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LATAR BELAKANG

Imbas dari meningkatnya perkembangan bisnis di
Indonesia adalah dengan meningkatnya kebutuhan
perusahaan akan tenaga-tenaga yang profesional di
bidang perpajakan.
Dilihat dari jenis pekerjaan di bidang perpajakan
merupakan salah satu pekerjaan yang populer di dunia
tenaga kerja, karena jenis pekerjaan ini dibutuhkan
semua jenis perusahaan.
Perpajakan menjadi bagian yang sangat penting
dalam perusahaan dan menjadi bagian yang
mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya sehingga
hampir tidak ada perusahaan yang meng-outsourcing
bagian ini kepada pihak lain.
Terjadinya ketidakseimbangan antara pasokan
tenaga di bidang-bidang perpajakan dengan
permintaan dari institusi baik dari pemerintah maupun
swasta termasuk dari perorangan yang menjadi sebab
peluang kerja di bidang perpajakan masih cukup
terbuka, serta mengingat jumlah tenaga kerja di bidang
perpajakan di Indonesia masihlah minim.
Kenyataannya perusahaan akan lebih meyakini dan
percaya serta akan memilih lulusan yang memiliki ilmu
tersebut yaitu perpajakan daripada merekrut dua
tenaga kerja dengan ilmu yang berbeda dikarenakan
lebih menghemat biaya dan lebih cepat pekerjaannya.

 Biaya pendidikan 1 tahun :
Rp. 14.025.000,- ;
 Biaya pendidikan dapat diangsur 8 (delapan) kali;
 Dapatkan diskon 5% untuk pembayaran lunas/
tunai di muka.

PERBEDAAN KAMI DENGAN YANG LAIN

 Tim pengajar yang profesional dan







PERSYARATAN CALON MAHASISWA

 Calon mahasiswa merupakan lulusan SMA/SMK

sederajat segala jurusan, dan berusia maks. 20 tahun
pada saat mendaftar;
 Mengisi formulir pendaftaran, melampirkan foto
copy ijazah terakhir 2 lembar dan pas foto berwarna
ukuran 4x6 3 lembar.
FASILITAS DAN BIAYA STUDI

 Ruangan pelatihan yang nyaman, ber- AC, LCD

projector, dan wifi.id area;
 Kapasitas ruangan maksimal 32 (tiga puluh dua)
orang;
 Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- (free KAOS
INATA);

berpengalaman, terdiri dari praktisi dan
akademisi yang bersertifikasi;
Perkuliahan yang meng-combine ilmu dasar dan
ilmu terapan;
Program “Beasiswa INATA” untuk mahasiswa yang
kurang mampu (dengan melampirkan surat
keterangan tidak mampu dari Kelurahan) *syarat
dan ketentuan berlaku;
Kompetensi plus yang diberikan: sertifikasi Brevet
A-B, dan kompetensi lain yang merupakan bagian
dari INATA;
Magang di kantor akuntan publik, konsultan
pajak, dan perusahaan rekanan INATA;
Kegiatan out-bond dan bakti sosial di akhir
semester;
Beban studi program pendidikan 1 (satu) tahun
dengan total 48 SKS ditempuh dalam waktu
reguler 2 (dua) semester.
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INFORMASI DAN PENDAFTARAN
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