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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK 

HARTADI UMBARAN CONSULTANT 

 

2.1 Sejarah Singkat KKP Hartadi Umbaran Consultant 

KKP Hartadi Umbaran Consultant berdiri pada awal tahun 2006 di 

Semarang dengan ijin praktik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dengan Nomor SI-1899/PJ/2010. Perusahaan ini awalnya terletak di 

daerah Semarang Indah selama kurang lebih empat tahun. Namun, karena 

lokasi yang kurang strategis dan juga sering terjadi banjir di daerah tersebut 

yang dapat berakibat buruk terhadap data dan berkas penting perusahaan, 

sehingga diputuskan untuk mencari lokasi baru yang strategis untuk 

menjalankan usaha jasa konsultan pajak. Saat ini KKP Hartadi Umbaran 

Consultant beroperasi di sebuah ruko di Jalan Kaligarang 2-b Lantai 2 

Semarang. Lokasi ini dianggap sangat strategis untuk menjangkau klien atau 

peminat yang sedang mencari jasa konsultan pajak. Hartadi Umbaran 

Consultant dirintis oleh dua orang yang memiliki latar belakang dan keahlian 

yang sama, baik dalam bidang akuntansi maupun perpajakan, kedua orang 

tersebut adalah Bapak Yuli Hartadi SE., Akt., BKP dan Bapak Muhammad 

Slamet Umbaran SE., Akt., BKP. Kedua beliau tersebut bertemu pada saat 

bekerja di sebuah PT. Bintang Linier Demak. Intensitas pertemuan yang 

sering terjadi antara kedua beliau tersebut memunculkan suatu ide untuk 

mendirikan sebuah perusahaan jasa konsultan pajak. 

Berdasarkan kesepakatan bersama diantara Bapak Yuli Hartadi dan 

Bapak Muhammad Slamet Umbaran, maka disepakati yang menjadi direktur 

adalah Bapak Yuli Hartadi, dan yang menjadi wakil direktur adalah Bapak 

Muhammad Slamet Umbaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, Hartadi 

Umbaran Consultant selalu berorientasi pada kepercayaan dan kerahasiaan 

klien, serta mengutamakan kualitas dalam memberikan pelayanan. Hartadi 

Umbaran Consultan hadir sebagai konsultan pajak yang dipenuhi tenaga 
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profesional yang handal, terpercaya, dan paham akan permasalahan pajak 

maupun akuntansi serta didukung oleh latar belakang pendidikan formal 

maupun profesi yang signifikan, maka Hartadi Umbaran Consultant selalu 

siap memberikan pelayanan dengan profesionalitas yang tinggi untuk 

membantu klien menangani masalah akuntansi atau perpajakan dengan 

mengacu pada Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 

Hartadi Umbaran Consultant mempunyai banyak klien, yakni 

perusahaan di bidang jasa, perusahaan dibidang perdagangan, ataupun 

perusahaan di bidang manufaktur. Hartadi Umbaran Consultant tidak hanya 

menangani perusahaan di Semarang saja, namun juga menangani perusahaan 

yang berada di luar wilayah Semarang. Untuk menunjang pelayanan terhadap 

klien yang berada di luar Semarang, semua staf juga dimungkinkan untuk 

keluar kota mengambil berkas atau data yang berkaitan dengan keperluan 

perpajakan dari kliennya. 

 

2.2 Visi dan Misi KKP Hartadi Umbaran Consultant 

Hartadi Umbaran Consultant sebagai salah satu Kantor Konsultan Pajak 

terdaftar di Semarang mempunyai visi dan misi dalam menjalankan dan 

mengembangkan usahanya. Adapun visi dan misi Hartadi Umbaran 

Consultant adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

“Menjadi konsultan pajak yang profesional, beretika dan bermartabat 

sesuai dengan standar profesi dan kode etik konsultan pajak”. 

b. Misi 

- Mengembangkan profesionalisme sebagai konsultan pajak dengan 

memberikan pelayanan dan advis yang terbaik kepada para klien 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

- Menjadi mitra dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu 

pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarkat / wajib 
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pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak. 

- Ikut berperan serta dalam mensukseskan pembangunan negara 

Republik Indonesia melalui profesi konsultan pajak. 

 

2.3 Logo KKP Hartadi Umbaran Consultant 

Sebagai Konsultan Pajak terdaftar, Hartadi Umbaran Consultant 

memiliki logo perusahaan yang memiliki filosofi tersendiri. Garis tegak lurus 

memberi makna bahwa Hartadi Umbaran Consultant dapat menjadi pilar 

pemerintah yang ikut berperan di dalam membangun negara Republik 

Indonesia, sedangkan garis melengkung yang melintas memberi makna 

bahwa Hartadi Umbaran Consultant diharapkan menjadi konsultan pajak 

yang senantiasa semakin berkembang dan maju. Berikut adalah logo Hartadi 

Umbaran Consultant : 

 

Gambar 2.1 

Logo KKP Hartadi Umbaran Consultant 

 

 

 
 

 
  

 

 
HARTADI - UMBARAN CONSULTANT 

Konsultan Pajak Terdaftar / Registered Tax Consultant 
 

Sumber : KKP Hartadi Umbaran Consultant 
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2.4 Bidang Usaha KKP Hartadi Umbaran Consultant 

Hartadi Umbaran Consultant merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa. Adapun jasa yang diberikan antara lain : 

1. Konsultasi Perpajakan (Tax Advisory Service) 

Jasa konsultasi di bidang perpajakan yang meliputi : 

a. Jasa Perencanaan Pajak (Tax Management Planning) 

Hartadi Umbaran Consultant bersedia membantu klien dalam 

menyusun perencanaan pajak guna meminimalisasi kewajiban 

membayar pajak yang menjadi beban klien selama hal itu 

dimungkinkan oleh undang-undang dan dengan tetap berpedoman  

pada undang-undang perpajakan. 

b. Jasa Penyusunan Laporan Pajak (Tax Report Service) 

Hartadi Umbaran Consultant memberikan layanan jasa penyusunan 

laporan guna membantu klien dalam menyusun laporan pajak yang 

terkadang belum dipahami penuh oleh Wajib Pajak seperti laporan 

pajak tahunan (SPT Tahunan) maupun laporan pajak bulanan (SPT 

Masa) sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. 

c. Jasa Pendampingan Klien 

Hartadi Umbaran Consultant bersedia mendampingi klien apabila 

klien terlibat masalah pajak, seperti pemeriksaan pajak tahun 

terkait, pembetulan SPT Masa maupun Tahunan, pengajuan 

keberatan dan lain sebagainya. 

d. Administrasi Perpajakan 

Jasa administrasi yang diberikan oleh Hartadi Umbaran Consultant 

kepada klien yakni dalam hal menyusun pembukuan yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan dan penghitungan laporan 

pajak tahunan (SPT Tahunan). 
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2. Jasa Desain dan Implementasi Sistem Akuntansi (System Design & 

Implementation) 

Hartadi Umbaran Consultant menyediakan jasa di bidang akuntansi 

guna mendesain sistem informasi akuntansi hingga implementasi 

(penerapannya) pada organisasi perusahaan. Sistem informasi 

akuntansi tersebut didesain baik secara manual maupun komputerisasi 

yang disesuaikan dengan sistem terbaru. Jasa ini meliputi : 

a. Mendesain sistem baru dan komprehensif; 

b. Perbaikan sistem yang ada dan disesuaikan dengan lingkup operasi 

perusahaan; 

c. Perbaikan prosedur operasi dan asistensi dalam implementasinya. 

3. Jasa Fungsi Audit Internal 

Hartadi Umbaran Consultant menyediakan jasa untuk membantu staf 

audit internal perusahaan dalam bekerja secara efektif seperti audit 

keuangan, ketaatan, kinerja, dan sistem keamanan audit termasuk 

mendesain organisasi audit internal, menyiapkan panduan kegiatan 

audit internal dan pelatihan rencana kerja staf audit internal perusahaan. 

 

2.5 Struktur Organisasi KKP Hartadi Umbaran Consultant 

Hartadi Umbaran Consultant secara struktural terdiri atas direktur, 

wakil direktur, supervisor dan staf akuntansi dan perpajakan. Masing-masing 

posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Berikut ini 

adalah struktur organisasi dari KKP Hartadi Umbaran Consultant : 

1. Direktur 

Direktur merupakan jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan yang 

bertugas untuk: 

a. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf. 

b. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas perusahaan. 

c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan. 

d. Memimpin rapat umum. 

e. Pembuat keputusan perusahaan. 
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Direktur di Hartadi Umbaran Consultant dijabat oleh Bapak Yuli 

Hartadi S.E., Akt., BKP. Beliau merupakan seorang akuntan yang 

beregistrasi negara alumni dari Program Pendidikan Profesi Akuntan 

Universitas Diponegoro (PPA-UNDIP) Semarang dan telah 

Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Selama karirnya, beliau pernah 

bergabung dengan Kantor Akuntan Publik Benny Gunawan & Rekan 

sebagai Tax Supervisor lebih dari 5 (lima) tahun. Sebelum posisi yang 

terakhir, pernah menduduki jabatan Manajer Akuntansi pada PT. 

Satriex Belindo Coffee, sebuah perusahaan asing yang bergerak dalam 

bidang ekspor kopi. Selain itu, beliau juga pernah bekerja selama 9 

(sembilan) tahun di PT. Bintang Linier Demak, yang merupakan 

perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang industri 

sepatu, menjabat sebagai Chief Tax & General Accounting. 

2. Wakil Direktur 

Wakil Direktur merupakan jabatan tertinggi setelah direktur utama, dan 

bertugas untuk : 

a. Membantu direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

b. Melakukan koordinasi tugas dan tanggung jawab supervisor. 

c. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif kepada 

bawahannya. 

d. Meningkatkan sumber daya manusia bawahannya. 

e. Pembuat Keputusan Perusahaan. 

Wakil Direktur di Hartadi Umbaran Consultant dijabat oleh Bapak 

Muhammad Slamet Umbaran S.E., Akt., BKP. Beliau merupakan 

seorang akuntan yang beregistrasi negara alumni dari Program 

Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Diponegoro (PPA-UNDIP) 

Semarang dan telah Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Selama 

karirnya, beliau pernah bekerja pada PT. Maratea Semarang yaitu 
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sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur penanaman modal 

asing sebagai Asisten Accounting Manager lebih dari 5 (lima) tahun. 

Beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Finance & Accounting 

selama 2 (dua) tahun di PT. Atlas Gemilang yang merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang furnitur penanaman modal asing. 

Lebih dari 9 (sembilan) tahun menjabat sebagai Chief Cost Accounting 

di PT. Bintang Linier Demak yang merupakan perusahaan penanaman 

modal asing bergerak di bidang sepatu. Selain itu, beliau mengawali 

karir sebagai staf akuntan senior di Kantor Akuntan Publik Lukman 

Hadianto Jakarta cabang Semarang lebih dari 2 (dua) tahun. 

3. Senior Manager 

Senior Manager bertugas untuk : 

a. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh staf 

perusahaan. 

b. Memberikan arahan terhadap staf perusahaan. 

c. Menyiapkan staf yang akan melaksanakan kegiatan dan 

mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan. 

d. Bertanggung jawab kepada direktur dan wakil direktur. 

Senior Manager di Hartadi Umbaran Consultant dijabat oleh Bapak 

Tjahjo Edy Widagdho, S.E., Akt., CA., BKP-B. Beliau merupakan 

seorang akuntan beregistrasi negara alumni dari Program Pendidikan 

Profesi Akuntan Universitas Diponegoro (PPA-UNDIP) Semarang dan 

telah Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). 

4. Staf Perusahaan 

Staf bertugas untuk : 

a. Menjalankan setiap visi dan misi perusahaan. 

b. Mengambil data dari klien Hartadi Umbaran Consultant. 

c. Menghitung, menyetor dan melaporkan administrasi perpajakan 

dari perusahaan klien. 
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d. Bertanggung jawab kepada supervisor atas semua pekerjaan yang 

telah diberikan 

e. Melakukan kerjasama dan diskusi kepada sesama staf atau 

supervisor secara langsung jika terdapat kesulitan.  

 

Gambar 2.2 

Struktur Organisasi KKP Hartadi Umbaran Consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KKP Hartadi Umbaran Consultant 

Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran mempunyai 7 (tujuh) staf yaitu Ning 

Alfiah, Muhammad Rizky, Allayda Nur Maniar, Susi Rahmasari, Fitri Apriliasari, 

Susinta Setyowati, dan Agung Rizki Setiawan. 

 

 

 

 

DIREKTUR 

Yuli Hartadi, S.E., Akt., BKP 

WAKIL DIREKTUR 

M.S. Umbaran, S.E., Akt., BKP 

SENIOR MANAGER 

Tjahjo Edy W, S.E., Akt., CA., BKP-B 

STAF 

 

 

 

Ning 

Alfiah 
M. Rizky 

Allayda 

Nur M. 
Susi R. Fitri A. Sinta S. 

Agung 

Rizky 

S. 
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2.6 Jenis dan Jangkauan Wilayah Perusahaan yang Ditangani 

Jenis perusahaan yang ditangani oleh KKP Hartadi Umbaran 

Consultant meliputi : 

1. perusahaan yang bergerak di bidang jasa (perusahaan jasa) 

2. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan (perusahaan dagang) 

3. perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur (perusahaan 

manufaktur). 

Jangkauan wilayah perusahaan yang ditangani meliputi perusahaan-

perusahaan di wilayah Semarang khususnya dan Jawa Tengah umumnya. 

 

2.7 Hari Kerja KKP Hartadi Umbaran Consultant 

Hartadi Umbaran Consultant membuka kegiatan operasionalnya selama 

enam hari dalam satu minggu, yaitu hari Senin sampai Jum’at pukul 08:30-

17:00 WIB dan hari Sabtu pukul 08:30-13:00 WIB untuk melakukan evaluasi 

atau koreksi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan pada hari-hari 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


