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PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA SURABAYA 

BEKERJA SAMA DENGAN IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI) 
SURABAYA 

Menyelenggarakan 

Kursus Pajak Brevet A dan B 

 

Pengantar 

Pada saat ini, pemerintah Indonesia semakin memperketat mengenai 

pelaporan pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan 

usaha. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak berkembang terus. Setiap 

warga Negara yang memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan pendapatan dan 

pajak yang dibayar oleh mereka. Penghitungan dan pelaporan pajak ke pemerintah 

hendaknya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.  

Dengan demikian, dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil dalam 

menghitung dan melaporkan pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan 

usaha. Tenaga terampil tersebut juga dapat memberikan pemecahan masalah 

perpajakan yang dihadapi wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan pembekalan dan 

pelatihan mengenai peraturan dan prosedur perpajakan yang ada di Indonesia.  

 

Tujuan Kursus 

Kursus Pajak Brevet A dan B ini memberikan kontribusi bagi masyarakat yaitu 

menciptakan tenaga terampil yang memiliki pengetahuan dan mahir dalam 

menyelesaikan masalah perpajakan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun 

wajib pajak badan usaha. 

 

Manfaat Kursus 

Manfaat yang diperoleh oleh para peserta setelah menyelesaikan kursus ini adalah: 

1. Dapat menghitung dengan benar pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan 

oleh wajib pajak. 

2. Dapat memberikan solusi permasalahan pajak yang dihadapi oleh wajib pajak. 

3. Dapat bekerja mandiri dalam menyelesaikan permasalahan pajak yang 

dihadapi sendiri. 
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Fasilitas Kursus 

1. E-modul dan sertifikat langsung dari IKPI Pusat Jakarta 

2. Materi kursus per topik yang diberikan dari praktisi dan pakar perpajakan 

3. Sharing permasalahan perpajakan yang riil terjadi di perusahaan dan dunia 

kerja 

4. Pelaksanaan kursus secara online sehingga dapat diikuti dimana saja 

 

Instruktur/Pengajar 

Materi kursus diberikan secara full oleh pengajar yang berasal dari: 

1. Konsultan Pajak ter-register 

2. Tenaga ahli dari Direktorat Jenderal Pajak 

 

Persyaratan Peserta dan Pendaftaran 

1. Warga Negara Indonesia (dengan memberikan scan KTP/SIM) 

2. Melampirkan scan Ijasah terakhir atau surat keterangan aktif sebagai 

mahasiswa dari universitas asal beserta scan KTM 

3. Menyerahkan bukti pembayaran/transfer 

4. Foto berwarna (resmi) 3 x 4 secara softfile 

5. Mengisi formulir pendaftaran dengan format di bagian bawah. 

Dokumen diatas mohon diemailkan ke akuntansi@widyakartika.ac.id dengan subject 

email: Pendaftaran kursus Brevet 2020 a.n. ……….. (mohon diisi dengan nama 

lengkap). 

 

Waktu dan Tempat Kursus 

Kursus dimulai pada 31 Agustus sama dengan November 2020. 

Kursus diadakan secara ONLINE setiap hari Senin-Kamis pukul 18.00 - 21.00 WIB via 

aplikasi ZOOM. 

 

Biaya Investasi Kursus 

1. Mahasiswa non-Uwika dan alumni Uwika : Rp 2.200.000,- 

2. Umum      : Rp 2.400.000,- 

Batas waktu pembayaran adalah tanggal 26 Agustus 2020.  
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Cara Pembayaran 

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke: 

 Bank BCA 

 No. rekening 7880922992 

 Atas nama Universitas Widya Kartika 

Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, transfer ATM atau internet/mobile 

banking. Bukti transfer dan dokumen pendaftaran silahkan diemailkan ke 

akuntansi@widyakartika.ac.id. 

 

Informasi: 

WA:  085108771224 (Melvie Paramitha) 

Email: akuntansi@widyakartika.ac.id 
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FORMULIR PENDAFTARAN KURSUS PAJAK BREVET A DAN B 

 

Nama lengkap  :_____________________________________________ 

Tempat, tanggal lahir :_____________________________________________ 

Alamat di Surabaya  :_____________________________________________ 

     _____________________________________________ 

Alamat di luar Surabaya :_____________________________________________ 

     _____________________________________________ 

Telepon rumah/HP  :_____________________________________________ 

Nama kantor/instansi :_____________________________________________ 

Jabatan/bidang pekerjaan :_____________________________________________ 

Alamat kantor/instansi :_____________________________________________ 

     _____________________________________________ 

Telepon   :_____________________________________________ 

Pendidikan terakhir  :_____________________________________________ 

Fakultas/Jurusan  :_____________________________________________ 

Alamat email   :_____________________________________________ 

 

 

 

Surabaya,……………………………………. 

 

 

 

____________________________ 
(Nama terang dan tanda tangan) 
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