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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Nama KKP  : Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 

Alamat Kantor  : Jl. Raya Kelapa Dua,  

     Ruko Franskfurt 2 Blok B No. 22 

     Gading Serpong, Tangerang 

Telepon / Fax  : (021) 319 28000 / 319 28151 

Jenis Usaha  : Kantor Konsultan Pajak 

Tahun Pendirian : 1995 

 

Bina Sistem Mandiri merupakan suatu badan usaha perseorangan atau 

lebih yang memberikan jasa konsultan pajak, sistem informasi, dan akuntan 

publik yang berdiri pada tahun 1995 dan bersifat perseorangan dan khusus untuk 

accounting service. Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan merupakan bagian dari 

Bina Sistem Mandiri. Bina Sistem Mandiri sendiri akhirnya berkembang dan 

bergabung dengan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2003. 

Pada Oktober 2005, Bina Sistem Mandiri mendapatkan sertifikasi resmi dari 

sebuah badan usaha.  
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2.2 Dasar Pembentukan Kantor Konsultan Pajak 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan pada tahun 2009 telah terdaftar di 

Kementrian Direktorat Jenderal Pajak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak 

dan sebagai Humas pada Ikatan Konsultan Pajak di daerah Tangerang. 

 

2.3 Bidang Pekerjaan 

Jasa Perpajakan yang diberikan antara lain: 

1.   Accounting Service, lingkup kerja meliputi: 

a.   Audit Service, yaitu jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk 

memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas 

pemeriksaan tersebut. 

b.   Tax Audit, yaitu jasa membantu dan mewakili perusahaan dalam kasus 

pemeriksaan pajak oleh otoritas pemeriksa pajak. Hal ini untuk 

melindungi perusahaan dari beban pajak dengan jumlah yang tidak 

sesuai dengan yang seharusnya atau yang berkaitan dengan kesalahan 

dalam pengajuan pemenuhan pajak (SPT). 

c.   Special Audit, yaitu jasa audit laporan keuangan dengan ruang lingkup 

yang sangat sempit. Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai 

kebenaran nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dan lebih 

mengarah kepada penialaian terhadap kemungkinan adanya 

penyelewengan (manipulasi). 
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d.   Financial Advisory, yaitu jasa yang disediakan untuk memberikan 

nasihat dan solusi terbaik terhadap permasalahan pengaturan 

keuangan. 

e.   Laporan Keuangan (Fiskal & Komersial) sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan Indonesia. 

2.   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. Tax Review meliputi beberapa 

pekerjaan yaitu: 

a.   verifikasi objek pajak,  

b.   verifikasi biaya dan bukan biaya,  

c.   pemeriksaan ledger dan bukti pendukung,  

d.   equalisasi dengan Objek Pajak lain, perhitungan penyusutan dan 

pengujian,  

e.   pengujian penjualan dan HPP, deteksi objek pajak dan penghasilan 

lainnya.  

Tujuan dari tax review sendiri adalah untuk menentukan apakah pemenuhan 

kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku, mencari solusi untuk memaksimalkan penghematan pajak, dan 

menghindarkan adanya kesalahan perpajakan yang dapat mengakibatkan 

sanksi. 
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3.   Tax Assistance. Layanan jasa yang diberikan dari tax assistance meliputi 

pendampingan proses pemeriksaan, memberikan penjelasan atas hasil temuan 

pemeriksa, memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa, mendapat 

hasil pemeriksaaan berupa Surat Ketetapan Pajak, mendampigi proses 

keberatan dan banding, menyiapkan surat keberatan dan banding, serta 

mendapatkan surat hasil keputusan. 

4.   Tax Planning. Selain jasa accounting service, tax management, tax review, 

dan tax assistance, Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan juga menyediakan 

jasa tax planning yang merupakan jasa perencanaan pajak, adalah control 

terhadap kewajiban pajak dimasa mendatang sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. 

Selama proses kerja magang di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan, 

terdapat dari klien yang ditangani. Berikut adalah gambaran umum dari klien  

yang ditangani tersebut: 

1.   PT. RK 

PT. RK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan 

minuman ringan yang dijual di dalam negeri dan luar negeri. Produk-produk 

yang diproduksi oleh PT. RK antara lain kolang kaling dengan varian rasa, 

Nata de coco dengan varian rasa, jelly, aneka jenis tepung yang bebas gluten 

dan non kolesterol, makanan ringan dengan varian rasa, gula jawa, dll. 

2.   PT. IT 

PT. IT merupakan perusahaan yang berlokasi di Bekasi yang bergerak di 

bidang ekspor produk makanan dan non makanan ke berbagai negara seperti 
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Australia, Malaysia, Singapura, dan Hongkong. PT. IT menjual berbagai 

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

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

perlengkapan mandi, dan prosuk medis. 

3.   PT. SI 

PT. SI adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri mesin 

penghancur/crusher, pelayanan pemasangan mesin dan pelayanan pasca 

pembelian mesin. PT. SI didirkian pada bulan Mei tahun 2012,  berlokasi di 

Taman Tekno BSD, Tangerang Selatan. 

4.   PT. SH 

PT. SH adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat 

berat dan alat-alat konstruksi yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

5.   PT. NP 

PT. NP berlokasi di Jl. Gotong Royong, Gunung sindur, Bogor. PT. NP adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang asesoris kaca dan bingkai. 

6.   PT. YS 

PT. YS merupakan perusahaan dibidang kesehatan. PT. YS memiliki beberapa 

lokasi perusahaan diantaranya Bogor dan Cibinong. 

7.   PT. SM 

PT. SM bergerak di bidang industri (pabrik, home industry, dan kerajinan 

tangan), perdagangan (interinsulair, impor, ekspor), pembangunan 

(pemborong, perencana, penyelenggara, dan pelaksana pembuatan gedung dan 
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apartemen, rumah, jalan, dll), angkutan darat dan jasa (penumpang maupun 

barang). 

8.   PT. FL 

PT. FL merupkan perusahaan perdagangan alat-alat otomotif (bracket, pipe, 

panel, wheel, bumper, dll). PT. FL berlokasi di JL. Industri Selatan, Pasirsari, 

Bekasi, Jawa Barat. 

9.   PT. CJ 

PT. CJ adalah perusahaan yang memiliki beberapa cabang diantaranya yaitu 

terletak di Pluit, Mega Mall, Mall Puri Indah, Lippo Karawaci, dan Taman 

Anggrek. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa salon, jasa konsultasi bidang kecantikan, perawatan, kebugaran tubuh, 

dan jasa parlor kecantikan. 

10.  PT. SU 

PT. SU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha kontraktor 

bekisting kayu, bekisting besi, dan slipform. Berlokasi di Jl. Dr. Makaliwe 

Raya No. 48A, Grogol, Jakarta Barat. 

11.  PT. HJ 

PT. HJ berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perusahaan ini bergerak di 

bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pembangunan, 

pengangkutan darat, dan jasa. 
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12.  PT. GP 

PT. GP berlokasi di Kampung Laksana Sungai Turi, Tangerang. PT. GP 

adalah perusahaan yang bekerja dibidang packaging plastic seperti alumunium 

foil, kemasan coffee, kemasan noodle, kemasan detergent, kemasan food, dll. 

13.  PT. PR 

PT. PR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan menjual 

kebutuhan asesoris untuk Industri Panel dan industri lainnya. Produk yang 

diperdagangkan antara lain selang karet, plug hole, engsel, karet jepit acrylic, 

karet list setengah lingkaran, dll. PT. PR berlokasi di Villa Balaraja, 

Tangerang.  

14.  PT. KR 

PT. KR adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan, 

menyediakan layanan transportasi dan kargo. Perusahaan ini berlokasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

15.  PT. OI 

PT. OI merupakan perusahaan dibidang jasa pengurusan transportasi (JPT) 

seperti jasa perantara dan/atau keagenan. PT. OI berlokasi di Jakarta. 

16.  PT. SK 

PT. SK berkedudukan di Seminyak, Bali. Perusahaan ini bergerak di bidang 

perhotelan dimana hotel ini menyediakan masakan kelas dunia, perawatan spa, 

dan wisata malam hari yang bagus. 
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17.  CV. YB  

CV. YB merupakan perusahaan dibidang restoran. Berikut beberapa lokasi 

restoran, yaitu Inkopal, Mall Kelapa Gading, Alam Sutera, dan Bekasi. 

18.  Orang Pribadi 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan tidak hanya menagani Wajib Pajak 

Badan, namun juga menangani Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di 

Jakarta, Tangerang, Bogor, dll. Jasa yang diberikan kepada orang pribadi 

kebanyakan adalah jasa pembuatan SPT Tahunan. 

 

2.4 Struktur Organisasi dan Perusahaan 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dalam struktur organisasinya dipimpin 

oleh Bapak S.A. Edy Gunawan. Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan memiliki 

partners dalam pekerjaanya yaitu Bapak Zakril Marza dan Bapak Timbul Siahaan. 

Dalam organisasi kantor ini memiliki 3 bagian divisi, yaitu divisi tax service yang 

dipimpin oleh Bapak Edy Gunawan, divisi accounting and finance yang dikepalai 

oleh Ibu Lilis Sukianto, dan divisi tax audit, keberatan, banding, dan penyidikan 

dipimpin oleh Bapak Edy Gunawan yang masing-masing dibantu oleh beberapa 

staf. Kerja magang yang berlangsung dalam posisi sebagai karyawan magang 

yang bertugas membantu dalam divisi junior tax consultant, pengelolaan data,  

serta membantu proses pelaksanaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

masa pelaporan Maret 2017, dan tax amnesty periode ke III, Januari – Maret 2017. 

Berikut skema struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 

dapat digambarkan: 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 

 

 

Keterangan: 

   Jalur koordinasi 

Penjelasan berdasarkan Gambar 2.1 adalah sebagai berikut: 

1.   Pimpinan 

Pimpinan menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi. Selama 

proses kerja magang berlangsung Pemimpin juga bertanggung jawab pada 

hubungan dengan klien dan pertners. Pemimpin memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam berlangsungnya jasa konsultan pajak yang diberikan, 

	  	  

	   	   	  

	   	   	  	   	   	   	   	   	  

S.A. Edy Gunawan, S.E., 
 S.H., M.Ak., BKP, CIA 

 
(Pimpinan) 

- Timbul	  Siahaan,	  S.E.,	  
M.Ak.,	  CPA.	  

- Zakril	  Marza	  
 

(Partner) 

Lilis Sukianto 
 

Kepala divisi 
(Accounting 
and Finance 

Service) 

- Edy Gunawan 
- Zakril Marza 

 
Kepala divisi 
(Tax Service) 

S.A. Edy Gunawan, S.E., 
S.H., M.Ak., BKP, CIA 

 
(tax audit, keberatan, 

banding, dan penyidikan) 

Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf 
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sehingga sebelum pelaporan pajak baik SPT maupun pelaporan pajak 

lainnya difinalisasi, ketua divisi perlu terlebih dahulu melakukan review 

kembali mengenai hasil pekerjaan. 

2.   Partner 

Partner menduduki jabatan setara dengan pemimpinan perusahaan. 

Tanggung jawab operasional persekutuan, penanggung jawab accounting 

and finance, tax service, tax audit, keberatan dan penyidikan. Dalam 

kesepakatan persekutuan ditulis bahwa partner dapat ditunjuk sebagai 

managing partner dalam persekutuan.   

3.   Kepala divisi Accounting and Finance Service 

Kepala divisi Accounting and Finance Service mempunyai tugas dan 

tanggung jawab dalam mengurus keuangan baik pengeluaran dan 

pemasukan di kantor konsultan pajak. Selain itu divisi ini juga memeriksa 

pekerjaan yang telah dikerjakan oleh staff lalu diajukam ke pemimpin 

perusahaan. 

4.   Kepala divisi Tax Service 

Kepala divisi Tax Service mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan 

tugas tax service sehari-hari di klien dan berperan sebagai ketua tim untuk 

masing-masing penugasan pada tax service. Divisi tax service  juga 

memimpin anggotanya untuk melakukan prosedur perpajakan di lapangan 

dan memperoleh bukti perpajakan yang diperlukan. 
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5.   Kepala divisi Tax audit, keberatan, banding, dan penyidikan 

Kepala divisi Tax audit, keberatan, banding, dan penyidikan memiliki 

tugas dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan 

dan kasus dalam perpajakan. Divisi ini juga dapat melakukan review atas 

apa yang sudah di kerjakan oleh staff dan anggota tim lainnya. 
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