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   BAB II 

GAMBARAN UMUM BUDY SANTOSO CONSULTING 

(BSC) TAX AND MANAGEMENT CONSULTANS 

SEMARANG 

 

2.1 Sejarah Singkat Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management 

Consultans Semarang 

Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans 

Semarang didirikan pada tahun 2009 sesuai dengan Tax Consulting License 

Nomor SI-1630/PJ/2009 dan Tax Attorney License Nomor KEP-

002/PP/IKH/2010. Kantor Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management 

Consultans Semarang yang awalnya berlokasi di Perum Jatisari Asri BSB Mijen, 

Semarang berpindah tempat di Jalan Sriwidodo Selatan No. 14B Krapyak, 

Semarang. Selain di Semarang, Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and 

Management Consultans juga memiliki kantor cabang di Kalimantan tepatnya di 

Pangkalan Bun yang didirikan sejak tahun 2013. 

  Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans hadir 

sebagai konsultan pajak yang dipenuhi tenaga profesional muda yang handal, 

terpercaya yang sangat mengerti dan paham akan permasalahan pajak. Budy 

Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans memiliki ijin kerja 

yang syah dari Dirjen Pajak, ijin kuasa hukum, kunjungan rutin mingguan dan 

diskusi seputar aturan perpajakan terbaru. Berikut daftar klien yang menjadi mitra 

kerja BSC Tax and Management Consultans Semarang : 

1. PT. Hyup Seung Garment Indonesia 

2. PT. Hibhanusa Putra 

3. PT. Dain Global Indonesia 

4. PT. Jamu Indonesia Simona 

5. PT. Nesia Pan Pasific KNIT 

6. PT. Mendawai Asri Prima Sejahtera 

7. PT. Terang Gemilang Jaya 



9 
 

 
 

8. PT. Jateng Sinar Agung Sentosa 

9. PT. Koin Sukses Makmur 

10. PT. Putra Riau Sejahtera Kobar – Pangkalanbun 

11. PT. Barunadri 

12. PT. Barisan Jaya Agung Semesta 

13. CV. Kasih Karya Nyata 

14. CV. Selaras Mitra Kemindo 

15. CV. Kasih Karya Nyata 

16. CV. Dysa Pandawa Mandiri 

17. CV. Antik Jaga Furniture 

18. CV. Gunung Madu – Pangkalanbun 

19. CV. Gelora Media Tama 

20. CV. Putra Jaya Partsindo – Pangkalanbun 

21. CV. Arvian Tunggal Mandiri (Indomaret) 

22. CV. Mekar Abadi (Indomaret) 

23. CV. Wida Karya Sentosa 

24. CV. Alfa Mandiri Putra 

25. CV. Ardya Cipta Dwimitra 

 

2.2 Visi dan Misi Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management 

Consultans Semarang 

2.2.1 Visi 

Visi Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management adalah: 

“Berkembang Maju Dalam Bisnis Bersama Kantor Konsultan Pajak Budy Santoso 

Consulting (BSC) Tax and Management.” 

2.2.2 Misi 

Misi Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management adalah : 

1. Memberikan jasa konsultasi pajak secara profesional kepada klien secara 

konsisten. 

2. Memberikan rasa nyaman kepada klien dengan melakukan bimbingan 

secara langsung dari tenaga konsultan yang kompeten dan berpengalaman. 
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3. Menjadi mitra kerja yang baik bagi klien dan fiskus. 

4. Menawarkan solusi yang tepat bagi bisnis klien. 

 

2.3 Logo Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management 

Consultans Semarang 

Sebagai salah satu konsultan pajak yang sudah terpercaya, Budy Santoso 

Consulting (BSC) Tax and Mangement Consultans Semarang memiliki logo 

kantor yang tentunya memiliki filosofi tersendiri. 

 

Gambar 2.1 

Logo Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans 

Semarang 

 

 

 

Sumber : www.bsc-taxconsulting.com 

Pada logo kantor bertuliskan BSC yang merupakan kepanjangan dari Budy 

Santoso Consulting yang diambil dari nama pimpinan konsultan pajak tersebut.  

Tulisan Tax and Management Consultant yang terletak dibawah tulisan BSC 

memperjelas bidang yang dijalani kantor tersebut. 

Pemilihan warna biru diatas tulisan BSC melambangkan sifat professional 

BSC dalam melayani dan menjaga kepercayaan klien, sedangkan warna merah 

yang menjadi warna dasar tulisan BSC melambangkan keberanian kantor 

konsultan tersebut dalam menangani masalah yang dihadapi setiap kliennya dan 

diselesaikan dengan optimis dan penuh tanggung jawab. 

http://www.bsc-taxconsulting.com/
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2.4 Ruang Lingkup dan Tata Nilai Kantor  

2.4.1 Ruang Lingkup 

Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Semarang memiliki 

ruang lingkup pada jasa perpajakan dan jasa akuntansi yang ditawarkan. Ruang 

lingkup tersebut meliputi : 

1. Jasa perpajakan 

Jasa perpajakan yang ditawarkan oleh Budy Santoso Consulting (BSC) 

Tax and Management Semarang, antara lain : 

a. Jasa konsultan pajak 

Jasa konsultasi dalam bidang pajak untuk periode yang bersangkutan 

yang dilaksanakan dengan melakukan kunjungan rutin kepada klien. 

Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans 

Semarang berusaha memberikan solusi dari setiap permasalahan 

yang berhubungan dengan pajak yang dialami setiap klien. 

b. Jasa perencanaan pajak 

Perencanaan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

pengelolaan pajak, memperoleh alternatif terbaik untuk penghematan 

pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan 

mempersiapkan anggaran perpajakan.  

c. Jasa pengisian SPT perpajakan 

Pengisian SPT tahunan dan SPT masa sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku dilakukan dengan tepat waktu. 

d. Jasa pendamping pemeriksaan pajak 

Jasa untuk mendampingi klien dalam menghadapi pemeriksaan oleh 

aparat perpajakan (fiskus). 

e. Jasa penanganan kasus perpajakan 

Jasa untuk penanganan dari permasalahan yang dihadapi oleh setiap 

klien seperti mengajukan keberatan, restitusi, maupun mengajukan 

gugatan dan naik banding ke pengadilan pajak. 
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f. Jasa review perpajakan 

Jasa mereview atau memeriksa laporan keuangan klien yang 

berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan terhadap 

catatan, dokumen, maupun pembukuan klien dalam mematuhi 

peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian mengidentifikasi 

kewajiban pajak potensial dan merencanakan langkah-langkah untuk 

mengatasinya. 

2. Jasa akuntansi 

Jasa akuntansi yang ditawarkan oleh Budy Santoso Consulting (BSC) Tax 

and Management Semarang, antara lain : 

1. Jasa penyusunan laporan keuangan 

Jasa yang memberikan konsultasi di bidang akuntansi berkaitan 

dengan penyusunan laporan keuangan klien baik secara periodik 

maupun tahunan. Laporan keuangan disusun dan disajikan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penyusunan 

laporan keuangan tersebut dalam bentuk : 

a. Buku besar (general ledger) 

b. Laporan laba rugi (income statement) 

c. Neraca (balance sheet) 

2. Jasa audit 

Jasa yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-

bukti secara objektif yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan 

sebagai klien Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management 

Consultans Semarang dan menetapkan kriterianya serta 

mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

2.4.2 Tata Nilai Kantor 

Untuk membangun kepercayaan dari setiap klien, Budy Santoso 

Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang memiliki nilai 

lebih untuk memberikan solusi terbaik, antara lain : 
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1. Ijin kerja yang syah dari Dirjen pajak 

Reformasi pajak yang digulirkan oleh Dirjen pajak baik internal maupun 

eksternal, memaksa konsultan pajak harus bersertifikat brevet dan legalitas 

ijin kerja. Tanpa surat ijin konsultan pajak, seseorang tidak bisa 

mendampingi klien dalam hal pemeriksaan dan keberatan. 

2. Ijin kuasa hukum 

Selain memiliki ijin konsultan pajak, Budy Santoso Consulting (BSC) Tax 

and Management juga memiliki ijin sebagai kuasa hukum di pengadilan 

pajak. Adanya sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus yang tidak 

bisa diselesaikan pada tingkat keberatan kanwil, maka wajib pajak 

meminta rasa keadilan ditingkat pengadilan pajak. 

3. Kunjungan rutin mingguan 

Hal ini diperlukan agar wajib pajak merasa nyaman dan tenang dalam hal 

pembukuan karena mendapatkan bimbingan secara langsung dari tenaga 

konsultan yang kompeten dan berpengalaman. 

4. Diskusi seputar aturan baru 

Peraturan  perpajakan yang selalu berubah membuat wajib pajak harus 

cepat menyesuaikan dengan mengikuti aturan baru tersebut. Hal tersebut 

menjadi tugas Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management 

Consultans Semarang sebagai konsultan pajak untuk memberikan 

perencanaan dan solusi terhadap masalah yang berkembang sebagai 

dampak adanya peraturan baru tersebut. 

 

2.5 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok 

Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans 

Semarang secara struktural terdiri atas pimpinan kantor, supervisor dan staf 

akuntansi dan perpajakan. Masing-masing posisi memiliki tugas dan tanggung 

jawabnya sendiri. Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain : 

1. Pimpinan kantor 

Tugas dan tanggung jawab pimpinan Budy Santoso Consulting (BSC) Tax 

and Management Consultans Semarang tidak jauh berbeda dengan 
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pimpinan kantor lainnya. Tugas pokok dan tanggung jawab pimpinan 

Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans 

Semarang, antara lain :  

a. Melaksanaan kegiatan pokok sebagai fungsi managerial seorang 

pemimpin salah satunya melakukan penyusunan organisasi.  

b. Mendorong (memotivasi) staf untuk bekerja dengan giat dan tekun. 

c. Membina staf agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas masing-

masing serta dapat bekerja secara efisien dan efektif. 

d. Mengevaluasi kinerja para staf setiap bulannya. 

2. Supervisor 

Supervisor memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak kalah penting 

dengan pimpinan kantor yaitu melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan akuntansi dan pajak serta memberikan laporan dengan tepat waktu 

serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh pimpinan. 

Supervisor berwenang untuk pengambilan keputusan dan bertanggung 

jawab atas staf dan apa saja yang terjadi di kantor apabila pimpinan kantor 

sedang tidak berada di tempat. 

3. Staf akuntansi dan perpajakan 

Staf akuntansi dan Perpajakan mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

a. Membuat laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan 

fiskal baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. 

b. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan. 

c. Memberikan bimbingan secara langsung kepada klien di bidang 

perpajakan. 

d. Mengarsip semua berkas klien dengan rapi dan teratur. 

e. Mendampingi klien ketika dilakukan pemeriksaan pajak maupun 

ketika terjadi sengketa di pengadilan. 


