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Visi dan 
Misi

Vi
si

M
isi

Untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di Asia Tenggara di mana klien 
datang kepada kami untuk sebuah ketenangan pikiran, bahwa kepentingan 
mereka akan ditangani oleh tim yang senang bekerja dengan mereka dan 
satu sama lain.

Untuk menyediakan kualitas tertinggi bagi usaha, wirausahawan, dan individu 
akan kebutuhan layanan akuntansi, audit, perencanaan pajak, dan jasa 
konsultasi bisnis, yang disampaikan secara tepat waktu, efisien, dan dengan 
cara yang inovatif, oleh sebuah tim profesional, yang benar-benar menikmati 
kerjasama mereka untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan klien mereka.

Visi dan misi
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Di MAM Corporate Solutions, Anda akan menemukan 
praktik yang agak berbeda dari biasanya. Kami fokus pada 
apa yang paling penting bagi anda, dan menyediakan 
layanan untuk memenuhi, dan secara konsisten melebihi, 
harapan anda.

MAM Corporate Solutions berbasis di Jakarta, Indonesia dan 
menyediakan layanan audit, pajak, konsultasi usaha dan layanan 
hukum untuk berbagai klien termasuk individu, UKM dan usaha besar. 
Kami melayani berbagai industri dan profesi. Kami berkomitmen untuk 
menyediakan tingkat tertinggi dalam layanan profesional dan pribadi 
dengan biaya yang efektif. Dari layanan perencanaan pajak individu 
hingga audit dan konsultasi perusahaan yang kompleks, Anda dapat 
menemukan semua layanan tersebut di MAM Corporate Solutions.

Fokus tetap berpusat di sekitar Anda - Klien Kami. Hanya dengan 
bekerja sama erat dengan Anda, dalam  cara yang Anda butuhkan, 
di mana kami bisa memandu, memberi saran, dan mendukung Anda 
dalam  cara yang paling efektif. Kami menyadari bahwa Anda ingin 
dijaga oleh tim yang berpengalaman. Sebuah 
tim yang bisa Anda kenali, bukan yang berubah setiap tahunnya. 
Kami juga mengakui Anda memiliki tujuan yang unik dan spesifik untuk 
usaha dan keuangan Anda.

Kami bangga membangun hubungan jangka panjang dengan klien 
kami. Ini berarti kontak reguler. Tidak setahun sekali, tetapi sepanjang 
tahun, sehingga Anda dapat yakin bahwa Anda selalu menerima 
saran yang dan layanan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk 
membantu Anda mencapai tujuan anda.

Tinjauan umum

Tinjauan umum
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Tujuan & Nilai Perusahaan

Tu
ju

an

 > Mendapatkan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang usaha klien kami, dan 
untuk memastikannya berjalan lancar.

 > Bekerja dengan klien dalam sebuah lingkungan yang didasarkan pada rasa hormat dan 
kepercayaan, memberikan mereka informasi mutlak dan terbaik mengenai keuangan 
dan bisnis yang mereka butuhkan guna menciptakan, meningkatkan, dan melestarikan 
kekayaan.

 > Memberikan paket akuntansi yang lengkap kepada individu dan usaha, dalam suasana 
yang profesional dan bersahabat.

 > Memampukan para pemangku kepentingan kami untuk berhasil, melalui kepemimpinan 
yang kuat, dari sebuah perusahaan yang kohesif dan bersumberdaya yang baik.

 > Memungkinkan klien untuk memotong biaya tanpa mengorbankan kualitas.
 > Mengotomatiskan usaha klien, sehingga anda dapat menghemat hari, minggu, bahkan 

bulan yang sangat berarti dalam sisi waktu dan uang.
 > Menjadi perusahaan terkemuka, diakui dan sangat sukses dalam menyediakan jasa audit, 

pajak, dan konsultasi.

N
ila

i

Jujur dan bersemangat dalam mengerjakan audit, pajak, dan konsultasi kami; seiring kami 
mencari kebutuhan akan perubahan dan kesuksesan sejati klien kami.

 > Perilaku etis

 > Kualitas & keunggulan

 > Kejujuran

 > Proaktif & bisa diandalkan

 > Warga perusahaan yang bertanggung jawab

 > Komunikasi terbuka

Tujuan & nilai perusahaan
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Mengapa memilih kami?
Berkomitmen
Kami berkomitmen penuh untuk keakuratan dan ketepatan waktu.

Berkualitas 
Kami adalah akuntan berkualitas dan bersertifikat. Dengan memilih kami, anda dapat merasa 
tenang bahwa urusan usaha anda telah berada di tangan yang aman.

Proaktif memberikan saran usaha
Anda tidak pernah dapat memiliki jumlah yang cukup akan ide-ide yang bagus. Ide-ide yang 
membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Kami menyediakan aliran yang konstan 
akan ide, input, saran, dan dukungan guna mendukung terwujudnya banyak hal. 

Anda akan tahu biayanya
Semua biaya kami dinilai dengan uang dan kami tidak akan mengenakan tambahan biaya 
sedikitpun. Kami akan memberikan harga yang wajar di muka sehingga anda tidak akan pernah 
mendapatkan tagihan yang tidak terduga. Tidak ada kejutan yang tidak perlu. 

Tidak ada jargon
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang baku. Kami membuatnya lebih mudah bagi anda untuk 
mendapatkan manfaat atas saran-saran dari kami, dengan menghindari semaksimal mungkin, 
akan penggunaan jargon dan istilah teknis yang tidak perlu. Sangat penting bagi kami bahwa 
anda benar-benar memahami apa yang sedang kami katakan.

Selalu dapat dihubungi
Lelah ketika mencoba menghubungi seseorang yang tidak pernah menelpon balik kembali? 
Dengan adanya jaminan waktu respon kami,  Anda akan tahu bahwa apa pun yang ingin Anda 
bicarakan akan dijawab dengan cepat oleh kami.

Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK

Institut Akuntan Public
Indonesia (IAPI)

Tim kami Profesional, 
Berkualitas & Tersertifikasi

Mengapa memilih kami



KLIEN KAMI
• PT Sinar Sosro
• PT Labceuticals
• PT Qibla Corner Store
• PT Segoro Global Mandiri, Surabaya
• PT Sambuja Ventures Indonesia
• PT Angsana Kaltim Indonesia
• PT Kutai Inti Utama
• PT Kalpataru Investama
• PT Kalpataru Sawit Plantation
• PT Metro Global Services
• PT Kota Bangun Jaya Utama
• PT Geo-Chem Indonesia



BEKERJASAMA DENGAN

SINGAPURA | INDONESIA | INDIA | MALAYSIA | BVI

KAP IWAN SISWANDI, M.AK IBS BUSINESS CONSULTING, SINGAPORE SMART LEGAL NETWORKKAP IWAN SISWANDI, M.AK IBS BUSINESS CONSULTING, SINGAPORE SMART LEGAL NETWORKJCSS SINGAPORE

STRAITS PARTNERS DBS SME BANKING
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Audit internal
Para profesional audit internal kami melihat secara strategis 
bagaimana perusahaan dapat menambah nilai, mengurangi 
biaya, dan meningkatkan efisiensi usaha. Profesional kami 
terbiasa mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, dan dilatih 
untuk berpikir seperti manajer usaha sambil tetap berfokus pada 
tujuan bisnis, bukan hanya sekedar dalam dunia audit semata.

Audit Eksternal
Kami dapat membantu anda meningkatkan kredibilitas laporan 
keuangan anda dengan memeriksa sistem dan kontrol yang 
anda miliki untuk membantu anda mengidentifikasi strategi 
masa depan usaha anda. Apakah anda memerlukan audit 
wajib atau menilai audit sukarela, kami yakin prosedurnya 
seharusnya lebih dari sekadar kepatuhan.

Layanan due diligence
Uji tuntas adalah suatu proses kehati-hatian yang mengurangi 
risiko transaksi dengan mengumpulkan dan menganalisis 
fakta-fakta material pihak lain dalam suatu transaksi usaha. 
Ini memungkinkan pembeli, investor, pemberi pinjaman, mitra 
dan pemangku kepentingan potensial lainnya yang berkaitan 
dengan transaksi itu untuk sepenuhnya menilai risiko transaksi 
tersebut.

Saran & konsultasi usaha
Klien kami akan mendapatkan manfaat atas saran usaha yang 
dibuat khusus oleh para pakar industri. Kami menawarkan saran 
dan konsultasi usaha kepada para pengusaha, eksekutif, pemilik 
usaha , dan profesional di semua bidang, sehingga mereka 
dapat menikmati kesuksesan dan kepuasan yang lebih besar 
dalam industri atau bidang keahlian mereka.

Layanan

Layanan
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Bookkeeping
Menangani tatabuku perusahaan terkadang sangatlah 
melelahkan dan sangat menghabiskan waktu, tetapi anda 
tidak perlu melakukan semua itu sekarang. Di MAM Corporate 
Solutions, para pelanggan kami adalah para pengusaha, bukan 
para akuntan sewaan. Itulah mengapa banyak dari mereka 
mengalihkan tatabuku perusahaan mereka kepada kami, sangat 
percaya diri bahwa kami dapat menanganinya secara detail, 
dan itu sangatlah menghemat pengeluaran biaya mereka.

Pajak Perusahaan & Pribadi
Sangatlah penting untuk selalu tetap berada di depan dan 
proaktif dalam penghitungan pajak tahunan. Akuntan kami 
yang kompeten dapat melakukan tugas itu untuk menentukan 
secara detail struktur/strategi pajak yang relevan dengan usaha 
Anda. MAM Corporate Solutions menawarkan saran pajak yang 
sangat baik guna menghasilkan penghematan pajak yang 
paling efisien bagi klien.

Prosedur yang disepakati
Melalui perjanjian yang disepakati, MAM Corporate Solutions 
terlibat untuk melaksanakan prosedur-prosedur bersifat audit 
yang klien dan pihak ketiga terkait telah setujui, dan MAM 
Corporate Solutions akan melaporkan temuan-temuan factual 
yang terjadi. Penerima laporan tersebut akan membentuk 
kesimpulan mereka sendiri atas laporan dari MAM Corporate 
Solutions.

Layanan hukum dan daftar perusahaan
Perusahaan kami menyediakan lengkap daftar perusahaan 
dan layanan hukum lainnya yang mencakup seluruh proses 
pendirian perusahaan. Bagaimana anda bisa memiliki usaha  
di Indonesia? Peluang usaha apa yang terbuka untuk investasi 
di Indonesia? Kami akan memastikan anda memenuhi semua 
persyaratan perundang-undangan usaha, properti, dan 
keimigrasian di  Indonesia.

Layanan
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Industri
Semua kontraktor dan 
developer yang terlibat dalam 
pembangunan perumahan, 
pertanian,
industri, komersial, atau 
bangunan lainnya.

Konstruksi Teknologi Perusahaan pemula

Ritel adalah sektor yang 
sangat beragam di mana 
kami membantu perusahaan 
mencapai keunggulan 
strategis dalam pasar yang 
sangat kompetitif ini dengan 
menggabungkan pengetahuan 
dan pemahaman sectoral 
atas berbagai tantangan dan 
masalah  spesifik yang mereka 
hadapi.

Organisasi nirlaba tidak selalu 
mengukur kesuksesan seperti 
yang dilakukan oleh usaha 
lain. Tujuan mereka berbeda 
— layanan sosial, manfaat 
budaya, dan jumlah orang 
yang dilayani berbeda. Kami 
membantu organisasi nirlaba 
mengatur diri mereka sendiri, 
untuk bertumbuh dan selalu 
berada di kinerja puncak 
mereka.

MAM Corporate Solutions 
menyediakan layanan dari 
audit sampai pajak perusahaan 
untuk perencanaan pajak 
R&D serta layanan konsultasi. 
Kami memahami pentingnya 
perencanaan pajak bagi 
perusahaan yang menyangkut 
adanya komitmen yang tinggi 
atas pengembangan yang 
berkelanjutan.

Di MAM Corporate Solutions, 
kami bekerja sama dengan 
perusahaan di semua 
bidang industri manufaktur 
yang membuat kami sangat 
menyadari banyak masalah 
industri ini secara khusus.

Ketidakstabilan dalam 
industri real estat menyoroti 
pentingnya mengelola arus kas, 
mengembangkan strategi pajak 
inovatif, dan mengevaluasi 
potensi akuisisi dan disposisi. 
Tim akuntan pajakusaha kecil 
kami memiliki keahlian konsultasi 
untuk membantu anda 
menyelesaikan masalah ini.

MAM Corporate Solutions 
memupuk perusahaan baru 
melalui tahap-tahap awal 
perdagangan yang penuh 
kesulitan dan menyediakan blok 
penangkal guna memastikan 
usaha bisa bertumbuh dengan 
fondasi terkuat.

Kami telah mengembangkan 
layanan akuntansi untuk 
memenuhi kebutuhan 
kepatuhan dan praktik pajak 
standar industri minyak dan gas. 
Kami menyediakan layanan 
akuntansi untuk perusahaan 
eksplorasi, pengeboran, 
produksi, pengembangan, 
pemipaan dan perusahaan jasa, 
termasuk operator independen, 
perusahaan jasa, perusahaan 
peralatan dan usaha patungan.

Di pasar konsumen yang 
kompetitif saat ini, usaha 
restoran, perhotelan, dan 
perusahaan yang berorientasi 
rekreasi selalu berada di bawah 
tekanan untuk meningkatkan 
profitabilitas, meningkatkan 
penjualan dan mengontrol 
biaya. Kami menyadari bahwa 
kesuksesan di pasar saat ini 
bergantung pada pertumbuhan 
yang tinggi dan manajemen 
biaya yang efektif.

Ritel Manufaktur Minyak dan gas

Organisasi nirlaba Real estat Keramahan

Industri
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Kontak Kami

Terima  kasin  untuk meninjau  profil  perusahaan  kami.  Sekiranya 
ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Pertanyaan klien
Telepon: +62 8129 233 7170 (call +whatsapp)
Email:  info@mamsolutions.net
Website: www.mamsolutions.net

Kantor MAM Corporate Solutions
Kirana 2 Tower Level 10-A
Jl. Boulevard Timur No 88
Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240, Indonesia.

Kantor affiliasi
Kantor Akuntan Publik
KAP IWAN SISWANDI, M.Ak
Kelapa Cengkir Barat III
FJ1 No. 12, Kelapa Gading
Jakarta Utara. 14240, Indonesia

Pertanyaan rekruitmen
Email:  recruitment@mamsolutions.net
  www.mamsolutions.net/careers

Kontak kami




