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Klien yang terhormat, 

 

LENSAPAJAK, nama generik dari PT. LensaPajak Indonesia, merupakan pusat pelatihan profesional dalam 

bidang Perpajakan & Akuntansi, yang merupakan afiliasi dari Kantor Konsultan Pajak Irsan Lubis & Rekan. 

Kegiatan usaha seperti menyelenggarakan kegiatan pelatihan, kursus, seminar, bimbingan teknis & workshop 

di bidang akuntansi & perpajakan. Juga melayani permintaan perusahaan untuk training karyawan (in house 

training) di seluruh Indonesia. 
 

Komitmen kami adalah menyediakan jasa terbaik di bidang pelatihan perpajakan & akuntansi dengan metode 

yang mudah & cepat dimengerti, serta menyediakan narasumber/instruktur yang kompeten & 

berpengalaman. 

Dengan motto kualitas dengan sentuhan personal (quality with personal touch), LENSAPAJAK ingin 

berperan dalam edukasi tiada henti demi kebaikan negeri. 
 

Program In House Training (IHT) 

Program pelatihan berdasarkan permintaan & kebutuhan perusahaan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan & ketrampilan karyawan dalam waktu singkat, yang dilaksanakan di perusahaan. Melayani 

permintaan IHT untuk seluruh wilayah Indonesia. 
 

Pilihan Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penawaran umum 

PPH BADAN & KOREKSI FISKAL  
 

Materi:  

Ketentuan PPh Badan: objek pajak, objek pajak yang bersifat 

final, bukan objek pajak, biaya (biaya 3M, penyusutan, 

amortisasi, kompensasi kerugian); dsb. 

Note: Materi lengkap akan dicantumkan dalam penawaran 

khusus. 

 

Lama: 30 Jam, tidak termasuk ujian 

Metode: paparan | diskusi interaktif 

Instruktur: konsultan | praktisi | dosen | AR kantor pajak 

Biaya training/kelas: dicantumkan dalam penawaran khusus 

Peserta: maksimal 15 orang per kelas 

Fasilitas: modul | training kits | sertifikat 

PERPAJAKAN 
 

Materi:  

KUP; PPh PotPut; PPh OP; PPh Badan; PPN/PPnBM; BPHTB; 

PPh Pengalihan; PBB; SPT elektronik; pembayaran & pelaporan 

online; penagihan pajak; pemeriksaan pajak; sengketa pajak; 

dsb. 

Note: Materi lengkap akan dicantumkan dalam penawaran 

khusus. 

 

Lama: 60 jam, tidak termasuk ujian 

Metode: paparan | diskusi interaktif 

Instruktur: konsultan | praktisi | dosen | AR kantor pajak 

Biaya training/kelas: dicantumkan dalam penawaran khusus 

Peserta: maksimal 15 orang per kelas 

Fasilitas: modul | training kits | sertifikat 

PPH PASAL 21/26 & ESPT MASA 
 

Materi:  

Konsep pemotongan PPh 21/26: identifikasi transaksi, 

penentuan golongan penerima, dsb. 

Note: Materi lengkap akan dicantumkan dalam penawaran 

khusus. 

 

Lama: 18 Jam, tidak termasuk ujian 

Metode: paparan | diskusi interaktif 

Instruktur: konsultan | praktisi | dosen | AR kantor pajak 

Biaya training/kelas: dicantumkan dalam penawaran khusus 

Peserta: maksimal 15 orang per kelas 

Fasilitas: modul | training kits | sertifikat 

 

PPN/PPNBM & E-FAKTUR 
 

Materi:  

Konsep pengenaan PPN/PPnBM: objek PPN/PPnBM, 

penyerahan & non penyerahan, mekanisme PPN/PPnBM, dsb. 

Note: Materi lengkap akan dicantumkan dalam penawaran 

khusus. 

 

Lama: 18 Jam Metode: paparan | diskusi interaktif 

Instruktur: konsultan | praktisi | dosen | AR kantor pajak 

Biaya training/kelas: dicantumkan dalam penawaran khusus 

Peserta: maksimal 15 orang per kelas 

Fasilitas: modul | training kits | sertifikat 
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Hubungi kami jika perusahaan anda memiliki budget training karyawan. 

 

Sampaikan kebutuhan anda & kami buatkan penawaran khusus 

untuk anda 

Contact: Fajar (021) 7328285 | Sani (021) 7300906 

Email: lensapajak@gmail.com   

Site: www.lensapajak.wordpress.com   

Dan masih banyak materi pelatihan lain sesuai dengan 
permintaan klien. 

EKUALISASI PAJAK 
 

Deskripsi: 

Agar terhindar dari koreksi pajak, perusahaan melakukan 

ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh 

Pasal 21/PPh Potput lainnya. 

Materi: metode ekualisasi pajak, dsb. 

Note: Materi lengkap akan dicantumkan dalam penawaran 

khusus. 

 

Lama: 18 Jam 

Metode: paparan | diskusi interaktif 

Instruktur: konsultan | praktisi | dosen | AR kantor pajak 

Biaya training/kelas: dicantumkan dalam penawaran khusus 

Peserta: maksimal 15 orang per kelas 

Fasilitas: modul | training kits | sertifikat 

AKUNTANSI UNTUK USAHA TERTENTU 
 

Deskripsi:  

Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan permintaan klien. 

Bertujuan untuk melatih karyawan bagian keuangan dan 

akuntansi. Pelatihan menggunakan simulasi kasus akuntansi 

yang dirancang khusus sesuai dengan jenis usaha klien. 

Materi: disusun setelah ada permintaan klien 

Lama: 24 jam 

Metode: paparan | diskusi interaktif 

Instruktur: konsultan | kantor akuntan publik 

Biaya training/kelas: dicantumkan dalam penawaran khusus 

Peserta: maksimal 15 orang per kelas 

Fasilitas: modul | training kits | sertifikat 


