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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan merupakan bagian dari Bina Sistem 

Mandiri. Bina Sistem Mandiri merupakan badan usaha yang memberikan jasa 

konsultan pajak, sistem informasi dan akuntan publik yang berdiri pada tahun 1995 

dan masih berupa perseorangan dan lebih bersifat pada accounting service. 

Kemudian badan usaha ini akhirnya berkembang dan bergabung dengan salah satu 

Kantor Akuntan Publik pada tahun 2003. Pada bulan Oktober 2005 Bina Sistem 

Mandiri mendapatkan sertifikasi resmi dari sebuah badan usaha. 

       Pada tahun 2009 Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan telah terdaftar di 

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sebagai kuasa hukum di 

Pengadilan Pajak dan sebagai Humas pada Ikatan Konsultan Pajak cabang 

Tangerang. Jasa perpajakan yang diberikan antara lain : 

1. Accounting Service 

a. Audit Service 

b. Tax Audit 

c. Special Audit 

d. Financial & Accounting Advisory 

e. Laporan keuangan (Fiskal & Komersial) sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan Indonesia 

 

Pelaksanaan jasa perpajakan..., Delonita Pricillya, FB UMN, 2017



28 

 

2. Tax Assistance 

Selain jasa accounting service, Konsultan Pajak Edy Gunawan juga 

menyediakan jasa tax assistance yang meliputi : 

a. Mendampingi proses pemeriksaan 

b. Memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa 

c. Mendapatkan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) 

d. Mendampingi proses keberatan/banding 

e. Menyiapkan surat keberatan/banding 

f. Memberikan penjelasan kepada petugas 

g. Mendapatkan surat hasil keputusan 

1. Tax Review 

Selain jasa accounting service dan tax assistance. Konsultan Pajak Edy 

Gunawan juga menyediakan jasa tax review. Tax review bertujuan untuk 

menentukan apakah pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai 

peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mencari solusi untuk 

memaksimalkan penghematan pajak dan menghindarkan adanya kesalahan 

yang mengakibatkan sanksi. Jasa tax review yang diberikan meliputi : 

a. Verifikasi Objek Pajak 

b. Verifikasi biaya dan bukan biaya 

c. Pemeriksaan ledger dan bukti pendukung 

d. Equalisasi dengan Objek Pajak yang lain 

e. Perhitungan penyusutan dan pengujian 
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f. Pengujian penjualan dan HPP 

g. Deteksi Objek Pajak dan penghasilan lainnya 

2. Tax Planning 

Selain jasa accounting service, tax assistance, dan tax review, Konsultan 

Pajak Edy Gunawan juga menyediakan jasa tax planning. Tax planning atau 

perencanaan pajak adalah memberikan kontrol terhadap kewajiban 

perpajakan di masa mendatang. Perencanaan pajak merupakan sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan yang benar dengan melakukan 

optimalisasi perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

       Selama pelaksanaan kerja magang di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy 

Gunawan terdapat beberapa klien yang ditangani. Klien tersebut antara lain: 

1. PT Bahagia 

PT Bahagia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian dan 

perkebunan yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tujuan 

pendirian perusahaan ini adalah: 

a. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa hukum dan perpajakan; 

b. Menjalankan perdagangan pada umumnya antara lain perdagangan 

kosmetik, imitasi, perhiasan dan aksesoris kecantikan, termasuk 

import dan ekspor, dagang interisuler dan lokal, baik untuk 

perhitungan sendiri maupun untuk untuk perhitungan orang atau 

badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai 

leveransir, supplier, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau 

Pelaksanaan jasa perpajakan..., Delonita Pricillya, FB UMN, 2017



30 

 

peragenan dari perusahaan – perusahaan atau badan hukum lain, baik 

dari dalam maupun dari luar negeri. 

c. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, 

jembatan-jembatan, jalanan-jalanan, pekerjaan dari beton, 

pengerukan, reklamasi, pembuatan saluran air, irigasi, pemasangan 

instalasi listrik, air leiding, gas, telepon, pemeliharaan dan perawatan 

bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak 

sebagai kontraktor umum; 

d. Mengusahakan berbagai rupa industri antara lain: industri peralatan 

kecantikan dan kosmetik, serta memperdagangkan hasil-hasilnya; 

e. Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima orang 

dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain 

dengan mempergunakan bus dan truk; 

f. Menjalankan usaha dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan. 

2. CV Sukses 

CV Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran. 

Berikut beberapa lokasi restoran CV Sukses yaitu, Inkopal, Mall Kelapa 

Gading, Alam Sutera, dan Bekasi. 

3. PT Karya 

PT Karya merupakan perusahaan spesialis penyewaan alat berat dan 

pembukaan lahan kontraktor yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 
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4. PT Perdana 

PT Perdana merupakan perusahaan. yang bergerak di bidang aksesoris kaca 

dan bingkai yang berlokasi di Jl. Gotong Royong, Gunung Sindur, Bogor. 

5. PT Teknik 

PT Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

umum, khususnya di bidang supplier yang berlokasi di Jl. Raya Serang, 

Tangerang. 

6. PT Global 

PT Global merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan 

logistic yang berlokasi Jl. Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

7. PT Gaya 

PT Gaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, 

perindustrian, pertambangan, pembangunan, pengangkutan darat dan jasa. 

8. PT Rasa 

PT Rasa merupakan produsen makanan dan minuman ringan yang berdiri 

sejak tahun 2009 yang berada di Bekasi Utara. 

9. PT Eka 

PT Eka adalah perusahaan yang berlokasi di Bekasi yang bergerak di bidang 

ekspor produk makanan dan non makanan ke berbagai Negara seperti 

Australia, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. PT Eka menjual berbagai 

produk mulai dari kategori biskuit dan makanan ringan, bumbu, minuman, 

permen, mie dan bihun, kopi, peralatan memasak, peralatan rumah tangga, 

perlengkapan mandi dan produk medis. 
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10. PT Sinar 

PT Sinar merupakan perusahaan dagang di bidang kebutuhan pokok tebu 

yang dalam industrinya menjual gula yang berlokasi di Greges, Surabaya. 

11. PT Golden 

PT Golden merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri label, 

plastik, minuman, dan kosmetik yang berlokasi di Pakuhaji, Kabupaten 

Tangerang. 

12. Hotel Surya 

Hotel Surya merupakan hotel yang terletak di kawasan wisata Seminyak, 

Bali. 

13. PT Oriental 

PT Oriental merupakan perusahaan di bidang jasa pengurusan transportasi 

(JPT) seperti jasa perantara dan/atau keagenan yang berlokasi di Jakarta. 

14. Orang Pribadi 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy Gunawan tidak hanya menangani 

Wajib Pajak Badan, tetap juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili 

di Tangerang, Jakarta, dan lain-lain. 

 

2.2  Struktur Organisasi dan Perusahaan 

Di dalam struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dipimpin 

oleh Bapak S.A. Edy Gunawan. Pimpinan memiliki 2 partner, yaitu Bapak Zakril 

Marza dan Bapak Timbul Siahaan. Kantor Konsultan Pajak ini memiliki 3 bagian 

divisi, yaitu divisi service yang dipimpin oleh Bapak Edy Gunawan, divisi 
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keuangan dikepalai oleh Ibu Lilis Sukianto dan divisi tax audit, keberatan, banding, 

dan penyidikan dipimpin oleh Bapak Edy Gunawan yang masing-masing di bantu 

oleh beberapa staf. Selama Kerja Magang berlangsung, saya menduduki posisi 

sebagai karyawan magang yang bertugas membantu di dalam divisi junior tax 

consultant dan pengelolaan data. Skema struktur organisasi pada Kantor Konsultan 

Pajak Edy Gunawan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 
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2.3  Tugas dan Jabatan 

Tugas setiap jabatan yang terdapat di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pimpinan 

Pimpinan berwenang untuk mengarahkan bawahannya dalam 

mengerjakan sebagian dari pekerjaannya untuk mencapai suatu tujuan. 

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab atas setiap hasil yang telah 

dikerjakan oleh pegawainya. Selain itu, pimpinan memiliki tugas untuk 

memberikan arahan kepada pegawainya, mengawasi setiap pekerjaan yang 

dikerjakan oleh kepala divisi, dan melakukan finalisasi untuk memastikan 

pekerjaan apakah telah sesuai dengan tujuan semula. 

2. Partner 

Partner adalah rekanan yang memiliki tugas untuk membantu pimpinan 

dalam mengawasi kinerja para pegawainya dalam melakukan pekerjaan 

yang diberikan agar memenuhi standar yang berlaku. 

3. Kepala Divisi Keuangan 

Kepala divisi keuangan memiliki tugas yaitu melakukan pembayaran 

pajak milik klien dan bertanggung jawab atas semua keuangan perusahaan. 

4. Kepala Divisi Service 

Kepala divisi service memiliki tugas yaitu memberikan arahan terkait 

pekerjaan dalam bidang perpajakan, seperti mengurus kewajiban 

perpajakan milik klien, baik secara bulanan maupun tahunan. 
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5. Kepala Divisi (Tax Audit, Keberatan, Banding, dan Penyidikan) 

Kepala divisi tax audit, keberatan, banding, dan penyidikan memiliki tugas 

yaitu membantu permasalahan klien berkaitan dengan pengadilan pajak 

seperti kasus pemeriksaan hingga penyidikan pajak. 

6. Staf 

Staf bertugas untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh masing-

masing kepala divisi. 
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