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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Bintang Mandiri Konsultama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan perpajakan. Perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 2003 yang 

beralamat di Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, kemudian pada bulan Juli 2007 

berpindah alamat ke Ruko Beryl No:26 Gading Serpong, dan sekarang menetap di 

Ruko Melati Mas Square Blok A2/26 Villa Melati Mas Serpong – Tangerang serta 

berganti nama menjadi PT. Bintang Mandiri Konsultama.  

Perusahaan ini didirikan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Wajib 

Pajak dalam menyampaikan kewajibannya. PT Bintang Mandiri Konsultama telah 

memiliki kurang lebih 50 klien yang bergerak di bidang usaha perdagangan, real 

estate, dan industri. Perusahaan ini didirikan dengan visi dan misi sebagai berikut:  

Visi KKP PT Bintang Mandiri Konsultama: 

Memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai 

ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan 

kewajibannya. 

Misi KKP PT Bintang Mandiri Konsultama: 

1. Memberikan pelayanan jasa konsultasi perpajakan yang terbaik bagi para klien; 

2. Memberikan pelayanan secara profesional; 
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3. Memberikan solusi yang tepat atas permasalahan klien baik mengenai perpajakan 

maupun akuntansi; 

4. Membantu pengembangan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan 

akuntansi bagi para mahasiswa dan instansi yang membutuhkan.  

KKP PT Bintang Mandiri Konsultama menawarkan berbagai jasa khususnya 

dalam bidang perpajakan dan akuntansi antara lain:  

1. Tax Service 

Tujuan: jasa untuk konsultasi tentang hak (mendapatkan fasilitas/kemudahan 

dalam bertransaksi di wilayah kerja dan kewajiban (pelaporan/pembayaran) 

Wajib Pajak baik orang pribadi (OP seperti Toko/UD/PD/MM/SM) maupun 

badan (CV/PT/Yayasan/Parpol/Firma) 

Manfaat: membuat suatu awal yang baik dalam menjalankan hak dan kewajiban 

sebagai Wajib Pajak.  

2. Tax Review 

Tujuan: jasa untuk meneliti apakah kewajiban (pembayaran/pelaporan) 

perpajakan telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan 

Perpajakan yang berlaku.  

Manfaat: menghindari/mengetahui lebih awal/dini segala sanksi administrasi 

perpajakan yang terjadi agar tidak memberatkan kita sebagai Wajib Pajak. 

(sasaran utama : pelaporan dan pembayaran pajak SPT Masa PPN/PPh dan SPT 

Tahunan). 
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3. Tax Audit 

Tujuan: jasa untuk meneliti apakah kewajiban (administrasi: pencatatan/ 

pembukuan) telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Manfaat: menghindari sanksi administrasi yang memberatkan seperti: bunga 

sebesar 48 % dan kenaikan hingga 100 % dan mengetahui lebih awal/dini segala 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukuan (sasaran utama: Wajib Pajak 

yang menyelenggarakan pembukuan)  

4. Banding/Gugatan 

Tujuan: jasa sebagai kuasa hukum untuk membela Wajib Pajak dalam mencari 

mempergunakan haknya dalam surat keputusan hasil keberatan yang masih 

memberatkan di bidang perpajakan pada sidang  di Pengadilan Pajak. 

Manfaat: menghindari terutang pajak yang seharusnya tidak ditanggung oleh 

Wajib Pajak (misal: penagihan secara paksa/Penyitaan/Gezeling/Lelang). 

Saat ini KKP PT Bintang Mandiri Konsultama telah memiliki lebih dari 50 

klien yang bergerak diberbagai bidang. Berikut beberapa klien yang ditangani selama 

melakukan kerja magang:  

1. PT KD 

Perusahaan yang menjadi distributor produk Nestle 
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2. PT DE 

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2009 dan bergerak dalam bidang jasa 

konstruksi elektronik seperti pemasangan lampu, instalasi listrik dan alat-alat 

listrik.  

3. PT DI 

Perusahaan importir dan distributor alat-alat kesehatan yang berasal dari Korea.  

Visi:  

Membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.  

Misi:  

Memberikan pelayanan yang paripurna dan produk yang berkualitas. 

4. PT HSB 

Perusahaan yang yang menjual komputer, laptop serta accessories komputer. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

2.1 Struktur Organisasi KKP PT Bintang Mandiri Konsultama 

 

Kantor Konsultan Pajak PT Bintang Mandiri Konsultama dipimpin oleh 

Bapak Muhammad Alam Sumanta, S.E., BKP sebagai pimpinan perusahaan. 

Perusahaan juga  memiliki 2 (dua) karyawan pada posisi senior tax advisor yang 

bernama Bapak Khohaeni Wiguna, S.E dan Bapak Herwin Dwin Firmansyah, S.E. 

Setelah itu, posisi  tax advisor dipercayakan kepada Bapak Tedy Irawan, S.E dan 

Bapak Iwan Jono, S.E, serta seorang karyawan di bagian keuangan dan administrasi 

yaitu Ibu Raditya Oktavia. Kemudian, perusahaan memiliki 2 (dua) karyawan 

lapangan yang bernama Bapak Ricky Nurdiansyah dan Bapak Abdul Latif.  
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Secara umum kegiatan perusahaan terbagi ke dalam dua fungsi, yaitu:  

1. Fungsi Internal  

Karyawan atau pegawai yang mengurusi kegiatan internal ini lazimnya bertugas 

untuk menghitung pajak-pajak klien yang rutin seperti PPh 21 dan 25, PPN 

masukan dan keluaran baik bulanan maupun tahunan, membuat faktur pajak 

standar, membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dihitung, hingga mengisi 

form pajak (SPT) yang akan dilaporkan (Masa/Tahunan) dengan data-data yang 

telah diperoleh dari klien. 

2. Fungsi Eksternal  

Tugas karyawan atau pegawai pada fungsi ini seperti membayarkan pajak-pajak 

klien yang telah dihitung ke bank-bank persepsi menggunakan SSP yang telah 

dibuat kemudian melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat 

masing-masing klien terdaftar, atau melalui pos tercatat bagi klien yang berada di 

luar kota. Selain itu, karyawan juga mengurus jadwal keberatan atau banding 

klien ke gedung Departemen Keuangan dan mengurus pendaftaran NPWP baru 

bagi WP yang telah mengajukan permohonannya.  
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