#BISA KERJA
DI MANA AJA

PROGRAM 2021

INDONESIA KEKURANGAN PEKERJA
SKILL 3,8 JUTA PER TAHUN,
TERMASUK DALAM BIDANG
AKUNTAN & AHLI KEUANGAN

PELUANG KARIR
TERBUKA LEBAR
Hampir semua perusahaan di dunia, apapun
jasa dan usahanya, membutuhkan profesional
dan eksekutif di bidang Akuntansi, Keuangan,
Kesekretariatan maupun Digital Marketing. Ini
yang menjadikan bagian kerja tersebut selalu
dicari oleh dunia industri.

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

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

KULIAH PROGRAM 1 & 2 TAHUN

BEKERJA

“Menciptakan lulusan
dengan Kecakapan Hidup,
Pengetahuan Keuangan &
Profesional bagi kehidupan,
mereka.”

“Creating graduates
with Life Skills, Financial

BEKERJA DENGAN KOMPETENSI
KOMPREHENSIF

FINANCIAL LITERACY
PROFESSIONAL SKILLS

GOAL
•

2# Financial Skills

Academic

Investing & Financial Literacy

Memiliki cara pandang sebagai
seorang wirausahawan

their lives, organizations &
new ventures”

Lulusan dengan keterampilan untuk
industri saat ini

•

Literacy & Professional in

3# Professional Skills

KULIAH S1

VISI LIFE SKILLS
organisasi serta masa depan

AKUBANK sendiri merupakan lembaga
pendidikan sertifikasi profesi yang sudah
TERAKREDITASI. Berorientasi pada lahirnya
eksekutif di bidang Akuntansi, Keuangan
dan Bisnis, meliputi Kesekretariatan, Digital
Marketing maupun keterampilan berbahasa
Inggris untuk keperluan dunia industri.

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

(entrepreneur)
•

Berorientasi pada pengembangan
diri

PELUANG KARIR TERBUKA LEBAR

TAHUKAH KAMU ?

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.

TUK LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DARI BNSP

TUK Lembaga
Sertifikasi
Profesi dari
BNSP

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

PERUSAHAAN YANG TELAH BEKERJASAMA DENGAN AKUBANK

PERUSAHAAN
YANG TELAH
BEKERJASAMA

Gusti Ayu Nina Novalina
Teller di Bank Negara Indonesia
(BNI)

100% LULUSAN
AKUBANK
SUDAH BEKERJA

Levina Augustina

Maria Magdalena

Putu Linda Sari

Customer Service

Customer Service

Personal Banking Officer

di Bank Central Asia (BCA)

BPR Kita Centradana

BPR Lestari

“Kuliah singkat, dan setelah

“AKUBANK memberikan

dapatkan selama belajar di

lulus langsung kerja, ini baru

kesempatan kepada kita

AKUBANK, bukan hanya teori,

“Banyak hal yang saya

namanya kampus Idaman

untuk mengenal dunia

tapi juga menekankan pada

. Berbekal soft skill yang

akuntansi dengan cara

proses praktisnya, belajar

diberikan membuat saya

sederhana, nggak ribet dan

nggak ngebosenin, ga nyesel

lebih mantap menjenjang

mudah dimengerti, gak rugi

gabung di kampus ini.”

karir lebih tinggi lagi.”

banget deh gabung disini.”

LULUSAN AKUBANK 100% SUDAH DITERIMA BEKERJA

“

Banyak hal yang saya dapatkan selama
belajar di Kampus AKUBANK, bukan
hanya teori, tapi juga menekankan
pada proses praktisnya, belajar nggak
ngebosenin, gak nyesel gabung di kampus
ini..”

•
•
•

FASILITAS YANG DIBERIKAN

•

Untuk mendukung kegiatan mahasiswa, kampus AKUBANK di
desain dengan infrastruktur yang dilengkapi berbagai macam
fasilitas, termasuk agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan
kemahasiswaan ataupun pembelajaran yang optimal.

Mini Bank & Laboratorium Simulasi
Pasar Modal
Ruang Auditorium untuk ekhibisi
maupun melting pot.
Ruang Perpustakaan yang
dikonsep sebagai co-working
space dan creative centre (memiliki
perlengkapan studio podcast yang
lengkap).
Setiap kelas dilengkapi AC dan
Proyektor LCD

PROGRAM
STUDI
REGULER

Untuk Angkatan 2021, AKUBANK membuka 3 jenjang
pendidikan, yakni :
• SERTIFIKASI PROFESI 1 TAHUN
• S1 SARJANA EKONOMI (SE) &
• S2 MAGISTER MANAJEMEN (MM)

PROGRAM STUDI 1 TAHUN, SARJANA DAN PASCA SARJANA

FASILITAS
AKUBANK
COLLEGE

SERTIFIKASI PROFESI 1 TAHUN
Merupakan program vokasional sertifikasi profesi dengan
masa studi 1 tahun, sehingga memungkinkan mahasiswa lulus cepat
dengan keterampilan yang sesuai kompetensi dunia industri.
Program ini terdiri dari 4 jurusan, yakni :

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
jumlah akuntan yang terdaftar
hanya 40.000, Indonesia
masih kekurangan SDM
dengan keterampilan ini.

KARIR

SETELAH

CORPORATE ASSISTANTS
& SECRETARY
LULUS

KULIAH
• Auditor Kantor Akuntan
Publik
• Akuntan Kantor Konsultan
Pajak
• Staf Ahli Perpajakan

Didesain agar lulusan dari

KARIR

program ini, bisa langsung

KULIAH

berkarir. Dalam jurusan ini,
mahasiswa akan dibekali
dengan keterampilan
presenting proffesional
image dan service exellence.

• Accountant at Commerce

Dua pengetahuan dasar

• Accountant at industry

yang harus dimiliki oleh

• External Advisor

Program Studi ini telah TERAKREDITASI

calon sekretaris di sebuah
perusahaan

SETELAH

ENGLISH FOR BUSINESS
& ENTREPRENEURSHIP
LULUS

• Personal Assistants
• Corporate Secretary
• Administrasi Bisnis
Personalia
• Perusahaan ekspor impor

Dunia dan tuntutan industri
yang semakin modern,
akhirnya melahirkan
kebutuhan yang semakin
tinggi akan keterampilan
bahasa internasional
berbasis ilmu bisnis. Program
ini, dipersiapkan untuk
mereka yang akan berkarir
diperusahaan nasional
berskala global.

KARIR

SETELAH

DIGITAL MARKETING
& COMMUNICATION
LULUS

KULIAH
• Commercial activity
• Commercial organization
• Administrasi Bisnis

Pemasaran konvensional
sudah tak lagi bisa
diandalkan, hampir semua
perusahaan saat ini, baik
skala UMKM maupun besar,

KARIR

SETELAH

LULUS

KULIAH
• Commercial activity
• Commercial organization
• Bisnis Digital

• Personalia & PR

menjadikan platform digital

• Marketing Communication

• Perusahaan ekspor impor

sebagai saluran pemasaran

• Social Media Specialist

produknya. Program ini,
dipersiapkan untuk mereka
yang siap terjun di bidang
e-Marketing.

PROGRAM STUDI 1 TAHUN, SARJANA DAN PASCA SARJANA

ACCOUNTING & TAX
FOR BUSINESS

SARJANA EKONOMI (S1)

MAGISTER MANAGEMENT
(S2) MARKETING & FINANCE

AKUNTANSI & BISNIS

Akuntansi adalah bidang yang
dibutuhkan oleh semua perusahaan
di dunia. Program ini 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
• Accounting Officer di mana saja
• KAP / KKP / Notaris
• BANK & Lembaga Keuangan Lainnya
• Internal / Independent Auditor
• Membuka KAP / KKP

PROGRAM STUDI 1 TAHUN, SARJANA DAN PASCA SARJANA

KAMPUS AKUBANK memiliki program S1 dengan gerlar Sarjana Ekonomi (SE) . Program ini
diselenggarakan oleh Kampus II Triatma Mulya yang berlokasi di Gedung AKUBANK, dan
memiliki konsentrasi khusus di bidang Akuntansi dan Bisnis. Saat ini, juga tersedia program
Beasiswa yang bisa diajukan. Program ini telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan grade “B”.

Kampus II 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 Kampus II Triatma Mulya telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan
grade “B”

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).

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
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

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

BREVET A

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)

BREVET B

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

SHORT CLASS : ACCOUNTING, BREVET A & BREVET B

PROGRAM
EXECUTIVE
EDUCATION

MULAILAH DARI TEMPAT TERBAIK

TESTIMONI
PARA PESERTA SHORT COURSE..

“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)

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 di antara
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.
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.

MARI BERTUALANG
BELAJAR & BERKEMBANG
DI KAMPUS AKUBANK!

Kampus AKUBANK Jl. Dewi Madri III Denpasar

Office		
FINA		
Whatsapp

: 0821 4402 1868
: 0852 3752 6899
: 0821 4402 1868 (OFFICE)

E-Mail
Facebook
Twitter
Instagram

: akubankcampus@gmail.com
: Akubank
: @AkubankID
: Akubank

