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INTRODUKSI 

Para Profesional kami adalah sumber daya yang berkompeten dan 
berpengalaman dalam berbagai jenis industri, dan mereka adalah  
spesialis dibidang Perpajakan dan Akuntansi 

Indonesia memasuki era globalisasi, era baru dengan semangat 
Good Corporate Governance.  Situasi persaingan menuntut teknologi 
manajemen modern sebagai upaya meningkatkan posisi bersaing. 
Teknologi manajemen modern membutuhkan professional services 
sebagai mitra untuk sukses berkesinambungan. TaxSys sebagai 
lembaga dibidang perpajakan dan akuntansi mempunyai komitmen 
dalam pelayanan yang profesional. 



VISI & MISI 
VISI 
Menjadi lembaga perpajakan dan akuntansi dengan pelayanan terbaik 
bagi klien 
 
MISI 
• Memberikan layanan terbaik kepada klien 
• Menciptakan jaringan  kemitraan kerja yang luas 
• Meningkatan kualitas sumber daya manusia 
• Memberikan kesejahteraan bagi karyawan 
 
STRATEGI 
• Mencitrakan organisasi sebagai lembaga konsultan yang 

profesional melalui berbagai pernertiban buku, tulisan, dan 
seminar/pelatihan 

• Selalu kreatif dan inovatif dalam penciptaan produk baru 
• Selalu tanggap dengan kebutuhan, keinginan dan harapan klien 
• Belajar dan bekerja dengan cerdas untuk hasil yang  optimal. 



A. Manajemen Mata Kuliah Perpajakan 
Program  kerjasama  dalam  penyelenggaraan  mata kuliah perpajakan  
(Taxation)   di kampus-kampus  atau  lembaga pendidikan lainnya. Dengan 
pendekatan implementasi pajak pada sebuah usaha, mata kuliah 
perpajakan  menjadi  lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Didukung 
tenaga pengajar dari Tim TaxSys Academy dan  Tim  KKP Sapto Windi 
Argo semakin menguatkan  pembelajaran  dengan  beragamnya kasus 
yang didiskusikan.  Silabus  perpajakan  yang  sesuai serta modul khusus 
mahasiswa disiapkan guna menunjang kegiatan perkuliahan berjalan 
dengan baik. 
  
B. Kerjasama Pengelolaan Tax Center 
Program  yang  dijalankan  bekerjasama  dengan  kampus / lembaga  
pendidikan  lainnya untuk pengelolaan Tax Center. Fokus dalam 
pelaksanaan program ini adalah  diskusi untuk kalangan  akademis, 
konsultasi  serta  penyegaran  seputar perpajakan  Indonesia  dengan  
tujuan  edukasi   perpajakan kepada masyarakat umum agar  lebih mudah  
diterima  dan dapat dijalankan oleh semua kalangan. 
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a. Brevet AB Terpadu 
Pelatihan  Pajak Brevet AB Terpadu  merupakan perpaduan pembelajaran 
pajak materi level A dan level B. Pelatihan ini ditargetkan peserta mampu 
menyajikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sekaligus  SPT Tahunan PPh 
Badan  beserta aspek pajak terkait lainnya dengan baik dan benar.  Dengan 
pendekatan implementasi perpajakan  di sektor usaha  dan disampaikan 
oleh ahlinya  maka  diharapkan  peserta  akan mendapatkan  pengetahuan  
pajak  secara  komperehensif. Dilengkapi praktik pengisian SPT  baik  
manual atau e-SPT maka  pelatihan ini menjadi pilihan sangat cocok bagi 
staff bagian pajak, pelaku usaha dan pemerhati pajak lainnya. 
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b. Brevet C 
Pelatihan Pajak Brevet C merupakan kelanjutan  dari Brevet AB, sehingga 
sasaran peserta lebih diutamakan bagi alumni Brevet AB. Materi pelatihan 
ini berkaitan dengan pajak yang ada hubungannya dengan pihak asing / luar 
negeri. Peserta ditargetkan mampu mengidentifikasi  potensi-potensi pajak 
yang timbul dalam transaksi lintas negara dengan didukung kemampuan 
pemahaman seputar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau 
Tax Treaty serta peraturan terkaitlainnya. Selain hal itu,  
peserta ditargetkan mengusai terkait perencanaan 
pajak pada perusahaan dengan baik. 

c. Tax Sharing (khusus member) 
Isu terkini perpajakan menjadi point  
utama  dalam program Tax Sharing ini, 
menjadikan diskusi menarik dan 
didapatkan kelengkapan  informasi  
secara  cepat  dan  tepat. Disajikan  
oleh  KKP  Sapto Windi Argo & tim,  
program  ini  dilengkapi dengan  tema - 
tema  diskusi   perpajakan  lainnya  
dengan pendekatan  siklus  perpajakan  
pada  sebuah  usaha  yang dijalankan 
perorangan ataupun perusahaan. 



d. Seminar / Workshop Perpajakan 
Seminar / Workshop  merupakan  agenda  perpajakan  yang diadakan  rutin  
dalam rangka pemenuhan informasi terbaru dan seputar  perpajakan  
lainnya.  Melihat kondisi  ketentuan  perpajakan  yang  terus  berubah,   
untuk  itu  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  
khususnya di bidang perpajakan sangat  diperlukan  suatu  pemahaman 
yang tepat dan cepat. Sehingga  dapat  diaplikasikan dalam pemenuhan  
kewajiban  pajak perusahaan  dengan  baik dan benar. 
 
e. In House Training (IHT) 
Pelatihan intensif yang diadakan sesuai kebutuhan WP baik Perusahaan 
Swasta atau Instansi Pemerintah dalam rangka membahas   masalah  
perpajakan  perusahaan,   sosialisasi atau diskusi peraturan perpajakan 
yang terbaru. Waktu dan tempat IHT dapat kami sesuaikan dengan 
kebutuhan. 
   
f. USKP Review 
Salah satu  program  reguler  TaxSys  adalah USKP  Review yaitu bimbingan  
belajar  untuk  persiapan  mengikuti USKP ( Ujian  Sertifikasi  Konsultan  
Pajak ). USKP  review  sangat diperlukan calon peserta ujian guna 
meningkatkan pemahaman  perpajakan,  up  date  peraturan,  mengetahui 
variasi soal  USKP periode  sebelumnya dan mencoba ujian mandiri dengan 
metode Try Out sehingga bisa  menjadikan bekal calon peserta USKP dalam 
mengikuti ujian. 
  
g. Privat Pajak 
Dengan berbagai kebutuhan dalam perpajakan, Wajib Pajak tentunya akan 
terus memperdalam pemahaman. Program Privat Pajak ini bertujuan  agar 
peserta lebih fokus dalam berdiskusi perpajakan secara umum  ataupun 
menganalisa kasus tertentu hingga mendapatkan solusi yang tepat. 
   

PROGRAM PELATIHAN 



   
h. Implementasi e-Billing, e-Filling,e-SPT & e-Faktur 
Seiring  dengan  kemajuan di  bidang IT,   SDM  perpajakan dituntut  
mampu  mengimplementasikan aplikasi – aplikasi perpajakan dengan baik.  
Program ini disiapkan untuk  para tenaga ahli, akademisi, staff bagian pajak 
&  siapapun yang bersinggungan dengan perpajakan. Dengan 
pendampingan praktek secara langsung maka peserta  akan lebih  mudah 
dalam menggunakan apllikasi - aplikasi perpajakan. 
  
i. Pelatihan Akuntansi Dasar 
Pembukuan merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh 
sebuah badan usaha. Untuk  itu  kecermatan dan ketepatan staff bagian 
accounting menjadi tuntutannya. Program Pelatihan Akuntansi  Dasar  ini  
menuntun  peserta untuk bisa menjalankan fungsinya hingga dapat 
menyajikan Laporan Keuangan. Dengan pembelajaran sesuai alur proses 
akuntansi maka akan menjadikan SDM yang handal. 
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Daftar training yang pernah terselenggara: 
1. BI- Bank Indonesia - Jakarta (as a Tax Trainer) 
2. BNI- Bank Negara Indonesia - Seluruh Wilayah Indonesia (as a Tax Trainer) 
3. Pinang Coal, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
4. Rea Kaltim Plantations, PT - Kalimantan (as a Tax Trainer) 
5. Sinar Niaga Sejahtera, PT - Bekasi (as a Tax Trainer) 
6. Pupuk Kujang, PT - Cikampek (as a Tax Trainer) 
7. Nutrifood, PT - Bekasi (as a Tax Trainer) 
8. Bumi Kharisma, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
9. Tri Mahesa/BPR, PT - Tangerang (as a Tax Trainer) 
10. Kompas Group - Jakarta (as a Tax Trainer) 
11. BII Maybank - Jakarta (as a Tax Trainer) 
12. Sungroup Manajemen Indonesia, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
13. Batavia Prospherindo, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
14. Minamas Plantation, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
15. Jasa Marga “Jakarta-Tangerang Branch”, PT - Tangerang (as a Tax Trainer) 
16. Sinar Mas Agriculture, Resources, and Technologies, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
17. Golden Energy Mines, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
18. Sumber Sari Ciptamarga, PT - Jakarta (as a Tax Trainer) 
19. Entrepreneurs Catering, Jakarta (as a Tax Trainer) 
20. Oil & Gas Company, Jakarta-Bandung (as a Tax Trainer) 
21. Transportasi Gas Indonesia, PT – Jakarta (as a Tax Trainer) 
22. PB & Co / Pb Taxand - Jakarta (as a Tax Trainer) 
23. Inspectorate General of Taxation - Jakarta (as a Tax Trainer) 
24. Tim Panitera Pengadilan Pajak - Jakarta (as a Tax Trainer) 
25. Astra Daihatsu - Jakarta (as a Tax Trainer) 
26. Badan Urusan Logistik-BULOG - Jakarta (as a Tax Trainer) 
27. Pegadaian – Surabaya (as a Tax Trainer) 
28. Bank Eka Lampung - Lampung (as a Tax Trainer) 
29. Kapal Api Group - Jakarta (as a Tax Trainer) 
30. IKPI- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia – Jakarta (as a Tax Trainer) 
31. AXA Mandiri – Jakarta (as a Tax Trainer) 
32. Politeknik Semarang/POLINES - Semarang (as a Tax Trainer) 
33. Mercubuana Tax Center - Jakarta (as a Tax Trainer) 
34. Parahyangan Tax Center - Bandung (as a Tax Trainer) 
35. S1 Bisnis Prasetiya Mulya – Jakarta/Tangerang (as a Tax Trainer) 
36. STIE Bisnis Indonesia - Jakarta(as a Tax Trainer) 
37. STAN- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara – Jakarta (as a Tax Trainer) 
38. STPI- Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia - Tangerang (as a Tax Trainer) 
39. IAI- Ikatan Akuntan Indonesia, LM Patra, and Others – Jakarta (as a Tax Trainer) 
40. STIE Trisakti – Jakarta (as a Tax Trainer) 
41. Lain-lainnya 
 



a. Jasa Konsultasi Pajak 
Jasa konsultasi pajak merupakan 
jasa layanan konsultasi yang 
diberikan kepada klien pada 
masalah-masalah perpajakan 
tertentu yang sedang dihadapi 
oleh perusahaan. Hal ini guna 
memberikan solusi yang terbaik 
bagi masalah pajak yang 
dihadapi perusahaan. Layanan 
ini dapat dilakukan melalui 
telepon, teleconference, atau 
langsung pertemuan dengan Tim 
konsultan kami. 

b. Jasa Tax Review 
Jasa telaah pajak (Tax Review) adalah jasa layanan kami kepada klien untuk 
mereview dan menganalisa laporan keuangan klien laporan keuangan klien 
ditinjau dari aspek perpajakan untuk memberikan gambaran implikasi 
pajak dan tingkat resiko pajak yang mungkin dihadapi klien di kemudian 
hari. Melalui tax review, akan dilakukan pengkajian aspek perpajakan 
terhadap semua transaksi yang akan dan telah terjadi sampai dengan 
kondisi tahun terakhir, termasuk dokumen kontrak/perjanjian antara 
perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, guna mendapatkan suatu solusi 
terbaik sebagai pedoman bagi manajemen untuk pelaksanaan perpajakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

KKP SAPTO WINDI ARGO  



c. Jasa Tax Planning 
Jasa Tax Planning merupakan perencanaan pajak sebagai bagian dari fungsi 
manajemen (Planning, Organizing, Stafing, Directing / Actuating, 
Controling) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan teknik dan 
strategi mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk penghematan 
pajak tanpa melanggar Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang 
berlaku, terhindar dari illegal Tax Evasion / Penggelapan pajak, terhindar 
dari illegal Tax Avoidance / Penghindaran pajak illegal antara lain dengan 
menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor pajak terutang 
sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum 
tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi perpajakan. 

d. Jasa Penyusunan SPT 
Jasa ini membantu klien memenuhi kewajiban perpajakan menurut 
ketentuan-ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Meliputi 
perhitungan pajak terutang, mempersiapkan dan membayarkan pajak yang 
terutang dengan SSP/ebilling, dan melaporkannya ke kantor pelayanan 
pajak tempat terdaftar, yang meliputi SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pasal 
23/26, SPT PPh Pasal 4 ayat (2) Final, SPT PPN/PPn BM. 
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e.  Jasa Pendampingan Pemeriksaaan 
Jasa ini memberikan layanan pendampingan klien dalam hal mendampingi 
/ mewakili perusahaan apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh 
pemeriksa pajak. Hal ini guna memastikan perusahaan dalam menerima 
ketetapan pajak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dimana 
dikhawatirkan karena ketidaktahuan perusahaan dalam pemeriksaan akan 
menimbulkan beban pajak yang memberatkan perusahaan. Kami juga akan 
membantu perusahaan dalam mempersiapkan data / dokumen yang 
diperlukan dalam proses pemeriksaan tersebut. 



f.  Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak 
Jasa ini bertujuan membantu klien di dalam menyelesaikan sengketa pajak, 
yang meliputi proses keberatan pajak, proses banding di pengadilan pajak 
hingga proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Layanan ini 
ditujukan untuk memastikan bahwa sengketa pajak diselesaikan dengan 
adil dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

g.  Jasa Restitusi Pajak 
Kami membantu klien dalam menyiapkan, menyampaikan hingga 
penyelesaian proses Restitusi Pajak perusahaan, baik secara masa maupun 
tahunan. Hal ini guna memastikan perusahaan memperoleh restitusi pajak 
yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan dan tentunya sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
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Pengalaman layanan jasa perpajakan pada perusahaan yang bergerak dalam 
berbagai bidang usaha : 

1. NN - Contractors, Tangerang 
2. NN - Trade, Tangerang 
3. NN – Artist Management, Tangerang 
4. NN - Trade Contractors, Tangerang 
5. NN -  Architect, Tangerang 
6. NN - Transportation Services, Jakarta 
7. NN - Engineering Consultant, Tangerang 
8. NN - Contractors, Jakarta  
9. NN - Shipping, Jakarta 
10. NN - Insurance, Jakarta 
11. NN - Wholesale, Jakarta 
12. NN - Publication, Jakarta 
13. NN – Oil & Gas, Jakarta  
14. NN - Construction Planning Consultant, Jakarta  
15. NN - Dealer & Repair, Bekasi 
16. NN - Franchise, Tangerang 
17. NN - Lifestyle, Jakarta 
18. NN – Clearing/Guarantee, Jakarta 
19. NN - Coal Miner, Jakarta 
20. NN – Broker Insurance, Jakarta 
21. NN – Bank, Nusa Tenggara Timur 
22. NN – Bank, Aceh 
23. NN – Hospital, Sumedang 
24. NN – Maternity Hospital, Tangerang 
25. NN – Trading, Bekasi 
26. NN – Trading IT, Jakarta 
27. NN - Iron Stone Mining, Belitung 
28. NN – Trading Heavy Equipment, Tangerang 
29. NN – General Trading, Tangerang 
30. NN - Coal Miner, Jakarta 
31. NN – Heavy Equipment, Tangerang 
32. NN – Non Profit Organisation, Makassar 
33. Etc. 



LAYANAN JASA AKUNTANSI 
KJA TaxSys 

a. Jasa pembukuan 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak 
tersebut. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007.  
KJA Taxsys membantu mengidentifikasi transaksi perusahaan untuk 
kemudian diolah sehingga dapat disajikan laporan keuangan berupa  
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas 
dan Laporan Arus Kas. 

b. Jasa kompilasi laporan keuangan 
Kompilasi Laporan keuangan berangkat dari pembukuan yang telah dibuat 
oleh klien. KJA Taxsys memberikan jasa untuk meyakinkan bahwa laporan 
keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
yang berlaku, misalnya terhadap prinsip akuntansi yang diterima umum, 

konsultasi, advice terhadap proses 
pertimbangan dalam melakukan 
adjustment karena kesalahan 
perhitungan, ketiadaaan pengungkapan 
yang relevan, maupun tidak dipatuhinya 
prinsip akuntansi yang relevan.  
Berbeda dengan jasa kantor Audit, KJA 
tidak memberikan opini atau assurance 
terkait Penyajian laporan keuangan dan 
informasi yang disajikan dilaporan 
keuangan sepenuhnya adalah tanggung 
jawab manajemen 



c. Akuntansi manajemen  
Akuntansi Manajemen adalah sistem 
akuntansi yang berkaitan dengan 
ketentuan dan penggunaan informasi 
akuntansi bagi manajemen dalam suatu 
organisasi dan untuk memberikan dasar 
kepada manajemen untuk membuat 
keputusan bisnis yang akan 
memungkinkan manajemen lebih siap 
dalam pengelolaan dan melakukan fungsi 
kontrol. 
 
 
d. Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan 
Jasa prosedur yang disepakati adalah perikatan yang di dalamnya akuntan 
ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan 
berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu 
tentang unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan, Klien menugasi 
akuntan untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi unsur, akun, atau 
pos tertentu suatu laporan keuangan sebagai hasil suatu kebutuhan 
pemakai laporan.  
Jasa akuntan diperlukan untuk melaksanakan prosedur dan melaporkan 
temuannya untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan kuangan. Dalam 
suatu perikatan yang dilaksanakan akuntan tidak melaksanakan suatu audit  
dan tidak memberikan pendapat atau keyakinan negatif berkaitan dengan 
kewajaran penyajian unsur, akun atau pos laporan keuangan. laporan KJA 
atas prosedur yang disepakati adalah dalam bentuk prosedur dan temuan.  
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IMBALAN JASA 
Struktur imbalan atas layanan jasa kami 
berdasarkan pilihan-pilihan sebagai berikut: 
• Berdasarkan sistem lump-sum yang 

besarnya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara TaxSys dengan klien, 
atau 

• Berdasarkan banyaknya jam (time spent) 
yang dipergunakan, dengan dasar 
perhitungan rate yang berlaku untuk 
tenaga senior atau tenaga yunior, atau 

• Berdasarkan suatu fixed fee yang 
disepakati antara TaxSys dengan klien. 

• Untuk imbalan layanan jasa litigasi pajak 
(keberatan, banding dan/atau peninjauan 
kembali) didasarkan kepada suatu fixed 
fee, ditambah dengan success fee yang 
disetujui kedua belah pihak. 

Silakan Anda menghubungi kami : 
TaxSys Center 

Jl. Ceger Raya No. 22 Jurangmangu Timur, Tangerang Selatan 
Telp : 021 – 735 9225  Fax : 021 – 736 92822 


