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kata pengantar

Alex P Chandra

pendiri Kampus AKUBANK
Tahu tapi tidak mengerjakan,

Financial Literacy (Pengetahuan

sama dengan tidak tahu...

keuangan) dan yang terakhir
adalah Proffesional Skills

Bisakah kita naik sepeda hanya

(Profesional).

dengan belajar dari membaca
buku? Jawabannya hampir pasti

TRANSFORMASIKAN

tidak bisa. Cara paling cepat

kawasan renon denpasar
tempat terbaik untuk belajar
tempat terbaik untuk berkembang
Dari berbagai propinsi di Indonesia, maka Bali merupakan salah satu yang ideal
untuk belajar. Kawasan industri kreatif yang jauh dari kepenatan kota, dan diantara
kabupaten yang ada, maka Denpasar adalah kota yang tepat untuk memulai karir.
Lebih dekat dengan Denpasar, maka ada satu kawasan yang nyaman untuk menimba
ilmu, yakni kawasan Renon yang merupakan areal strategis, asri dan jarang sekali terjadi
kemacetan. Selain itu, lapangan Puputan Renon dan Museum Bajra Sandi juga ada di
kawasan ini. Pusat dari kegiatan olahraga dan melting area.

untuk belajar naik sepeda adalah

Kunci sukses berikutnya

mengetahui sedikit teorinya,

adalah mentransformasikan

kemudian praktekkan. Ambil

pengetahuan yang kita

sepeda dan cobalah. Jatuh

dapatkan di sekolah, menjadi

mungkin di awal, namun seiring

keterampilan. Ketika ini

waktu kita akan mahir.

dilakukan dengan baik, maka
setengah dari jalan menuju

Hal ini, berlaku untuk semua hal.

kesuksesan sudah kita lalui.

Kita tidak bisa menjadi animator,
komika, penulis handal, blogger,

Itulah sebabnya, di AKUBANK,

arsitek, dokter, akuntan, manajer

sistem kurikulum pembelajaran

atau profesi apapun itu, jika

di desain agar setiap lulusannya

hanya bermodal belajar dari

memiliki ketiga komponen

buku-buku.

tersebut, sehingga mereka
siap untuk mencapai karir yang

Tiga komponen

diinginkannya.

kesuksesan
Itulah sebabnya, mengapa
kunci keberhasilan di era saat

Kuliah di Denpasar khususnya kawasan Renon, memungkinkan kita terhubung dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan secara optimal. Di kawasan inilah Kampus
AKUBANK) berada, tempat tepat untuk memulai perjalanan karir.

ini terdiri dari 3 komponen, yang

Alex P. Chandra

pertama adalah kecakapan

Pendiri AKUBANK

hidup (Life Skills), yang kedua

PERTAMA DAN
SATU-SATUNYA
DI BALI

AKUBANK merupakan lembaga pendidikan sertifikasi profesi yang
berorientasi pada lahirnya para eksekutif dan profesional dalam
bidang Akuntansi, Keuangan dan Perbankan yang pertama dan
satu-satunya di Bali

Mengapa kami?

CAREER PATH AKUBANK STUDENT

• Kuliah cepat untuk program 1&2 tahun
• Mendapatkan program vokasional untuk
program Sarjana selain gelar SE
• Mendapatkan sertifikasi profesional dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan
hanya sedikit lembaga yang memiliki lisensi ini di
Indonesia
• Lulusannya 100% diterima kerja
• Memiliki program Mini Bank & Pasar Modal
• Sudah terakreditasi
• Mendapatkan program sertifikasi profesi
• Dosen praktisi bersertifikasi

LULUS SEKOLAH MENENGAH UMUM
(SMU) /
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KULIAH PROGRAM 1 & 2 TAHUN

BEKERJA

KULIAH S1

BEKERJA DENGAN KOMPETENSI KOMPREHENSIF

FILOSOFI SUKSES
1# Life Skills
Attitude, Mental, Success Philosophy,
Performance, Public Speaking dll

VIsi LIFE SKILLS
“Menciptakan lulusan
dengan Kecakapan Hidup,
Pengetahuan Keuangan &
Profesional bagi kehidupan,
organisasi serta masa depan
mereka.”

“Creating graduates
with Life Skills, Financial

FINANCIAL LITERACY
PROFESSIONAL SKILLS

GOAL
•

industri saat ini
•

Literacy & Professional in
3# Professional Skills

2# Financial Skills

Academic

Investing & Financial Literacy

Memiliki cara pandang sebagai
seorang wirausahawan

their lives, organizations &
new ventures”

Lulusan dengan keterampilan untuk

(entrepreneur)
•

Berorientasi pada pengembangan
diri

TAHUKAH KAMU ?
INDONESIA ADALAH NEGARA
YANG KEKURANGAN TENAGA
AKUNTAN DAN AHLI KEUANGAN

PELUANG
KARIR

TERBUKA LEBAR
•

Hampir semua perusahaan di dunia, apapun jasa dan usahanya,
membutuhkan profesional dan eksekutif di bidang Akuntansi,
Keuangan dan Perbankan, sehingga terus membuka peluang kerja
yang menjanjikan. Selain itu, Akunting juga merupakan 1 dari 8
profesi yang paling di butuhkan di era MEA.

Sejak memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean pada 2016 lalu, ada 8 profesi yang
dibutuhkan, salah satunya adalah Tenaga Akunting.

•

Data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa secara keseluruhan, jumlah
akuntan yang terdaftar adalah sekitar 40.000, sementara jumlah akuntan publik hanya
1.000 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta maka
perbandingannya 1:250.000. Perbandingan di Malaysia dan Singapura masing-masing
adalah 1:23.000 dan 1:5.000

•

Diperkirakan Instansi pemerintahan se-Indonesia masih kekurangan tenaga akuntan hingga
25 ribu orang.

•

Data perusahaan lembaga keuangan non bank terus meningkat, Saat ini terdapat 608
perusahaan industri keuangan non bank yang terdiri dari 200 perusahaan pembiayaan, 100
perusahaan asuransi dan reasuransi dan 308 dana pensiun.

•

Menurut BI saat ini terdapat 120 Bank di Indonesia baik BUMN dan BUMD.

•

Diperkirakan saat ini Lembaga keuangan menengah berjumlah sekitar 567 ribu sampai
600 ribu unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini terus dibutuhkan
masyarakat.

•

Sementara kebutuhan SDM di Perbankan Syariah rata-rata 11.000 orang per tahun, baru
bisa dipasok sebesar 3.750 orang / tahun saat ini.

TUK Lembaga
Sertifikasi Profesi
dari BNSP

Di Indonesia, belum banyak lembaga pendidikan yang telah ditunjuk
pemerintah untuk sertifikasi Akuntansi. AKUBANK adalah salah satu dari
sedikit lembaga yang merupakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Akuntansi
dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Sertifikasi Profesi merupakan program yang digalakkan pemerintah, melalui lembaga vokasional agar melahirkan lulusan yang
memiliki keterampilan kerja, sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yakni penjenjangan kualifikasi
sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor
pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur diberbagai
sektor pekerjaan. Sehingga lulusan AKUBANK nantinya memiliki capaian belajar yang sesui dengan level jenjang pendidikan
yang setara, dan menjadi nilai tambah bagi lulusan untuk peningkatan kualitas diri, maupun aksesnya untuk menaikkan posisi
tawar saat mencari kerja.

FASILITAS
AKUBANK
BUSINESS SCHOOL

Untuk mendukung kegiatan mahasiswa, kampus AKUBANK di
design dengan infrastruktur yang dilengkapi dengan berbagai
macam ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk
kegiatan kemahasiswaan dan pembelajaran yang efektif.

• Mini Bank & Lab Simulasi Pasar
Modal
• Ruang Kelas dilengkapi dengan AC
dan Proyektor LCD
• Ruang Auditorium untuk beberapa
pertemuan dan acara seminar
• Ruang Perpustakaan yang
dikonsep “homey”, sangat nyaman
sebagai ruang baca dan studi
literasi maupun kajian lainnya

DOSEN  &
INSTRUKTUR

Untuk mendukung hasil pembelajaran yang maksimal,
dengan output terbaik. Maka Sekolah Akuntansi Keuangan
dan Perbankan menghadirkan tenaga pengajar dari kalangan
ahli dan para praktisi.

S2 BERSERTIFIKASI

S2 KEAHLIAN

PRAKTISI

40%
60%

AKADEMISI

ALEX P CHANDRA
CHAIRMAN LESTARI GROUP

ARIF RAHMAN., MM. CPMM

IGA FINA KASKA, MM

I MADE MAHARTA, MM,CRBD

NYOMAN SRI WARASTUTI, SE. MM

WAYAN BUDIARTA, SE, AK

DIRECTOR OF AKUBANK SCHOOL

KAPRODI AKUBANK

DOSEN

DOSEN

DOSEN

Berpengalaman selama 8 tahun di Bank
BCA. Pendiri BPR Lestari dan membawa
bank tersebut local champion dalam
waktu 5 tahun dan 3 besar nasional dari
sisi aset dalam 8 tahun. Saat ini juga
merupakan menjadi pendiri AKUBANK
dan komisaris Lestari Group.

Telah mempublikasikan belasan buku
dan penelitian terkait dengan micro
business, keuangan dan investasi.
Penelitiannya soal struktur modal
diperbankan Indonesia ketika krisis
global menjadikannya sebagai lulusan
terbaik saat menempuh studi S2.

Bergelut lama di bidang broadcasting
dan communication skills. Saat ini
menjadi Ketua Prodi di Kampus
AKUBANK.
Pengalamannya
yang
lama di bidang komunikasi juga
menjadikannya terampil dalam bidang
komunikasi publik.

Saat ini menjabat sebagai salah satu
komisaris di sebuah BPR yang ada
di Bali. Pernah memiliki pengalaman
yang cukup panjang dibidang kebijakan
publik. Saat ini mengajar topik terkait
perbankan di AKUBANK.

Konsentrasinya dibidang manajemen
khususnya pemasaran menjadikannya
sebagai salah satu pengajar dengan
pengetahuan yang terbaik, apalagi
terkait dengan perilaku organisasi.

Praktisi dalam bidang Akuntansi dan
Perpajakan, serta membuka Kantor
Akuntam Publik Budiartha & rekan.
Saat ini juga mengajar di Universitas
Udayana Bali.

MINIBANK A&B
Fasilitas Simulasi
Perbankan

MINIBANK merupakan program pelatihan yang bersertifikasi
eksklusif dari BPR Lestari, yang dirancang secara sistematis
sebagai simulasi kerja di perusahaan lembaga keuangan
meliputi Teller, Customer Service dan proses transaksi
keuangan yang diselenggarakan untuk mahasiswa AKUBANK

BELAJAR SESUNGGUHNYA
BAGAIMANA MENJADI BANKERS
Frontliner Officer diajak untuk memahami bagaimana
cara menjadi Teller & CS yang handal, serta mendapatkan
pembekalan bagaimana sebuah proses transaksi
dilakukan meliputi proses simpan pinjam, pembukaan
rekening tabungan dan deposito, sistem transfer dan
cara berinteraksi dengan nasabah dengan baik

ENTREPRENEURIAL
& PROFESSIONAL
MODUL

Untuk melahirkan lulusan yang profesional dan siap di dunia
kerja, maka selain ilmu akademik yang diberikan, mahasiswa
AKUBANK juga dibekali dengan soft skills dan keterampilan
lain untuk menunjang kompetensinya di industri modern.

01
Be The Best Of You 
(Bagaimana Menjadi 
Karyawan Bintang)
Bagaimana memulai karir
dan berkinerja excellent dan
menjadi karyawan bintang

Program ini merupakan faktor kunci pembeda antara lulusan AKUBANK dengan
kampus lainnya. Pelatihan di rangkum dalam bentuk workshop yang terdiri dari 8 modul,
diselenggarakan secara profesional dengan masing-masing modul menghadirkan
fasilitator nasional.

Presenting Your 
Professional Image
Bagaimana teknik
berpenampilan yang
benar sebagai seorang
profesional

Service Excellent
Salah satu keterampilan
yang sangat menunjang
pencapaian karir kita
adalah sikap dan cara
kita berinteraksi, dan ini
diajarkan secara lugas
dalam workshop ini

Public Speaking
Demikian pula dengan
komunikasi, keterampilan
berbicara didepan umum,
maupun dengan atasan,
ada caranya, dan melalui
workshop ini mahasiswa
akan diajarkan tekniktekniknya

Wealth Management
Adalah workshop yang
mengajarkan kita untuk
menjadi sejahtera

02
03
04
05
06

07

08

Interpersonal Skills
Dalam berorganisasi,
hubungan kerja kita akan
meliputi berbagai pihak,
mulai dari atasan, klien
sampai dengan staf,
dibutuhkan persona yang
baik agar interaksi berjalan
sesuai dengan harapan

Think & Act Like a 
Champion
Materi kepemimpinan yang
penting untuk dikuasai oleh
semua orang, termasuk
mereka yang berorientasi
untuk menjadi seorang
pemimpin

Personal Investment 
Planner
Belajar bagaimana
mengatur penghasilan dan
pengeluaran keuangan,
serta berinvestasi yang
tepat

PERUSAHAAN
YANG TELAH
BEKERJASAMA

Untuk mendukung berbagai program pendidikan dan
pelatihan dengan kualitas terbaik, AKUBANK bekerjasama
dengan sejumlah lembaga keuangan kredibel, yang
mendukung berbagai kegiatan pelatihan di kelas secara
langsung.

AKUBANK TELAH BEKERJASAMA DENGAN LEBIH
DARI 30 INSTANSI, baiK swasta, lembaga
pendidikan lain maupun bumn

BPR CANDRA

“

Seru.. belajar ekonomi dan akuntansi di
AKUBANK menyenangkan. Dosennya
mudah menyampaikan materi dan
berkomunikasi. Hal-hal yang berat bisa
dicerna dengan ringan.”
Levina Augustina Dewi
Back Officer di BPR Lestari

100% LULUSAN
AKUBANK
SUDAH BEKERJA

Ketut Yudha Ardhana

Maria Magdalena

Dejan Setiawan

Putu Linda Sari

Personal Banking Officer

Treasury

Personal Banking Officer

Accounting

BPR Lestari

BPR Lestari

BPR Lestari

Lestari Capital

Margaretha Swahyuni

Ni Kdk Catur Septirani

Ni Luh Apriani

Komang Andika P

Accounting

Accounting

Accounting

Debt. Collector

BPR Adiartha Udiana

PT. Pandu Maha Wana

CV. Surya Anugerah Abadi

FIF Finance

STUDENT CLUB &
KEMAHASISWAAN

Salah satu cara untuk mempraktekkan keterampilan
manajerial yang dipelajari di dalam kelas, adalah dengan
mengeksplorasi talenta mahasiswa di Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Kampus.

SPORT CLUB
MUlai dari futsal, bulu tangkis sampai dengan tenis meja.
anggota klub juga pernah menyeLEnggarakan lomba
futsal dan kompetisi ping
ping-pong
pong

INVESTOR CLUB

klub yang wajib diikuti oleh mahasiswa akubank, melalui
organisasi ini, diajarkan bagaimana cara berinvestasi

AKPALA
untuk mahasiswa
yang senang
berinteraksi
dengan alam,
ini adalah klub
yang tepat untuk
bergabung

JOURNALIST
CLUB
menulis, fotografi &
videografi adalah kegiatan
dari klub ini, termasuk di
antaranya dengan belajar
membuat film

PROGRAM
STUDI  
REGULER

Kampus AKUBANK memiliki 3 jenjang pendidikan, yakni :
• Sertifikasi profesi 1 dan 2 tahun
• Double Program S1 dengan gelar
Sarjana Ekonomi (SE) + Sertifikasi profesi
• program S2 Magister Manajemen (MM)

SERTIFIKASI PROFESI 1 & 2 Tahun
Merupakan program vokasional sertifikasi profesi dengan masa studi 1 dan 2 tahun, sehingga
memungkinkan lulusannya memiliki keterampilan kerja yang sesuai kompetensi dunia industri, serta
lulus cepat dan langsung kerja, karena program pendidikannya 1 dan 2 tahun saja. Terdiri dari 2
program studi, yakni :

AccounTING & BUSINESS
Program Studi Akuntansi
Bisnis dan Perpajakan
mempersiapkan para
lulusannya untuk menjadi
profesional handal dalam
perusahaan-perusahaan jasa
keuangan, yang dalam jangka
panjang membuka peluang
untuk menjadi konsultan
keuangan yang mandiri

KARIR

SETELAH

LULUS

KULIAH
• Auditor Kantor Akuntan
Publik
• Akuntan Kantor Konsultan
Pajak
• Staf Ahli Perpajakan
• Accountant at Commerce
• Accountant at industry
• External Advisor

Program Studi ini telah Terakreditasi

PROFESSIONAL IN BANKING
Program Studi Manajemen
Keuangan & Perbankan
mempersiapkan para
lulusannya dengan keahlian
dalam bidang keuangan
dan perbankan yang
sesuai dengan kebutuhan
dalam perusahaan swasta,
pemerintah, perusahaan
asing maupun luar negeri,
tidak terkecuali BUMN

KARIR

SETELAH

LULUS

KULIAH
• Akuntan bidang Perbankan
• Bankers
• Investment & Portfolio
Analys
• Internal Auditor
• Konsultan Keuangan
• Financial Planner
• Broker Pasar Modal

DOUBLE PROGRAM

(SARJANA + SERTIFIKASI PROFESI)

STIE TRIATMA MULYA

KAMPUS AKUBANK juga membuka Double Program, yakni pendidikan dengan dua jenjang sekaligus, yakni program S1
dengan gerlar Sarjana Ekonomi (SE) plus Sertifikasi Profesi. Program ini diselenggarakan oleh Kampus II STIE Triatma Mulya
yang berlokasi di Gedung AKUBANK, dan memiliki konsentrasi khusus di bidang Perbankan.
Mahasiswa akan mendapatkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, sehingga ketika lulus akan memiliki kemampuan
komprehensif, baik konseptual maupun vokasional yang ahli di bidang Akuntansi maupun Manajemen dan Perbankan. Program
ini telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan grade “B”.

SARJANA EKONOMI (S1) AKUNTANSI
Akuntansi adalah bidang yang dibutuhkan oleh semua
perusahaan di dunia. Double Program mempersiapkan
lulusannya untuk berkarir sebagai Akunting, Auditor
atau ahli di bidang Perpajakan, dengan keterampilan yang
komprehensif, baik teori dan konsep (S1) maupun praktek
(Profesi) yang semuanya bisa diperoleh dalam program
studi ini.

SARJANA EKONOMI (S1) PERBANKAN
Didesain agar lulusan dari program ini, bisa langsung
berkarir di Bank atau Lembaga Keuangan lainnya seperti
BPR, LPD, BPD, Insurance bahkan Capital Market. Dalam
program ini, mahasiswa akan dibekali dengan program
Mini Bank, simulasi perbankan dengan core banking
sebagaimana di bank yang sesungguhnya, sehingga bisa
merasakan peran sebagai eksekutif di Bank atau Lembaga
Keuangan lainnya.

MAGISTER MANAGEMENT
(s2)

STIE TRIATMA MULYA

Kampus 2 STIE Triatma Mulya juga membuka Pasca Sarjana, dengan Program Studi Magister Manajemen. Didirikan
untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang potensial dan membentuk profil lulusan sebagai manajer,
pengusaha dan konsultan bisnis, kompetensi soft skill yang menjadi profil lulusan diantaranya sebagai :
•

Problem solver

•

Decision maker

•

Communicator

•

Networking competence

•

Manager

•

Researcher

Program Studi Magister Manajemen STIE Triatma Mulya telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan grade “B”

PROGRAM
EXECUTIVE
EDUCATION

Merupakan program untuk para eksekutif ataupun profesional
untuk pengembangan kompetensi (skill) di bidang :
• MANAJEMEN BISNIS
• AKUNTANSI & BREVET a / B (PAJAK)

SMALL Business management
foR entREPRENEUR
Menjalankan bisnis tak lagi sama, ketika teknologi mengambil lebih banyak peran, maka prinsip manajerial yang dulunya
manjur untuk menumbuhkan sebuah usaha, kini tak lagi bisa dijalankan, terutama ketika kita bicara soal platform online, tenaga
kerja para milenial atau manajemen yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, yang terutama dalam bidang pemasaran,
membutuhkan pendekatan strategi digital. AKUBANK memahami ini, dan untuk memberikan kesempatan bagi para
pengusaha mengembangkan kompetensi manajemen bisnisnya, maka kami membuka program Small Business Management,
terdiri dari 3 modul paket yang masing-masingnya mendalami secara teknis maupun konseptual dalam 4 ilmu manajemen,
yakni Pemasaran, Operasional, Keuangan dan Perpajakan serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Karyawan).
Program ini untuk Anda :
• Pemilik usaha dan brand, baik besar maupun UMKM
• Pekerja kreatif untuk dapat mengasilkan melalui karya
• Start Up bisnis untuk belajar bagaimana memulai bisnis dengan baik dan tepat
• Praktisi dan kalangan akademisi untuk mengenal perspektif baru di era digital

ACCOUNTING

Prinsip Akuntansi & Pelaksanaannya, Transaksi dan persamaan dasar Akuntansi,
Laporan Keuangan : Laba Rugi, Neraca, Arus Kas & Per. Modal., Akuntansi
Perusahaan Dagang + Persediaan, Asset, Penyusutan dan Amortisasi, Analisa
Laporan Keuangan

MARKETING

Media & Corporate Communication, Social Media Marketing & Copywriting,
Small Business Branding, Bargain & Negotiation Skills, Basic Marketing
Principle, Interesting Presentation, Marketing & Selling To Millenialls

HUMAN
RESOURCES &
OPERATIONAL

Writing Skill for Executive Assitant, Professional Secretary, Counsellling
Technique & Stress Management, Salary / Payroll Management &
Administration, Select Right People (Recruiting), Key Performance Indicator
& Performance Appraisal, Training & Employee Development

accounting & Tax
brevet a & brevet b

TESTIMONI
PARA PESERTA SHORT COURSE..

Satu hal yang kerap kali dinomor duakan bagi para pebisnis, adalah laporan keuangan dan perpajakannya. Sering kali, ini
dianggap terlalu sulit dan bahkan menakutkan. Belum lagi dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) serta peraturan
pemerintah terkait dengan perpajakan yang kerap kali berubah. Hal ini menjadikan laporan keuangan dan perpajakan
menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha dalam penguasaannya. Untuk itulah AKUBANK membuka program ini, yang
memberikan materi terkait laporan akuntansi dan perpajakan dengan cara mudah, serta memungkinkan peserta berkonsultasi
dengan dosen-dosen pengajar kami yang merupakan praktisi dan konsultan. Selain itu, peserta juga bisa menganalisa laporan
akuntansi untuk keputusan pengembangan atau rasio kesehatan perusahaan, dan panduan pelaksanaan teknis seperti e-SPT
ataupun pengisian SPT. Plus, peserta juga mendapatkan sertifikasi Brevet yang saat ini di butuhkan untuk Kuasa Wajib Pajak
sebagaimana peraturan pemerintah.
Program ini untuk Anda :
• Pemilik usaha dan brand, baik besar maupun UMKM
• Kuasa Wajib Pajak dan Karyawan bagian Keuangan disebuah perusahaan
• Praktisi dan konsultan akuntansi dan perpajakan

ACCOUNTING

BREVET A

BREVET B

Prinsip Akuntansi & Pelaksanaannya, Transaksi dan persamaan dasar Akuntansi,
Laporan Keuangan : Laba Rugi, Neraca, Arus Kas & Per. Modal., Akuntansi
Perusahaan Dagang + Persediaan, Asset, Penyusutan dan Amortisasi, Analisa
Laporan Keuangan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) & Pajak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh OP), SPT PPh Orang Pribadi 1770 / 1770 S, PPN & PPn BM +
SPT PPN & PPnBM, PPh Potong dan Pungut (PPh Pasal 21/26), Bea Materai
& Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
Pajak Bumi Bangunan & Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan &
Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), SPT PPh Badan 1771,
PPh Potong dan Pungut (PPh Pasal 22/23/4(2), e-(elektronik) SPT & e-Filing,
Akuntansi Pajak

“Salah satu program short course
akuntansi terbaik yang pernah saya
kenal hanya dalam 8 pertemuan,
materi saja, materi mencakup
prinsip akuntansi, persamaan dasar
akuntansi, akuntansi perusahaan
jasa, akuntansi perusahaan dagang,
akuntansi perusahaan manufaktur
dapat dijelaskan dan dipahami oleh
peserta, sehingga ilmu ini dapat
dipraktekkan di dunia kerja.

Pande Kd. Anggara Wedaswara

(Wiraswasta)

“Materinya bagus, sesuai dengan
“Untuk pelatihan short classnya,
materi yang saya dapat sesuai
dengan apa yang saya aplikasikan
di tempat kerja dan sangat
membantu.. “

S.A.K. Ary Sutrisna Dewi
(Accounting)

apa yang saya perlukan. untuk
dosen juga baik, penjelasannya
sangat detail dan juga aplikatif.
Untuk pelayanan memuaskan,
dam 1 lagi jam sekolahnya bisa
disesuaikan dengan wiraswasta
seperti saya. Tidak terlalu
mengikat”

Lalu M. Saleh
(Wiraswasta)
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