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AKUNTANSI 
& PERPAJAKAN 

FA K U LTA S B I S N I S

testimoni
Kantor Konsultan Pajak Pasagung
Setiap calon pelaku bisnis wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman 
perpajakan  yang cukup. Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
dunia usaha. Baik atas pemenuhan perpajakan entitas bisnis sendiri maupun 
kewajiban pemungutan atau pemotongan pajak atas mitra bisnis. Dengan 
memahami kewajiban perpajakan, setiap pelaku bisnis dapat meminimalkan risiko 
perpajakan baik atas potensi saksi administrasi, risiko pidana ataupun mencegah 
beban pajak yang sebenarnya tidak perlu.

Ika Fransisca, SE., M.Ak., BKP

Namun, orangtua saya menyarankan saya untuk memilih jurusan akuntansi di 
Unika Widya Mandala. Mengapa Akuntansi? Karena jurusan ini paling banyak 
dibutuhkan. Semua bidang butuh akuntan. Mengapa Unika Widya Mandala? 
Karena Unika Widya Mandala adalah universitas berlandaskan iman Katolik yang 
memiliki tenaga pengajar terbaik di jurusan akuntansi. Banyak Pengusaha yang 
(katanya) kalau mencari staf, cuman mau lulusan Unika Widya Mandala. 

Ali Yus Isman, SE., MA., BKP

Widya Mandala memiliki tradisi dan keunggulan dalam topik perpajakan. Dari sisi 
tradisi, Widya Mandala telah 30 tahun lebih melahirkan lulusan yang banyak 
berkiprah sebagai profesional dibidang perpajakan baik sebagai spesialis pajak di 
perusahaan, berdinas sebagai pegawai DJP, maupun berprofesi sebagai konsultan 
pajak. Saat ini beberapa konsultan pajak berizin praktik resmi dari Kementerian 
Keuangan juga bergabung sebagai staf pengajar perpajakan di WM untuk 
membagikan ilmu dan pengalaman praktik. WM juga secara aktif menjalin 
kerjasama dalam pengembangan kurikulum dengan asosiasi profesi perpajakan 
untuk memastikan selalu menjadi institusi terkini secara berkesinambungan

Partner Kantor Konsultan Pajak One Tax Consult
Waktu lulus SMA, saya tidak pernah punya keinginan untuk memilih jurusan 
akuntansi sebagai lanjutan jenjang setelah lulus SMA. Saya berkeinginan untuk 
menjadi arsitek. Saya tertarik dengan cerita mantan guru SMA saya, yang katanya, 
seorang arsitek uangnya banyak, hahaha. 

Saat berkuliah di Unika Widya Mandala, saya memperoleh banyak hal yang 
membuat saya nyaman, lingkungan kampus, para dosen yang bersahabat, dan 
teman teman seangkatan yang sangat support. Bahkan melalui dukungan dari 
dosen juga, saya akhirnya menemukan pekerjaan pertama saya yaitu di bidang 
perpajakan. Saya pun memulai karir saya sebagai anggota tim Tax Division Ernst & 
Young Surabaya. Semuanya berjalan melalui proses yang tidak instan dan tidak 
mudah, all by God's grace. Sepertinya memang pilihan orang tua saya tidak keliru. 
Saya tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini, bila dulu saya tidak memilih 
Jurusan Akuntansi Unika Widya Mandala.

(ACCOUNTING AND TAXATION)



ACCOUNTING 
& TAXATION

Pada Program Akuntansi dan Perpajakan akan mempelajari akuntansi 

secara komprehensif pada bidang perpajakan. Perkuliahan pada Program 

Akuntansi dan Perpajakan dilengkapi dengan pembahasan kasus riil pada 

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Akuntansi Perpajakan, PPh Orang 

Pribadi, PPh Badan, PPh Potong Pungut, PPN, PBB, Kode Etik Profesi 

Konsultan Pajak, SPT Tahunan, SPT Masa, perencanaan pajak hingga 

perpajakan internasional. Setiap pembahasan materi disertai dengan 

modul-modul praktika sehingga mahasiswa dapat lebih mudah dalam 

memahami perpajakan dan sesuai dengan praktik perpajakan yang nyata. 

Tenaga pendidik pada Program Akuntansi dan Perpajakan juga berasal dari 

perusahaan yang terkemuka di Indonesia dan kantor konsultan pajak. 

Perkuliahan juga ditunjang dengan kuliah tamu yang mengundang praktisi 

di bidang akuntansi perpajakan dan lainnya. Kurikulum Program Akuntansi

> Kerjasama dengan asosiasi berskala internasional seperti: The Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA), CPA Australia, Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA).

> Kurikulum telah diakreditasi oleh The Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales (ICAEW)

> Didukung dan bekerja sama dengan berbagai asosiasi profesi dalam negeri: 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan 
Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia 
(IAMI). 

> Kurikulum dirancang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) bidang S1 Akuntansi (level 6) serta Outcome Based Education (OBE), 
untuk memberikan dasar pendidikan profesi akuntan bagi mahasiswa.

Apa keunggulan 
Program Akuntansi dan Perpajakan?

Apa dan dimana saja lulusan berkarir?

 > Pricewaterhouse Cooper > PKF

 > Pentatrust  > Zentax, dsb.
 > Pasagung
> Perusahaan Publik: 

> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

> Wirausaha di bidang Perpajakan (Kantor Konsultan Pajak) setelah lulus ujian 
Sertifikasi Profesi.

 > PT HM Sampoerna, Tbk. > PT Bank Mandiri, Tbk., dsb.

 > Deloitte  > Drs. Tanzil & Rekan, dsb.
> Kantor Konsultan Pajak (KKP): 

> Kantor Akuntan Publik (KAP): 

> Direktorat Jenderal Pajak

 > PT Astra Internasional, Tbk. > PT Bank BCA, Tbk.

 > Ernst & Young  > KPMG

 > PB Taxand  > One Tax

> Bank Indonesia

> Dosen/ Akademisi

Apa yang dipelajari 
di Program Akuntansi dan Perpajakan?

> Administrasi Pajak (Tax Administration)

 Mempelajari aspek-aspek perpajakan internasional dalam konteks aturan 

pajak Indonesia.

 Mata kuliah ini mempelajari pajak penghasilan baik pribadi maupun 

badan

Matakuliah spesifik yang dapat dipilih untuk menunjang karir Akuntan yang 

spesialis pada bidang perpajakan:

> Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lain (Value Added 

Tax and Other Indirect Taxes)

> Hukum Pajak (Taxation Law)
 Mata kuliah ini mempelajari hukum perpajakan yang ada di Indonesia

 Mata kuliah ini mempelajari mengenai pajak pertambahan nilai, pajak 

bea masuk, pajak ekspor, dan lain sebagainya

> Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

 Mata kuliah ini membahas berbagai praktik transfer pricing atas transaksi 

lintas Negara antar perusahaan afiliasi pada satu grup perusahaan

> Perpajakan (Taxation)
 Mata kuliah ini membahas mengenai perpajakan secara umum

 Mata kuliah ini membahas mengenai administrasi pada perpajakan

 Mata kuliah ini membahas teknis akuntansi terkait dengan perpajakan
> Harga Transfer (Transfer Pricing)

> Perencanaan Pajak (Tax Planning)
 Mempelajari antisipasi implikasi pajak pada aktivitas bisnis serta mencari 

alternatif untuk memaksimalkan nilai setelah pajak dari suatu keputusan 

bisnis.

dan Perpajakan sudah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), Outcome Based Education (OBE), dan juga sesuai dengan 

International Education Standard (IES) dari International Accounting 

Education Standards Board, yang merupakan bagian dari International 

Federation of Accountants (IFAC). 

> Pajak Penghasilan (Income Tax)

> Perpajakan Lanjutan (Advanced Taxation)

Mahasiswa juga bisa mengambil matakuliah lintas program studi untuk 

memperkaya wawasan dan melatih kemampuan adaptasi untuk berkuliah 

di program studi lain, seperti di Program Studi Manajemen, Psikologi, Ilmu 

Komunikasi, Kewirausahaan, dan sebagainya.

> Selain mengembangkan hard skill di perkuliahan, mahasiswa juga 
dipersiapkan untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan 
kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA). 
Kegiatan kemahasiswaan ini bisa menunjang kemampuan akademik, soft 
skill mahasiswa, dan membangun relasi dengan pihak internal dan eksternal. 

> Kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Kanwil 1 Jawa Timur, dalam hal pengelolaan Tax Center UKWMS dan 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Jawa Timur.

> Kerjasama program magang dengan Kantor Konsultan Pajak, perusahaan 
lokal, nasional dan multinasional

> Dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan dan menumbuhkan jiwa 
kompetitif, mahasiswa bisa bergabung di Kelompok Studi Akuntansi (KSA) 
dan Tax Center (untuk peminat pajak). Tim lomba Akuntansi yang berada di 
KSA dan tim lomba pajak yang berada di Tax Center telah menorehkan 
prestasi tingkat Nasional, seperti: Juara 1 di Indonesia Accounting Fair 
Universitas Indonesia, Juara 1 Nasional Accounting Olympiad Universitas 
Gadjah Mada, Juara 3 perpajakan di PKN STAN, dan masih banyak lagi. 
Mahasiswa yang tergabung di KSA juga ada yang berhasil menjadi Juara 1 
dan 2 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) di LL DIKTI Wilayah VII 
serta mendapatkan Hibah DIKTI dalam kegiatan PKM (Program Kreativitas 
Mahasiswa).

> Kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Surabaya, dalam 
hal pengadaan Brevet Pajak A dan B untuk Program Akuntansi dan 
Perpajakan dan persiapan ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP Review)

> Program Khusus Mahasiswa Akuntansi: Dapat mengikuti Program 
Bundling/Fast Track S1-S2 (Magister Akuntansi) skema 7 semester S1 dan 3 
Semester S2, dan kesempatan beasiswa S2.


