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Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi UGM mengadakan Program Beasiswa Prestasi I.P.O
di semester pertama 2006. Beasiswa Prestasi akan diberikan kepada tujuh (7) sarjana akuntansi
yang mengikuti pendidikan profesi akuntansi di Fakultas Ekonomi UGM.
Menurut Dr. Sony Warsono, MAFIS, Akuntan selaku Koordinator Program Profesi dan Magister
Akuntansi Terapan UGM, program Beasiswa Prestasi bertujuan memberikan kesempatan sarjana
akuntansi untuk mengembangkan pengetahuan konsep dan kemampuan teknis Akuntansi dan audit
melalui pendidikan profesi akuntansi. Juga program ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa
untuk menikmati proses pembelajaran secara optimal selama pendidikan dan mengenal model
persaingan yang positif dan edukatif. â€œDengan program ini diharapkan Akuntan lulusan Profesi
Akuntansi FE UGM mampu lebih berperan dan memberi kontribusi positif kepada pembangunan
bangsa dan negaraâ€, kata pak Sony.
Ia mengemukakan bahwa program BP I.P.O terdiri dari 3 kategori, yaitu BP Input, BP Proses, dan
BP Output. Untuk mengikuti program ini calon mahasiswa cukup hanya mengikuti tes masuk berupa
tes validasi kompetensi (TVK). BP Input diberikan kepada 2 orang yang langsung diterima
deprogram regular Profesi Akuntansi UGM. BP Proses diberikan kepada 2 orang yang diterima di
program Profesi Akuntansi UGM melalui pendidikan Matrikulasi. Kedua jenis BP ini diberikan penuh
untuk satu program pendidikan (2 semester). â€œSedangkan BP Output diberikan kepada 3
mahasiswa Profesi Akuntansi UGM per semester berdasar indeks prestasi (IP) di semester
sebelumnya. Penetapan penerima BP menggunakan ukuran-ukuran yang obyektif, seperti misalnya
skor TVK, skor TOEFL, dan IPâ€, ujar pak Sony..
Pak Sony mengungkapkan, calon penerima BP adalah individu berlatar belakang pendidikan sarjana
(S1) akuntansi dari perguruan tinggi yang terakreditasi, baik yang merupakan fresh graduate
maupun yang telah bekerja. Mahasiswa akuntansi semester akhir juga berhak mengikuti program
BP ini dimana hasil TVK berlaku untuk masa enam (6) bulan. â€œDisamping memperoleh sebutan
Akuntan (Ak.), setelah menyelesaikan pendidikan di Profesi Akuntansi UGM diharapkan lulusan
memiliki kompetensi dan komitmen tinggi dalam menjalankan profesinyaâ€, jelas pak Sony.
Lebih jauh pak Sony menjelaskan, sebagai salah satu program yang pertama kali menyelenggarakan
pendidikan profesi akuntansi, Profesi Akuntansi UGM sangat peduli terhadap peran Akuntan di
organisasi dan masyarakat. Keberhasilan mendidik mahasiswa bagi Profesi Akuntansi UGM tidak
semata diukur dari kemudahan lulusan diserap dunia kerja tetapi juga diukur dari kemampuan
mereka memberi kontribusi positif dalam peningkatan peran Akuntan di Indonesia. â€œMelalui
program BP ini diharapkan sarjana akuntansi dapat menyiapkan dan membekali diri lebih baik
sebelum berkarir sebagai auditor, akuntan publik, akuntan sektor publik, akuntan pendidik, analis
biaya, analis keuangan, akuntan sistem informasi, manajer keuangan, dsbâ€, tukas pak Sony.
Pak Sony juga menambahkan, penerima BP I.P.O dapat melanjutkan pendidikan di Magister
Akuntansi Terapan UGM melalui Joint Program yang menggabungkan keunggulan-keunggulan yang
dimiliki oleh program Profesi Akuntansi dan Magister Akuntansi Terapan UGM. Selama di Profesi
Akuntansi mahasiswa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teknis akuntansi, dan selama
di Magister mahasiswa mengembangkan kemampuan analistis dan manajerial di bidang informasi

bisnis dan akuntansi. Joint Program ini menjadikan sarjana akuntansi menempuh pendidikan
akuntansi secara berkesinambungan dan dalam waktu yang relative lebih singkat. â€œDi masa
datang, program BP ini diharapkan juga melibatkan banyak perusahaan yang juga memiliki
kepedulian tentang peran dan kualitas Akuntan. Bagi perusahaan, keterlibatan dalam program
Beasiswa Prestasi ini merupakan wujud pertanggungjawaban sosial yang semakin perlu untuk
dilakukanâ€, terang pak Sony. (Humas UGM)
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16 Mahasiswa UGM Terima Beasiswa UFJ Foundation
UGM Luncurkan Beasiswa Dato’ Dr. Low Tuck Kwong-PYC
1.000 Beasiswa Unggulan Diluncurkan
25 Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Toyota
Qatar Charity Salurkan Beasiswa pada 300 Mahasiswa UGM

