PERUSAHAAN
YANG TELAH
BEKERJASAMA

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

terdapat LEBIH DARI 30 INSTANSI, baiK swasta,
lembaga pendidikan lain maupun bumn
yang telah menjalin kerjasama
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selama belajar di AKUBANK, bukan
hanya teori, tapi juga menekankan
pada proses praktisnya, belajar
nggak ngebosenin, ga nyesel
gabung di kampus ini.”
Gst Ayu Nina Novalina

Selain berlokasi di kawasan Renon dan lingkungan yang nyaman
untuk belajar, kampus AKUBANK juga didesain dengan konsep yang
modern dengan fasilitas lengkap. Memiliki Auditorium Class dan
Laboratorium Simulasi Perbankan (Mini Bank) & Pasar Modal

MENDAPATKAN 9 PELATIHAN EKSKLUSIF UNTUK
PERSIAPAN KE DUNIA KERJA, MULAI DARI SERVICE
EXCELLENT, PUBLIC SPEAKING, PROFESSIONAL
IMAGE, MINI BANK & PROGRAM BREVET PAJAK
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“AKUBANK merupakan

Seru.. belajar ekonomi

“Kuliah singkat, dan

“Disamping ilmu

salah satu sekolah

dan akuntansi dengan

setelah lulus langsung

akademik, di

yang memberikan

menyenangkan,

kerja, ini baru namanya

AKUBANK saya juga

kesempatan kepada kita

menarik. Pengajarnya

kampus Idaman .

dilatih keterampilan
komunikasi dan

untuk mengenal dunia

muda dan mudah

Berbekal soft skill yang

akuntansi dengan cara

berkomunikasi.

diberikan membuat

kepemimpinan, dan ini

sederhana, nggak ribet

Hal-hal yang berat bisa

saya lebih mantap

benar-benar berguna

dan mudah dimengerti,

dicerna dengan ringan.”

menjenjang karir lebih

ketika saya masuk

tinggi lagi.”

dunia kerja.”

Yunita Sari

Komang Andika P

gak rugi banget deh
gabung disini.”
Made Mahayu Mas D.

Maria Magdalena

Telah bekerja di

Telah bekerja di

Notaris

BPR Lestari

Telah Bekerja di
Dinas Perhubungan

Telah bekerja di
FIF Finance

#BISA KERJA
DI MANA AJA

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?

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

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 dibutuhkan di era MEA.
•

• 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
• Sudah terakreditasi
• Lulusannya 100% diterima kerja
• Memiliki program Mini Bank & Pasar Modal
• Mendapatkan program sertifikasi profesi
• Dosen praktisi bersertifikasi

•

•

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 yang ditunjuk
pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

TUK Lembaga
Sertifikasi
Profesi dari
BNSP

•

•

Sertifikasi Profesi merupakan
program

yang

digalakkan

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 seIndonesia masih kekurangan tenaga akuntan
hingga 25 ribu orang.
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.

pemerintah, melalui lembaga
vokasional agar melahirkan lulusan yang memiliki
keterampilan kerja, sesuai dengan Kerangka Kualifikasi

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

Nasional Indonesia (KKNI), yakni penjenjangan kualifikasi
sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan,

KULIAH PROGRAM 1 atau 2 TAHUN

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 sesuai 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.

BEKERJA

KULIAH S1

Berkarir sebagai pROFESIONAL /
INDEPENDENT WORKER / membuka kantor akuntan & perpajakan

PROGRAM
STUDI
REGULER

Kampus AKUBANK memiliki 3 jenjang pendidikan, yakni :
•
•

Sertifikasi PROGRAM STUDI 1 dan 2 tahun
Double Program S1 dengan gelar
Sarjana Ekonomi (SE) + Sertifikasi profesi

SERTIFIKASI PROGRAM STUDI 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 :

DOUBLE PROGRAM
(SARJANA + SERTIFIKASI PROFESI)
KAMPUS AKUBANK juga membuka Double Program, yakni pendidikan dengan dua jenjang
sekaligus, yakni program S1 dengan gerlar Sarjana Ekonomi (S.E) plus Sertifikasi Profesi. Program ini
diselenggarakan oleh Kampus II Universitas 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)
ACCOUNTING & BUSINESS
D1 AccounTING & TAX
FOR BUSINESS
Program Studi
Akuntansi Bisnis
dan Perpajakan
mempersiapkan
para lulusannya
untuk menjadi
profesional handal
dalam perusahaanperusahaan 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

D2 Accounting, finance
& 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

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.

KARIR SETELAH
LULUS KULIAH
• Akuntan bidang
Perbankan
• Bankers
• Investment &
Portfolio Analyst
• Internal Auditor
• Konsultan
Keuangan
• Financial Planner
• Broker Pasar Modal

Program Studi ini telah Terakreditasi

Kurikulumnya juga 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.

