengantar Edisi 2 (tim, 2004), 9) Ekonomi Makro Pengantar Edisi 2
(tim, 2004), 10) Matematika Ekonomi (tim 2012), 11) Ekspor Impor
(tim, 2012), 12) Institusi Keuangan Bank dan Non Bank (tim, 2018), 13)
Ekonomika Otonomi Daerah (2018), 14) Kebijakan Penggunaan
Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (tim, 2019), 15) Modul
Penganggaran Dan Akuntansi Pemerintahan Daerah (tim, 2020), dan
Manajemen Pemasaran (tim, 2021).
Pengalaman beliau untuk kegiatan organisasi profesi antara
lain di Pengurus Pusat ISEI sebagai anggota Fokus Group Bidang
Kebijakan Publik, Wakil Ketua II ISEI Yogyakarta, Wakil Ketua
KAFEGAMA DIY, dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Publik Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Cabang DIY.
Pengalaman beliau di pemerintahan pernah menjadi Staf Ahli Bupati
Sleman (2003-2006), Badan Pengawas PDAM Tirta Dharma Sleman
(2003-2005), Tenaga Ahli di Proyek SCBD kerjasama Provinsi DIY dan
Asian Development Bank (2010-2011), Tenaga Pengajar di Pelatihan
Data Ekonomi PNS Provinsi DIY Eselon 3 dan 4 (2011), Tenaga Pengajar
di Balai Diklat BPK Perwakilan Provinsi DIY (2011), dan Tenaga
Pengajar di Balai Diklat Provinsi DIY (2012). Sekarang beliau Peneliti
Senior di PT. Sinergi Visi Utama (2013) dan Tenaga Ahli di PT. Trisaksi
Pilar Persada (2020).
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Dr. Miswanto, M.Si.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Lektor Kepala 400
Pembina
IVA

S1 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakatra, Indonesia)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Dr. Miswanto, M.Si. adalah Dosen Tetap STIE YKPN dari tahun 1988
sampai sekarang. Beliau sekarang ini menjadi Ketua Program Studi
Magister Manajemen STIE YKPN dan Sekretaris Pelaksana
Pascasarjana STIE YKPN. Pengalaman manajerial di STIE YKPN adalah
menjadi Asistem Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan (1991-1994),
menjadi Wakil Ketua II STIE YKPN Bidang Keuangan, Personalia dan
Umum (1994-1995), menjadi Ketua Progam Studi S1 Manajemen
(2001-2005), menjadi Ketua Program Studi Magister Manajemen
(2017-2021), dan menjadi Sekretaris Pelaksana Pascasarjana STIE
YKPN (2017-2021).
Karya tulis berupa buku yang telah ditulis dan diterbitkan
adalah Manajemen Keuangan 1 (bersama Eko Widodo), Penerbit
Gunadharma; Manajemen Keuangan II (Penerbit Gunadharma);
Manajemen Kuantitatif dengan QSB (Bersama Wing Wahyu), Bagian
Penerbitan STIE YKPN; dan angggota tim penulis buku Manajemen
Pengantar dan Bisnis Pengantar yang diterbitkan oleh Bagian
Penerbitan STIE YKPN.
Dalam kegiatan penelitian, beliau pernah mendapat hibah
Menristek dua kali berturut-turut, yaitu Hibah Penelitian Skema
Berbasis Kompetensi tahun 2018 dan Hibah Penelitian Skema
Berbasis Kompetensi tahun 2019 (lanjutan tahun 2018). Dalam hibah
tersebut, beliau adalah sebagai ketua tim peneliti. Banyak penelitian
atau karya tulis ilmiah yang telah dilakukan oleh beliau. Hasil
penelitian tersebut di antaranya di publikasi di jurnal ilmiah
internasional dan nasional. Nama-nama jurnal internasional
bereputasi yang memuat karya beliau di antaranya adalah Advanced
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Science Letters, Internaional Journal of Engineering & Technology,
International Journal of Advanced Science and Technology, Journal
of Critical Reviews, International Journal of Innovation, Creativity and
Change, dan International Symposia in Economic Theory and
Economics (ISETE) 28.
Selain mengajar dan meneliti, beliau aktif mengikuti call for
papers baik berskala nasional maupun internasional dan aktif juga
memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian
masyarakat yang dilakukan di antaranya menjadi narasumber pada
workshop dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Propinsi
DI Yogyakarta, BAPPEDA Murung Raya, narasumber pada pelatihan
yang diselenggarakan oleh penyelengga pelatihan seperti PT GRC, CV
Berdiklat, PT CGI, PT GSM, PT HUPRIMA, dan PT POWERINDO. Akhirakhir ini aktif dalam pengabdian masyarakat di wilayah Kabupaten
Gunung Kidul yang diselenggarakan oleh LPPM STIE YKPN
Yogyakarta. Dalam keterlibatan pengelolan jurnal ilmiah, beliau
menjadi Editorial Board Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen dan
menjadi Reviewer Relevance: Journal of Management and Business.
Kedua jurnal tersebut merupakan jurnal nasional terakreditasi. Di
samping itu, beliau juga pernah menjadi reviewer pada International
Conference on Entrepreneurship and Business Management tahun
2018 dan 2019.
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Dr. Wisnu Prajogo, MBA.
Jabatan fungsional: Lektor Kepala 400
Sedang proses ke Lektor Kepala 700
Pangkat akademik: Pembina
Golongan:
IVA
S1 (Universitas Diponegoro, Semarang Indonesia)
S2 (Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Score SINTA:
6,72
Google H-index: 2
Scopus H-Index: 2
SINTA ID:
6036399
Scopus ID:
57192808435
ORCID ID:
0000-0003-2785-4797
Dr. Wisnu Prajogo, MBA., adalah staf pengajar dan peneliti pada STIE
YKPN Yogyakarta. Lahir pada tanggal 8 Oktober 1971, di Semarang.
Pada bulan Juni 1995, Wisnu mulai bergabung dengan STIE YKPN
sebagai dosen. Pada bulan maret 1996, Wisnu sudah dikirim studi
lanjut ke Cleveland State University, Ohio, USA. Saat kuliah
menempuh program MBA, Wisnu sangat menggemari mata kuliah
Pengembangan Organisasi (Organization Development) yang saat ini
menjadi salah satu fokus penelitiannya. Pada tahun 2001, Wisnu
menempuh Pendidikan doktor ilmu manajemen di Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta dan menyelesaikan tugas belajarnya pada
Januari 2008.
Selain menjadi dosen tetap (dan saat ini menjabat sebagai
Ketua) di STIE YKPN, Wisnu juga pernah menjadi penguji beberapa
mahasiswa S3 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan saat ini
sedang menjadi pembimbing beberapa mahasiswa S3 di Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Minat riset Wisnu
meliputi bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan
Pengembangan Organisasi. Beliau telah menghasilkan beberapa
karya publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta dan jurnal
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internasional bereputasi. Saat ini jumlah publikasi di jurnal
internasional bereputasi (scopus) tercatat sejumlah 17 dokumen
yang merupakan karya Wisnu sendiri, karya Wisnu dengan dosen
lain, dan karya Beliau dengan mahasiswa S3 bimbingannya.
Beberapa jurnal internasional tempat tulisan Beliau dimuat adalah
International Journal of Trade and Global Markets (Scopus Q1),
Problems and Perspectives in Management (Scopus Q3),
International Journal of Innovation, Creativity, and Change (Scopus
Q2 di tahun 2019), Quality-Access to Success (Scopus Q3),
Humanities and Social Sciences Reviews. dll.
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Dr. Theresia Trisanti, MBA., CA., Ak.
Jabatan fungsional: Lektor Kepala 400
Sedang proses ke Lektor Kepala 700
Pangkat akademik: Pembina
Golongan:
IVA
S1 (STIE YAI, Jakarta, Indonesia)
S2 (Santo Tomas University, Philippines, )
S3 (University Putra Malaysia, Kualalumpur, Malaysia)

Dr. Theresia Trisanti, MBA., CA., Ak. merupakan staf pengajar pada
STIE YKPN Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 12 September 1965
di Palembang. Gelar doktor diperoleh tahun 2012 dari Program
Doktor Akuntansi University Putra Malaysia dan gelar Master of
Business Administration pada tahun 1993 dari Universitas Santo
Tomas, Philippines.
Minat riset di bidang akuntansi keuangan, kecurangan
laporan keuangan, dan perpajakan. Beberapa tulisan pernah dimuat
di jurnal lokal terakreditasi seperti: Jurnal Akuntansi & Auditing
Indonesia, Journal of Economics, Business, and Accountancy
Ventura, Jurnal Akuntansi Keuangan Petra Surabaya, Jurnal Wahana.
Publikasi di Scopus Index dengan Jurnal Global Business
Advancement. Scopus ID: 57151419000. Google Scholar ID:
https://scholar.google.com/citations?user=xFPRXNsAAAAJ&hl=en.
Memperoleh beasiswa DIKTI untuk kuliah program Doktoral.
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Dr. Julianto Agung Saputro, M.Si., Ak., CA.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Lektor Kepala 400
Pembina
IVA

S1 (STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia)
S1 (Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Email:
Instagram:
Facebook:

agungsaputro@gmail.com
agungsaputro@stiaykpn.ac.id
jagungsaputro
agungsaputro

Dr. Julianto Agung Saputro, M.Si., Ak., CA. (JAS) adalah dosen tetap
STIE YKPN, sebelum menjadi dosen memiliki pengalaman bekerja
sebagai analisi sistem PT Quantum Peripherals Indonesia, Batam. JAS
beberapa kali menjadi dosen tidak tetap pada beberapa perguruan
tinggi seperti Magister Akuntansi (MAKSI) FEB UGM, Magister Teknik
Universitas Atmajaya Yogyakarta, Akademi Akuntansi YKPN
Yogyakarta, Program Studi Teknik Informatika dan Ilmu Komputer
Universitas Sanata Dharma. FE Universitas Atmajaya Yogyakarta dan
FE Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. JAS juga aktif
sebagai pengurus IAI (Ikatan Akuntan Indonesia dan juga pernah
menjadi anggota profesi ISACA (Information Systems Audit and
Control Association). Pengalaman lain yang dimiliki JAS adalah
sebagai pengelola di STIE YKPN, yaitu pernah menjadi Asisten Ketua
Bidang Sistem Informasi, Kepala Biro Administrasi Akademik, Wakil
Ketua I Bidang Akademik, Kepala Pengembangan Sistem dan
Teknologi Informasi dan saat ini sebagai Wakil Ketua I Bidang
Akademik dan Teknologi Informasi.
Keahlian utama JAS adalah pada bidang sistem dan teknologi
informasi, investasi, dan akuntansi keuangan. Beberapa pengalaman
lain JAS pada bidang keahlian utamanya sebagai ahli di bidang sistem
dan teknologi informasi, ditunjukkan dengan dipercayanya untuk
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mengembangkan sistem dan teknologi informasi pada beberapa
institusi dan industri. Pengalaman JAS pada bidang sistem informasi
dan teknologi informasi antara lain: pengembang sistem informasi
penjualan di PT Berlico Mulia Farma (Pabrik Obat di Yogyakarta),
sistem informasi penggajian dan penilaian kinerja di The Borneo
Orangutan Survival Foundation (Lembaga Swadaya Masyarakat
Penyelamat Orangutan di Jakarta, Balikpapan dan Palangkaraya),
pengembang sistem informasi pemesanan tiket dan sistem informasi
akuntansi PT Putra Remaja (Perusahaan Bis di Yogyakarta),
pengembang sistem informasi akuntansi PT Setiadji Mandiri
(Perusahaan Eternit Megaflex di Yogyakarta), pengembang sistem
informasi akuntansi PT Supratik Suryamas. (Perusahaan Pembuat
Plastik di Yogyakarta), pengembang sistem informasi akuntansi dan
manajemen pada CU (Credit Union) Remaung Kecubung, Pangkalan
Bun, Kalimantan Tengah dan pengembang sistem informasi
akuntansi dan manajemen pada CU (Credit Union) Loron Matan Sao
Jose, Timor Leste.
JAS juga mengembangkan berbagai sistem informasi di STIE
YKPN, pada awal tahun 1998 mengembangjan SMS gateway. JAS
terus mengembangkan berbagai sistem informasi pada kampusnya
seperti learning management systems (LMS), sistem informasi admisi
dan sistem informasi penggajian fungsional dosen, Learning
Management Systems (LMS), Virtual Account Systems dan Portal
Payment, dan Learning Support Systems (LSS) yang terdiri dari Exam
System (ExamS) dan Activity-Based Learning Systems (ABLeS). JAS
juga masih mengembangkan beberapa sistem informasi yang saat ini
masih dalam proses penyelesaian.
Beberapa karya tulis tulis karya ilmiah JAS sudah terpublikasi
ataupun telah dipresentasikan pada beberapa ajang seminar dan
webinar nasional maupun internasional. Beberapa karya tulisnya
terbit pada: Jurnal Wahana, Manajemen Usahawan Indonesia, Jurnal
Ekonomi Manajemen Akuntansi, Jurnal Kajian Bisnis, Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan SHS Web of
Conferences. Beberapa karyanya juga permah dipresentasikan pada
Simposium Nasional Akuntansi (SNA), Annual Conference of the
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Asian Academic Accounting Association (4A)- Kuching, Sarawak,
Malaysia, dan Dies Natalis UGM
JAS juga menulis beberapa karya book chapter, yaitu Filosofi,
Filosofi Ilmu dan Filosofi Penelitian (Jogiyanto Hartono dan Julianto
Agung Saputro) - dalam buku Filosofi dan Metodologi Penelitian.
Penerbit BPFE UGM. 2017. Penelitian Positivisma (Jogiyanto Hartono
dan Julianto Agung Saputro) - dalam buku Filosofi dan Metodologi
Penelitian. Penerbit BPFE UGM. 2017. Survei Internet (Jogiyanto
Hartono dan Julianto Agung Saputro) - dalam buku Strategi
Penelitian Bisnis. Penerbit Andi. 2018. Kuesioner (Jogiyanto Hartono
dan Julianto Agung Saputro) - dalam buku Metoda Pengumpulan dan
Teknik Analisis Data. Penerbit Andi. 2018.Kajian Literatur Sistem
Informasi Keperilakuan (Jogiyanto Hartono dan Julianto Agung
Saputro) - dalam buku Kajian Topik-Topik Mutakhir dan Agenda
Riset ke Depan. Penerbit Andi. 2019, dan Topik-Topik Riset Akuntansi
Pasar Modal (Jogiyanto Hartono dan Julianto Agung Saputro) dalam buku Kajian Literatur dan Arah Topik Riset ke Depan. Penerbit
Andi. 2019. Selain itu JAS juga menulis beberapa buku terjemahan
yaitu: Manajemen Strategis, penerbit Andi Offset, Sistem Informasi
Akuntansi, penerbit Andi Offset, Akuntansi Internasional, penerbit
Andi Offset, dan Akuntansi Keuangan, penerbit Andi Offset
JAS juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang didanai oleh Kemenristek Dikti dan FEB UGM.
Penelitian yang didanai berubah hibah antara lain: Hibah Bersaing
tahun 2013 - 2014: Perekayasaan Model Sistem Informasi
Manajemen E-Library dengan Menggunakan Modifikasi Technology
Acceptance Model (TAM) dan Waterfall untuk Perbaikan Pelayanan
Perpustakaan Sekolah, Penelitian Fundamental tahun 2014-2016.
Role Ambiguity Dan Judgment Auditor: Sebuah Studi Eksperimental,
Hibah Penelitian Dosen FEB UGM tahun 2017. Comparing Increased
Accuracy of Backward-Looking, dan Hibah Disertasi Doktoral tahun
2018. Interaksi dan Kemampuan Prediksi Informasi Lunak terhadap
Informasi Keras. Pengabdian masyarakat yang didanai dari hibah
antara lain: Iptek Bagi Masyarakat (IBM) 2013: IBM Pengusaha
Mikro Batik di Desa Melikan dan Pengusaha Batik di Desa Bogem,
dan Iptek Bagi Masyarakat (IBM) 2014: IBM Kelompok Usaha Kuliner
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Di Diro Pendowoharjo dan Di Kiyaran Sumberagung, Bantul,
Yogyakarta.
Beberapa karya JAS juga telah di daftarkan sebagai HAKI (Hak
Cipta Kekayaan Intelektual), yaitu: Buku: Topik-topik Riset Akuntansi
Pasar Modal. Pencipta: Jogiyanto Hartono dan Julianto Agung
Saputro. 2019. No. Aplikasi: EC00201984155. No. Sertifikat:
000166015 dan Sistem informasi: Sistem Informasi Analisis Konten.
Pencipta: Julianto Agung Saputro. 2019. No. Aplikasi:
EC00201983183. No. Sertifikat: 000168171. Penghargaan yang
pernah diterima JAS adalah Excellence Research Award pada
Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang. Tahun 2002, Sepuluh
Peneliti Terbaik pada In Memoriam Prof. Dr. Bambang Riyanto dalam
rangka Dies Natalies UGM ke-47, September 2002, dan Penyaji
poster terbaik pada Hibah Program Disertasi Doktoral 2018
JAS juga memiliki pengalaman sebagai pembicara,
moderator, dan juri. Berikut adalah pengalaman sebagai pembicara,
moderator, dan juri dalam 5 tahun terakhir: pembicara Workshop
business intelligence bagi staff Bank Indonesia – 2015, Workshop
Audit Command Language bagi staff PT Kereta Api Indonesia – 2015,
Workshop business intelligence bagi staff PT BNI – 2016, Olimpiade
Akuntansi Nasional XIX – Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah
Vokasi – UGM – 2016: Making Change from Accounting to the World,
The 17th Annual Conference of the Asian Academic Accounting
Association (4A)- Kuching, Sarawak, Malaysia, 2016: Improved
Accuracy of Ratio Multiple Valuation, International Conference on
Entrepreneurship, Management, Accounting and Social Science –
Universitas Ma Chung - Malang – 2018: Soft Information as A
Complement to Hard Information: Trade-Off between Impression
Management and Incremental Information, Workshop Audit
Command Language bagi staff Lembaga Penjamin Simpanan – 2018,
Seminar Nasional, Accounting Action Day 2019. Pemanfaatan EGovernment di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Meningkatkan
Pendapatan Negara, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 13 April 2019,
Nara sumber pada acara Doctoral Colloquium and Seminar 2019:
Management Breakthrough and Doctoral Journey dengan tema
“Revolusi Industri 4.0 pada Pengajaran dan Penelitian”, 26 dan 27
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April 2019, Seminar Designing Digital Learning: Jurus Mengelola
Perkuliahan Daring yang Efektif. Forum Manajemen Indonesia Korwil
DIY, 11 Juli 2020, Colloquium. Relevansi Nilai Informasi Lunak sebagai
Pelengkap Informasi Keras. Pascasarjana STIE YKPN, 11 September
2020, Workshop Microsoft Excel- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
– Desember 2020 dan Workshop Audit Analytics- Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) – Agustus 2021. Pengalaman sebagai moderator
antara lain: Focus Group Discussion Otoritas Jasa Keuangan (OJK) –
Tema: Good Governance Model and Combined Assurance Model OJK
– 2014, Doctoral Colloquium and Conference (DCC-FEB UGM)
Enhancing Indonesia’s Competitive Advantage for the Betterment of
the Society – 2014 dan Chair Session National Conference on Applied
Business, 27 Maret 2021. Pengalaman JAS sebagai juri adalah
Business IT Competition FIND IT! Tingkat Nasional 2019, yang
diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro dan Teknologi
Informasi, Fakultas Teknik, UGM. 27 April 2019.
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Prof. Nikodemus Hans Setiadi Wijaya, SE., M.Si., PhD.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Guru Besar 850
Pembina
IVB

S1 (STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S3 (National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan)

Score SINTA:
4,49
Google H-index:
3
Scopus H-Index:
2
Researchgate Index: 8,07
Scopus ID:
57194194138
Orchid ID:
0000-0003-1106-0650
IPI Author ID:
1309027
Nikodemus Hans Setiadi Wijaya, SE., M.Si., PhD. adalah dosen tetap dan
peneliti pada STIE YKPN Yogyakarta. Beliau telah menjadi penulis atau
kontributor untuk beberapa buku, misalnya Nilai Stratejik SDM mencapai
SDM Optimal, Etika Bisnis: Panduan Bisnis Berwawasan Lingkungan bagi
Profesional Indonesia; Bisnis Pengantar; dan Manajemen Pengantar. Minat
penelitian beliau adalah di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia,
Perilaku Organisasional, Kewirausahaan dan Perilaku Konsumen. Berbagai
penelitian telah disampaikan pada berbagai forum nasional maupun
internasional. Berbagai karya telah diterbitkan oleh jurnal bereputasi
nasional maupun internasional. Beberapa jurnal internasional yang telah
memuat karya penelitiannya antara lain International Journal of
Manpower, Management Communication Quarterly, Problems and
Perspectives in Management, dan International Journal Innovation,
Creativity and Change. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai anggota
Editorial Team untuk Jurnal Maksipreneur (Universitas Proklamasi 45
Yogyakarta) dan menjadi reviewer di berbagai jurnal bereputasi
internasional, misalnya Journal of Social Psychology (terindeks Scimagojr
Q1), International Journal of Human Resource Management (Q1), SAGE
Open (Q2), Current Psychology (Q2), dan Asia Pacific Journal of Human
Resources (Q1).
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Dr. Atika Jauharia Hatta H., M.Si., CA., Ak.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Lektor Kepala 400
Pembina
IVA

S1 (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakatra, Indonesia)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Dr. Atika Jauharia Hatta H., M.Si. CA., Ak. adalah staf pengajar pada
STIE YKPN Yogyakarta. Lahir pada tanggal 06 Februari 1975, di
Yogyakarta. Gelar Doktor diperoleh tahun 2014 dari Program
Magister dan Doktor FEB Universitas Gadjah Mada dan gelar
Magister Sains pada tahun 2001.
Minat riset di bidang Akuntansi Keperilakuan, Sistem
Informasi Keperilakuan, dan Perpajakan. Beberapa tulisan pernah
dimuat di jurnal lokal terakreditasi seperti: Jurnal Akuntansi &
Auditing Indonesia UII, Journal of Economics, Business, and
Accountancy Ventura, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya,
Jurnal Media Riset Akuntansi Universoitas Bakrie, Jurnal Fokus
Ekonomi Unisbank Semarang, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis
Universitas Gunadarma, dan Dinamika Akuntansi Unisbank
Semarang.
Pengalaman dalam bidang penelitian, pernah memperoleh
hibah kompetisi nasional berupa Hibah Strategis Nasional (2 tahun),
Hibah Bersaing (2 tahun), Hibah Disertasi Doktor 1 tahun, yang berasal
dari Dirjen DIKTI. Pengalaman dalam bidang pengabdian masyarakat,
mendapat pendanaan Hibah Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
sebanyak 3 kali dari Kemenristek DIKTI. Pengalaman dalam organisasi
profesi antara lain di Pengurus IAI Wilayah DI Yogyakarta. Perrnah
memperoleh predikat “Best Presenter’ pada presentasi seminar
internasional di International Conference on Business and Banking VI
(ICBB 2020).
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Dr. Bambang Suripto, M.Si., CA., Ak.
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Lektor 300
Penata Tingkat I
IIID

S1 (STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakatra, Indonesia)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Dr. Bambang Suripto, M.Si., Ak., CA. adalah staf pengajar STIE YKPN
Yogyakarta. Lahir pada tanggal 14 Nopember 1967, di Gunungkidul
Yogyakarta. Gelar Doktor diperoleh tahun 2012 dan gelar Master
pada tahun 1997. Minat riset di bidang: Akuntansi Keuangan,
Auditing, Tata Kelola Perusahaan, Akuntansi Biaya, dan Akuntansi
Manajemen. Beberapa artikel pernah dimuat di Jurnal Akuntansi dan
Manajemen, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Indonesia (JAKI), dan Jurnal Media Ilmiah Akuntansi (IAI
Jakarta), dan jurnal lainnya. Dua kali menjadi presenter artikel dalam
acara Simposiun Nasional Akuntansi (SNA) dan beberapa kali dalam
forum ilmiah lainnya. Penulis buku teks Akuntansi Biaya, Akuntansi
Manajemen, dan Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh
perusahaan penerbitan umum. Pada 2001-2005 menjabat sebagai
Sekretaris Pelaksana Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)
STIE YKPN Yogyakarta. Pada 2013-2017 menjabat sebagai Wakil
Ketua II STIE YKPN Yogyakarta dalam bidang keuangan dan
personalia. Pada 2021-sekarang menjabat sebagai Kepala Program
Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.
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Dr. Haryono Subiyakto, M.Si
Jabatan fungsional:
Pangkat akademik:
Golongan:

Lektor 200
Penata
IIIC

S1 (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia)
S1 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S2 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)
S3 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Dr. Haryono Subiyakto, M.Si. adalah dosen tetap STIE YKPN dari
tahun 1987 hingga sekarang. Selain menjadi dosen tetap di STIE
YKPN, pernah menjadi dosen tidak tetap di Akademi Akuntansi YKPN
(1990-1992, 2020), Universitas Atmajaya Yogyakarta (1996-2000),
Universitas Wangsa Manggala (1997), dan Universitas Gadjah Mada
(2011). Lahir di Klaten pada tanggal 13 April 1958. Gelar Doktor
(2013), Pascasarjana (1999), dan Sarjana (1987) bidang Ekonomi
diperoleh di UGM, dan gelar Sarjana (1982) Matematika diperoleh di
Universitas Sanata Dharma.
Jabatan Struktural yang pernah dipercayakan selama menjadi
dosen tetap di STIE YKPN: Kepala Bagian Bimbingan Penyuluhan
(1987-1990, 1999-2001), Wakil Ketua III (1990-1994), Ketua (20132021). Aktif di dalam organisasi perguruan tingg: Forum Rektor (20132021) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V
Yogyakarta (2013-2021). Selain itu, aktif di dalam organisasi Ilmiah
ISEI Cabang Yogyakarta (2013-sekarang).
Pengalaman dalam hal publikasi buku: Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya (2004) dan Statistika Inferen Untuk Bisnis (2001).
Sedangkan pengalaman dalam hal penyusunan modul: Ekonomi
Makro Pengantar (2014), Ekonomi Mikro Pengantar (2013),
Matematika Ekonomi (2012), Praktikum Statistika dengan Microsoft
Excel dan SPSS (2011), Soal Jawab Statistika Inferen (2000), dan Dasardasar Probabilitas untuk Bisnis dan Akuntansi (1998).
Pengelaman beberapa tahun terakhir berkaitan dengan
Penelitian: Faktor-faktor Internal dan Eksternal Penyebab Instabilitas
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Ekspor (2013), Cointegration and Causality Test Among Export,
Import and Foreign Exchange (2016), dan Dampak Inflasi, Kurs, dan
Pandemi,COVID-19 terhadap Posisi Neraca Perdagangan Indonesia
(2021). Sedangkan yang berkaitan dengan Pengabdian kepada
Masyarakat adalah Kajian Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan
Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul (2019).
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Beliau memiliki minat yang sangat besar terhadap bidang sistem
informasi, statistika, dan e-government. Dalam bidang sistem
informasi, beliau mengajar mata kuliah dan menulis buku tentang
Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Selain
itu juga beberapa kali mengajar di Program Magister TI di Universitas
Amikom Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan mata kuliah yang
berkaitan dengan sistem informasi.
Di bidang e-government, kiprah beliau sudah sangat banyak,
di antaranya sebagai narasumber Bimbingan Teknis E-Government
Kementerian Kominfo (2013-2016), Tim Penyusun Renstra
Kementerian Kominfo (2019) dan sebagai Tim Evaluator Eksternal
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PANRB
sejak 2018. Beliau juga ikut menyusun master plan TIK Pemkot
Yogyakarta (2014) dan Pemda DIY (2018). Pengalaman sebagai
Tenaga Ahli Pemerintah di antaranya sebagai Tenaga Ahli Bappeda
DIY (2014 dan 2021), Tenaga Ahli Pemkab Bantul (2020), dan
anggota Dewan Smart City Pemkab Bantul (2021).
Di dalam organisasi profesi, beliau menjadi pengurus di
Ikatan Akuntan Indonesia (baik Wilayah DIY maupun Pusat), Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia (Cabang Yogyakarta), dan Persatuan Ahli
dan Dosen Republik Indonesia (DPD DIY) di berbagai periode
kepengurusan.
Dr. Wing Wahyu Winarno sudah menerbitkan puluhan buku
dan ratusan artikel di surat kabar sejak 1980 ketika mulai menjadi
mahasiswa. Bukunya yang terbaru di antaranya adalah Analisis
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Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (edisi 5), Sistem
Informasi Akuntansi (edisi 2), Sistem Informasi Manajemen (edisi 3),
dan Menulis Karya Ilmiah dengan Komputer. Puluhan papernya
sudah terbit di berbagai jurnal nasional.
Dengan berbagai pengalamannya, beliau sering diminta
mengisi seminar, workshop, dan pelatihan di bidang bisnis, sistem
informasi, e-government, statistika, bahkan di bidang penulisan
karya ilmiah. Pendengar RRI di DIY maupun nasional dan pemirsa TV
di Yogyakarta sering mengikuti acara-acara yang melibatkan beliau.
Selain sebagai akademisi dan praktisi, beliau juga masih rutin
bermain badminton dan bersepeda, serta aktif mengelola kanal
YouTube dengan nama Wing Wahyu Winarno atau dapat diakses di
alamat s.id/wing1 dan blognya ada di linktr.ee/wingww. Jabatan
terbarunya adalah sebagai Pengurus Koperasi Pandu Usaha Sejahtera
(milik Gerakan Pramuka Kwarda DIY) dan Komisaris Independen PT
Anindya Mitra Internasional (BUMD milik Pemda DIY).
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Dr. Nurofik, M.Si., Ak., CA. adalah staf pengajar pada STIE YKPN
Yogyakarta. Lahir pada tanggal 16 Februari 1964, di Pemalang. Gelar
Doktor diperoleh tahun 2013 dan gelar Magister Sain diperoleh pada
tahun 1994. Minat riset di bidang Akuntansi Keperilakuan, Akuntansi
Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan. Beberapa tulisan pernah
dimuat pada Jurnal Akuntansi & Manajemen STIE YKPN, Jurnal
Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI). Pengalaman dalam
organisasi profesi antara lain menjadi Pengurus Pusat IAI KAPd. Saat
ini sebagai anggota Dewan Setifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI.
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Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., CMA., A., CA. adalah staf pengajar
dan peneliti pada STIE YKPN Yogyakarta. Lahir pada tanggal 18 April
1967, di Kota Bima-NTB. Penghargaan yang pernah diperolehnya: (1)
Lulusan Terbaik II Kursus Singkat Pengauditan PAU Studi Ekonomi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994); (2) Six Best Papers dari
CGCG FEB UGM, tentang Model Penentuan Indeks dan
Pemeringkatan Good Corporate Governance di Indonesia bersama
Jogiyanto H. M. (UGM) dan Sri Suryaningsum (UPN Veteran
Yogyakarta) (2008); (3) Lima Proposal Terbaik FEB UGM, judul:
Evaluasi atas Pemeringkatan Good Corporate Governance di
Indonesia bersama Jogiyanto H. M. (FEB UGM) dan Sri Suryaningsum
(UPN Veteran Yogyakarta) (2008); (4) Hibah implementasi GCG
menggunakan CRSC dari RISTEK (2009); (5) Hibah Program Doktor
terkait Rotasi Audit (Depdiknas, 2009).
Beliau pernah menjadi reviewer dan moderator pada
beberapa kegiatan Simposium Nasional (SNA) IAI Kompartemen
Akuntan Pendidik: SNA XII (Purwokerto); XV (Banjarmasin); XVI
(Manado); VII (Mataram); dan XVIII (Medan). Selain itu, beliau
menjadi Reviewer Journal of Applied Accounting and Finance (JAAF)
dari President University (2016-2019); Reviewer untuk AFEBI
Accounting Review (AAR) (2021-skrg) FEB Universitas Hasanudin.
Penyaji makalah, Corporate Reporting Supply Chains (CRSC) and
Business Information Transparency, Dipresentasi dalam FBEPSAGBEP Conference, The Core, Universiti Brunei Darussalam (Juni
2012); Penyaji dalam seminar Rural Water and Asset Management
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oleh LPPM STIE YKPN, “Manajemen Aset dan Keberlanjutan
Pegelolaan Air Bersih dan sanitasi (November 2019).
Minat riset beliau di bidang Pengauditan dan tata kelola
organisasi. Pernah menulis dan mempublikasi artikel di Jurnal
Nasional Terakreditasi seperti Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya
Wiwaha Yogyakarta, Jurnal Telaah Bisnis STIM YKPN Yogyakarta,
Jurnal Kinerja FBE Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan The
Indonesian Journal of Accounting Research.
Beliau pernah menjadi Ketua Tim Hibah: (1) Ketua Pelaksana
Hibah Program Pembinan Perguruan tingga Swasta (PP-PTS) Skema-B
(2019); (2) Ketua Pelaksana Tim Program Bantuan Program Studi
Menerapkan Kerjasama Kurikulum MBKM (September 2020). Sejak
tahun 2019 hingga sekarang, beliau dipercaya oleh LPPM STIE YKPN
sebagai Tim Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat untuk
Pengelolaan KPSPAMS dan BUMDes di Kabupaten Gunungkidul
kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY dengan
STIE YKPN Yogyakarta.
Beberapa buku telah ditulis dan diterbitkan beliau: (1)
Akuntansi Keuangan Menengah I (1994), (2) Akuntansi keuangan
Menengah 2 (1998), dan (3) Akuntansi Keuangan Menengah I
Perspektif IFRS (2012).
Pengalaman beliau untuk kegiatan organisasi profesi antara
lain di Pengurus IAI Cabang DIY: sebagai Koodinator Humas (20052015), Koordinator Sektor Publik (2015-2019), dan Pengembangan
dan Profesional (2019-2023).
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Dr. Rusmawan W. Anggoro, MSA., CA., Ak. adalah pengajar pada STIE
YKPN Yogyakarta. Lahir pada tanggal 05 Desember 1966, di
Yogyakarta. Gelar Doktor diperoleh tahun 2015 dari Program
Magister dan Doktor FEB Universitas Gadjah Mada dan gelar Master
of Science in Accounting diperoleh dari Kent State University, Ohio,
USA pada tahun 1998.
Minat riset di bidang Akuntansi Keperilakuan, Pengauditan
dan Perpajakan. Beberapa tulisan pernah dimuat di lokal seperti:
Jurnal Akuntansi & Manajemen STIE YKPN, Jurnal Telaah Bisnis STIM
YKPN Yogyakarta. Di samping itu, juga mempublikasikan artikelnya di
Jurnal Internasional Bereputasi (International Journal of Engineering
and Technology dan Journal of Critical Reviews).
Pengalaman dalam organisasi profesi antara lain di Pengurus
IAI Wilayah DI Yogyakarta. Selain itu pernah menjadi Instruktur di
Badan Diklat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan
sampai dengan saat ini menjadi tenaga ahli di PT Honda Anugerah
Grup.
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Dr. Soegiharto, M.Acc., CA., Ak., sosok santai berjiwa muda, adalah
dosen tetap STIE YKPN Yogyakarta yang memulai karirnya sebagai
dosen pada kampus tersebut sejak tahun 1991. Pria kelahiran
Pontianak pada tahun 1968 ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang
Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sejak tahun 2017 hingga
saat ini. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Kaprodi
Akuntansi dan Direktur Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta. Selain
mengajar di STIE YKPN Yogyakarata, dia juga pernah mengajar di FEB,
Universitas Gadjah Mada, beberapa Perguruan Tinggi Swasta (kelas
internasional) di Yogyakarta, dan di Canning College, Western
Australia.
Gelar Doctor of Philosphy (DPhil) in Financial Accounting
didapat oleh Soegiharto dengan menyelesaikan disertasi berjudul
“Industry Shock and Market Misvaluation Hypotheses of Merger
Wave”. Ketertarikannya pada Mergers and Acquisitions telah
menghasilkan beberapa penelitian yang meliputi: “Drivers of Merger
Wave: A Revisit”, “What Drives the Payment of Higher Merger
Premium?”, “What Drives Damage on Post-Merger Operating
Performance?”, dan “Why do Bidder CEOs Get Disciplined Following
Mergers?”. Tiga pertama dari penelitian tersebut diterbitkan pada
Gadjah Mada International Journal of Business dan yang terakhir
dipublikasikan pada The Indonesian Journal of Accounting Research.
Untuk gelar Master of Accounting (M.Acc.), dia memperolehnya
dengan menyelesaikan tesis berjudul “The Effects of Organization’s
Level of Information System Evolution on the Relationship between
Influence Factors and Accounting Information System Performance”.
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Sejumlah penelitiannya dalam bidang ini juga sudah dipublikasikan
pada kedua jurnal yang disebutkan di atas.
Studi di The University of Western Australia dijalankan oleh
Soegiharto dengan dukungan dari Australian Development
Scholarships (ADS) dan Beasiswa DIKTI yang ia peroleh. Selain
beasiswa, dia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai
“Winner of the Best Paper Award in National Symposium of Institute
of Indonesian Accountant” selama dua tahun berturut-turut (2012
dan 2013). Terkait call for papers, Accounting & Finance Association
of Australia and New Zealand (AFAANZ) dan International Business
and Economics Conference (IBEC), Germany, merupakan dua ajang
bergengsi yang pernah dihadiri oleh Soegiharto untuk
mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya. Belakangan, dia aktif
membantu membenahi catatan akuntansi di sejumlah desa di
wilayah DIY.

118

