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䐀㌀ 倀攀爀瀀愀樀愀欀愀渀

䐀㌀ 䄀欀甀渀琀愀渀猀椀
䐀㌀ 䬀攀瀀愀爀椀眀椀猀愀琀愀愀渀 ⼀ 䈀椀渀愀 圀椀猀愀琀愀
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D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN
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Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 
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info@vokasi.unair.ac.id

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

 Kurikulum program studi disusun
sesuai kebutuhan pengguna
lulusan dengan melibatkan para
stakeholders (  Dosen,Mahasiswa,
Alumni,  Industri ) .  
 Lulusan program studi memil iki
kinerja yang baik dipasar kerja
dengan IPK rata-rata yang
baik.      
 Fasi l i tas perkul iahan di lengkapi
dengan Laboratorium terpadu
yang telah terintegrasi   dengan
internet dan apl ikasi  dengan
basis kebutuhan Program Studi .
 Mendukung pengembangan soft
ski l l  mahasiswa dengan
membekal i  pengalaman kerja
sebelum terjun ke dalam dunia
kerja.

1 .

2 .

3.

4.

KEUNGGULAN

.  

 



VISI

PENGEMBANGAN 
SOFT SKILL

.  

 

MISI

 

MISI

Menyelenggarakan penel i t ian
dan pengembangan dibidang
i lmu administras i  perkantoran.
Menyelenggarakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
yang menunjang teor i  dan
prakt ik i lmu administras i
perkantoran.

Menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran dibidang administras i
perkantoran secara profess ional
dan berkompeten yang mandir i ,
inovat if ,  terkemuka di  t ingkat
Nasional  dan Internasional  yaitu :
 
1 .

2 .

MISI

BEAUTY CLASS
Kegiatan implementasi  mata

kul iah Pengembangan Dir i  yang
bertujuan untuk melat ih soft  sk i l l

mahasiswa yang diharapkan dapat
menjadi  seorang administrator

profess ional  yang handal .

Menjadi  penyelenggara pendidikan
vokasi  yang kompeten di  b idang
Administras i  Perkantoran secara
profess ional  yang mandir i ,  inovat if ,
terkemuka dalam menjalakan
Tr idharma Perguruan Tinggi  d i
t ingkat Nasional  dan Internasional
dengan sela lu ber landaskan moral ,
et ika,  dan agama aada tahun 2025.

TABLE MANNER
Kegiatan implementasi  dar i  mata
kul iah Pengembangan Dir i  yang

berbentuk pengenalan dan prakt ik
mengenai  et ika dalam melakukan

jamuan makan Internasional .



D3 PERPAJAKAN
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Kampus B Universitas Airlangga
Jl. Srikana 65 Surabaya, 60286
Telp. (031) 5033869, 5053156,
Fax : (031) 5053156

Program Studi

TENTANG

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, dunia bisnis
semakin membutuhkan sumber daya yang mampu dan terampil 
untuk membantu perusahaan dalam menghasilkan informasi 
dalam proses pengambilan keputusan serta memenuhi kewajiban
sebagai entitas bisnis. Pemenuhan kewajiban ini termasuk 
di dalamnya kewajiban perpajakan kepada negara. Sehingga
hal ini  tentunya menaikkan kebutuhan akan lulusan 
yang kompeten dalam bidang perpajakan dari sisi Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Fakultas Ekonomi  dan 
Bisnis Universitas Airlangga mendirikan Program Diploma
melalui SK Mendikbud No 42/U/1975, dan Program Studi
P e r p a j a k a n  d i  m u l a i  p a d a  t a h u n  a k a d e m i k  1 9 8 4
/ 1 9 8 5  m e l a l u i  S K  p e n d i r i a n  P r o g r a m  S t u d i  N o .
30/Dikti/Kep/1989.  Sementara  Penyelenggaraan Program
Studi dimulai 15 Maret 1989.

VISI

Menjadi Program Studi Perpajakan yang inovatif dan terkemuka
ditingkat Nasional, melalui pendidikan dan pengalaman praktek 
di bidang perpajakan dengan mengedepankan moral, etika, dan
agama.

MISI

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat, khususnya di bidang perpajakan, 
sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai 
kompetensi dan integritas  tinggi melalui proses pembelajaran yang 
berkualitas dan disiplin.

KEGIATAN MAHASISWA

Hima perpajakan merupakan wadah bagi mahasiswa aktif 
perpajakan untuk berkreasi melalui kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan, Hima perpajakan sendiri juga merupakan 
media untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa baik dalam 
hal akademis dan non akademis. Dalam mencapai tujuannya
hima memiliki pengurus yang menunjang setiap kegiatannya.



CONTACT US
Kampus B UNAIR - 

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-
30, Surabaya – 60286 

Telp. (031) 5033869, 5014460
Fax. 99005114

Email : info@vokasi.unair.ac.id
www.akuntansi.vokasi.unair.ac.id

 

Info Pendaftaran:

www.ppmb.unair.ac.id

D-III AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA



VISI
Menjadi pusat pendidikan dan
pengembangan ahli/profesional madya
akuntansi terkemuka di Indonesia yang
mampu menghasilkan lulusan yang
inovatif dan unggul serta mampu
berkompetisi dan berkarya secara
profesional dalam pembangunan
ekonomi, bisnis dan profesi akuntansi
dengan mengedepankan moral, etika,
dan agama

Laboratorium Komputer
Akuntansi
Ruang kuliah nyaman
Lokasi kampus strategis dan
mudah dijangkau
Free hotspot area
Referensi perpustakaan Unair
dan Digital Library
Fasilitas kegiatan
kemahasiswaan.
Beasiswa Pendidikan

FASILITAS:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

PROFIL LULUSAN

Teknisi1.

Memiliki kemampuan sebagai
teknisi dalam bidang akuntansi
dikarenakan dibekali kemampuan
dan keterampilan teknis
menyajikan laporan keuangan
melalui proses akuntansi
berdasarkan prinsip-prinsip
akuntansi yang berterima umum
untuk perusahaan jasa, dagang,
maupun manufaktur termasuk
memahami konsep dasar bisnis dan
manajemen.
 

2. Analis
Memiliki kemampuan sebagai
analis dikarenakan dibekali
kemampuan memilih dan
menggunakan data-data keuangan
dan menganalisisnya sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan.
 

3. Supervisor
Memiliki kemampuan sebagai
supervisor dikarenakan dibekali
kemampuan untuk mengorganisasi
tim kerja dan bertanggungjawab
atas hasil kerja

LULUSAN PROGRAM STUDI D-III
AKUNTANSI:

MISI
Menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran profesional di bidang ilmu
ekonomi, sub bidang akuntansi,
khususnya akuntansi keuangan,
perpajakan, auditing, dan sistem
akuntansi.
Menyelenggarakan karya ilmiah dan
pengembangan ilmu dan
pengetahuan akuntansi profesional.
Menyelenggarakan berbagai kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
menunjang penerapan dan
pengembangan teori dan praktik
akuntansi.

1.

2.

3.
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