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Pendidikan
1. Universitas Indonesia

• Bachelor’s Degree, Accounting and Finance

• Master of Management, Corporate Finance

• Master’s Degree, Master of Accounting, Management Control System

2. Universitas Bung Karno, Law

3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM), Bachelor of Laws – LLB, Business Law

4. Universitas Kristen Indonesia, Master of Laws – LLM, Business Law

5. Cornell University, Kegiatan dan Masyarakat: Prof. Glenn Dowell – ESG & Business Growth

6. Cornell University, Kegiatan dan Masyarakat: Senior Leadership Executive Program Innovation & Sustainability

Insights by Prof. Allan Filipowicz



Pengalaman dalam berpraktik Akuntansi, Bisnis dan Perpajakan sejak tahun 1999 dan memiliki pengetahuan yang luas di bidang

hukum. Memiliki peran di asosiasi tertentu:

• ITACA / Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia sebagai Pendiri dan Ketua

• AFI/Asosiasi Fiskal Indonesia sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal

• IAI/Ikatan Akuntan Indonesia selaku Ketua Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan

• AKP2I / Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah DKI Jakarta

• INIAC/Indonesia International Arbitration Center sebagai Pendiri dan Dewan Pengawas

• Pengurus ILUNI FEB Universitas Indonesia

• Pengurus Daerah FORKI / Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Provinsi Jawa Timur

• Ketua Pengurus Provinsi DKI Perguruan Karate Kala Hitam anggota FORKI

• Ketua Komunitas Sepeda Motor Zero Sixers FEB Universitas Indonesia
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EKSAKTA 

CONSULTING



EKSAKTA VALUES
Integrity LOYALTY Professionalism
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VISION MISSION
Menjadi Kantor Penasehat/Konsultan

Pajak terbesar di Indonesia dan

memiliki kantor di seluruh ibukota

dunia dalam waktu 5 tahun untuk

mendukung lingkungan perpajakan

yang profesional dan berkeadilan

Berkerjasama dengan individu-

individu yang terbaik di bidang

perpajakan dan mengutamakan

inovasi teknologi dalam

melaksanakan pekerjaan sebagai

penasehat /konsultan pajak

profesional.

tAGLINE
We do serve the world, we do 

serve tax advisory to make 

people live better.

www.eksaktaconsulting.com



Latar Belakang

Eksakta Consulting Goes to Campus merupakan kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan

oleh Eksakta Consulting bekerja sama dengan kampus yang memiliki jurusan Perpajakan di

Indonesia. Perbanas Institute merupakan salah satu kampus yang menjadi tujuan kami dalam

melaksanakan program tersebut. Program ini dilaksanakan guna menciptakan lulusan Pajak

yang berkualitas demi kemajuan Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut kami akan

memberikan edukasi kepada calon lulusan Pajak mengenai dunia Praktisi di Bidang Pajak.

www.eksaktaconsulting.com



MENGGALI POTENSI KARIR DALAM 
DUNIA PAJAK

Welcome to

www.eksaktaconsulting.com



KARIR DALAM DUNIA PAJAK
Daftar

p r o f e s i P E G A W A I

www.eksaktaconsulting.com



profesi
Daftar

K o n s u l t a n  p a j a k P e n a s e h a t p a j a k

H A K I M  P A J A K

W a k i l  w a j i b  p a j a k

www.eksaktaconsulting.com

K u a s a  h u k u m  w a j i b  p a j a k T A X  A N A L Y S T

T A X  P L A N N E R T A X  S P E C I A L I S T T E K N I S I  P E R P A J A K A N

P E N D I D I K  P A J A K



KONSULTAN PAJAK
Sesuai dengan PMK Nomor 175 Tahun 2022 Tentang Konsultan
Pajak, Pasal 1 Ayat (1):
Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi
perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak
dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3)
mengenai syarat menjadi Konsultan Pajak.

www.eksaktaconsulting.com



penasehat PAJAK
Penasehat Pajak adalah orang yang memiliki keahlian di
bidang Akuntansi, Pajak, dan Hukum. Penasehat Pajak
memiliki cakupan keahlian yang sangat luas dibandingkan
dengan Konsultan Pajak.
(PMK Nomor 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Beregister)

www.eksaktaconsulting.com



Wakil wajib PAJAK
Wakil Wajib Pajak bertanggungjawab secara pribadi 
dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang 
terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan 
meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam 
kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani 
tanggung jawab ata pajak yang terutang tersebut. 
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 
Pasal 32 (2). 

www.eksaktaconsulting.com



Kuasa hukum wajib pajak/
ADVOKAT PAJAK

Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat
mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa
dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Pengertian ini
tertuang dalam PMK nomor 184 Tahun 2017 Tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan
Pajak.
Merujuk Pasal 6 dan 7 UU 14/2002, susunan pengadilan
pajak terdiri atas pimpinan (seorang ketua dan paling
banyak 5 orang wakil ketua), hakim anggota, sekretaris, dan
panitera.



Hakim pajak 
Pengadilan pajak mengenal adanya Hakim Ad Hoc

sebagai Hakim Anggota. Tata cara penunjukan Hakim Ad

Hoc pada pengadilan pajak ini selanjutnya diatur lebih

lanjut dalam KMK 449/2003 tentang Tata Cara

Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak.

Mengacu Pasal 1 KMK 449/2003, hakim ad hoc adalah ahli

yang ditunjuk oleh ketua pengadilan pajak sebagai

anggota majelis dalam memeriksa dan memutus

sengketa tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai

ahli adalah seseorang yang memiliki disiplin ilmu yang

cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-

kurangnya 10 tahun.
www.eksaktaconsulting.com



Tax ANALYST

www.eksaktaconsulting.com

seorang profesional yang bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa suatu perusahaan membayar jumlah

pajak yang tepat dan sesuai dengan kewajiban pelaporan

pajak lokal maupun pajak negara. Mereka bekerja di

berbagai industri, termasuk perbankan, telekomunikasi, TI,

manufaktur, transportasi, dll. Bertanggung jawab untuk

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk

kepatuhan internasional dan penetapan harga transfer,

dan memberikan dukungan dengan ketentuan akhir tahun



Tax planner
Seorang Tax Planner akan membantu klien untuk

melakukan perencanaan pajak perusahaan klien.

Tugas untuk tax planner adalah:

• Membuat biaya yang dikeluarkan lebih efisien

dengan dan memperhitungkan pembayaran

pajak yang sesuai dengan peraturan.

• Mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari

jumlah yang seharusnya bukan untuk mengelak

membayar pajak

www.eksaktaconsulting.com



Tax specialIst
Tax Specialist dengan latar belakang disiplin ilmu yang

beragam yang dapat melakukan penilaian

(assessment) atas setiap perubahan kebijakan

perpajakan, penerapan kebijakan baru, kasus-kasus

perpajakan yang terjadi, serta berbagai perkembangan

perpajakan lainnya, dan pengaruhnya terhadap Wajib

Pajak berdasarkan disiplin ilmu yang telah mereka miliki.

Pengamat dan analis perpajakan seyogyanya telah

memenuhi kualifikasi teknis tertentu untuk dapat

memberikan analisa atau melakukan pengamatan

secara tajam berbobot, bermanfaat dan berimbang.

www.eksaktaconsulting.com



Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarkan ilmu

pengetahuan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga

profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat

dosen serta meningkatkan mutu pendidikan nasional.

www.eksaktaconsulting.com

PENDIDIK PERPAJAKAN
Perpajakan
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TEKNISI PERPAJAKAN
• Teknisi Perpajakan Pratama dan Muda sebutan

profesional Certified Asociate Tax Technician (CATT)

• Teknisi Perpajakan Madya sebutan Profesional

Certified Tax Technician (CTT)

• Teknisi Perpajakan Ahli sebutan profesional Certified 

Profesional Tax Technician (CPTT)



pegawai
Daftar

Pegawai 
firma

Pegawai 
perusahaan

www.eksaktaconsulting.com

PEGAWAI 
PEMERINTAHAN
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PEGAWAI DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai

di lingkungan DJP adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai

lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang

diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja

secara penuh di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
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PEGAWAI KOMWASJAK
Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non

struktural clan bersifat mandiri yang bertugas membantu

Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan

terhadap kebijakan perpajakan clan pelaksanaan

administrasi perpajakan. Lingkup tugas pengawasan

meliputi instansi yang melakukan perumusan kebijakan

perpajakan clan instansi yang berwenang

menyelenggarakan administrasi perpajakan baik di

bidang pajak, kepabeanan, clan cukai berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Komwasjak

bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
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PEGAWAI 
Badan Kebijakan Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan

analisis di bidang kebijakan fiskal. BKF menyelenggarakan

fungsi:

• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program

analisis di bidang kebijakan fiskal

• Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di

bidang kebijakan fiskal

• Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

analisis di bidang kebijakan fiskal

• Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal
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PEGAWAI 
Badan Kebijakan Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan

analisis di bidang kebijakan fiskal. BKF menyelenggarakan

fungsi:

• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program

analisis di bidang kebijakan fiskal

• Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di

bidang kebijakan fiskal

• Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

analisis di bidang kebijakan fiskal

• Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal
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Pegawai Bapenda
Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat

Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi yang bertugas

dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan

pajak dan retribusi pada pemerintah Provinsi. BPRD memiliki

visi memberikan pelayanan yang profesional dalam

optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.



Jenjang Karir

Pegawai Pajak di Firma

Intern/trainee Junior associate

www.eksaktaconsulting.com

Senior associate/
team leader

supervisormanagerGeneral manager

partner Managing partner



Intern/trainee
Pemagang akan memperoleh pemahaman
terkait bidang usaha, indutri dan tantangan
klien kantor terutama dalam bidang perpajakan.
Pemagang akan dipandu oleh konsultan pajak
senior yang akan memberikan supervise,
bimbingan dan masukan selama masa
program.

www.eksaktaconsulting.com



Junior Associate
Jabatan yang diberikan kepada para fresh graduate

yang bergabung dalam sebuah firma. Bertugas untuk

melaksanakan atau membantu setiap perintah yang

diberikan oleh senior partner, senior consultant, dan

associate partner baik itu dalam menyelesaikan tugas

dan memberikan informasi mengenai informasi

terbaru yang didapat dari klien. Serta dilatih untuk

update peraturan perpajakan

www.eksaktaconsulting.com



Senior Associate
Bertugas untuk membantu Junior Partner dan

pimpinan lainnya dalam menjalankan tugasnya dan

Senior Consultant melakukan analisis terhadap

pekerjaan ataupun kasus dari klien perusahaan.

Bertanggung jawawb terkait penyusunan laporan

keuangan fiskal dan komersial, persiapan dokumen

terkait perkara perpajakan, identifikasi dan mitigasi

risiko pajak atas transaksi.

www.eksaktaconsulting.com



TAX SUPERVISOR
Tax Supervisor memiliki peranan yang cukup

berpengaruh terhadap kinerja di dalam perusahaan.

Selain melakukan supervisi terhadap para karyawan.

Seorang Supervisor pajak dari konsultan seperti ini

juga harus menganalisa dengan akurat laporan

Keuangan dan pajak perusahaan serta melaporkan

kepada atasan hasil analisa tersebut dan bisa

memberikan penyelesaian masalah keuangan dan

pajak.

www.eksaktaconsulting.com



TAX Manager
Manager konsultan yang bertugas untuk mengawasi

dan memastikan kalau proses akunting dan pajak

yang ada di perusahaan klien berjalan dengan sukses.

Ada tiga tugas atau peran utama yang harus

dimainkan oleh posisi satu ini selama project

berlangsung sebagai penanggung jawab proyek,

koordinatir dan menjaga kualitas dan kredibilitas dari

perusahaan jasa konsultan tempat ada bekerja

www.eksaktaconsulting.com



TAX GENERAL Manager
Bertugas untuk membantu pimpinan dalam mengawasi

kinerja para pegawainya dalam melakukan pekerjaan yang

diberikan agar memenuhi standar yang berlaku dan juga

bertanggung jawab terhadap pengembangan hubungan

dengan klien perusahaan.

www.eksaktaconsulting.com



Partner
Bertugas untuk membantu pimpinan dalam mengawasi kinerja para

pegawainya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan agar memenuhi

standar yang berlaku dan juga bertanggung jawab terhadap pengembangan

hubungan dengan klien perusahaan. Tax partner memimpin dan

mengarahkan semua pekerjaan terkait dengan jasa yang dilayani

perusahaan kepada klien.

www.eksaktaconsulting.com



MANAGING Partner
Kepala yang melihat peluang luar serta potensi pasar yang

lebih besar untuk dimasuki perusahaan agar terus

berkembang, serta mengelola perusahaan secara

keseluruhan agar memungkinkan tercapainya tujuan

bersama secara maksimal. Serta bertugas untuk

memutuskan dan menentukan peraturan dalam

perusahaan dan bertanggung jawab dalam memimpin dan

mengelola perusahaan.

www.eksaktaconsulting.com



Jenjang Karir

Pegawai Pajak di Perusahaan

Tax staff

www.eksaktaconsulting.com

Tax supervisor

tax director

Senior tax staff

Head of tax tax manager
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TAX STAFF
Bertugas melakukan segala pencatatan, pembayaran, 

pelaporan, hingga pengawasan proses administrasi 

yang berkaitan dengan pajak suatu perusahaan. 

Bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengatur, 

serta menyiapkan dokumen perpajakan perusahaan.
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TAX SENIOR
Senior Tax memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan

seorang Tax Staff, tugasnya sama seperti Tax Staff.

Perbedaannya Senior Tax lebih berpengalaman dalam

dunia perpajakan.
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TAX SUPERVISOR
Tax Supervisor memiliki peranan yang cukup

berengaruh terhadap kinerja perpajakan di dalam

perusahaan. Selain supervisi terhadap para

karyawannya, seorang Tax Supervisor juga harus

memastikan kalau laporan keuangan perusaaan

secara fiskal terlaksana dengan baik.
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TAX MANAGER
Tax Manager dapat diartikan sebagai posisi atau

seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk

melakukan pengawasan dan pengembangan yang

berkaitan dengan perhitungan pajak suatu

perusahaan.



Bertanggung jawab sebagai pelaksana sistem dan

prosedur pengelolaan resiko pajak, Menyusun task risx

register, dan mengeskalasi risiko kepada dewan direksi.

Head of tax harus memastikan kapasitas dan kompetensi

yang memadai di dalam departemen pajak perusahaan

sehingga dapat mendukung kegiatan identifikasi dan

penilaian resiko atas transaksi-transaksi yang bersifat

signifikan dan material.

www.eksaktaconsulting.com

HEAD OF TAX



Seorang Tax Director memiliki tugas untuk membuat

laporan keuangan khususnya fiskal, membuat

perencanaan dan strategi perpajakan, Memberikan

analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan,

menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian

perpajakan, mencari solusi untuk maasalah terkait

perpajakan.

www.eksaktaconsulting.com

TAX DIRECTOR



ORGANISASI TERKAIT 
PROFESI Pajak
di Indonesia
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Ikpi
(ikatan konsultan

pajak indonesia)

www.eksaktaconsulting.com

Organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional

dan berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia. IKPI telah

tedaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

sebagai Asosiasi Konsultan Pajak sesuai dengan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) nomor SKT-01/AKP/PJ/2015

tanggal 21 September 2015. Konsultan Pajak yang telah

terdaftar sebagai anggota IKPI adalah Konsultan Pajak

yang telah mendapatkan Nomor Registrasi Anggota

(NRA).



Akp2i
(asosiasi konsultan pajak

publik indonesia)
www.eksaktaconsulting.com

Organisasi Profesi Konsultan Pajak, Pendidik Perpajakan,

Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan

Indonesia, yang didirikan atas Amanah Peraturan Menteri

Keuangan No. 111/PMK/2014 tanggal 9 Juni 2014, tentang

Konsultan Pajak. AKP2I pada tanggal 11 Maret 2015 telah

terdaftar sebagai Asosiasi Konsultan Pajak pada Direktur

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.



Perkoppi
(perkumpulan konsultan

praktisi perpajakan indonesia)
www.eksaktaconsulting.com

Didirikan pada tanggal 3 Oktober 2019. PERKOPPI

terdaftar pada Direktorat Jenderal Perpajakan

dengan No. Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi

Konsultan Pajak No. SKT-01/AKP/PJ/2019 tertanggal

18 Oktober 2019. PERKOPPI merupakan organisasi

profesi Konsultan Praktisi Perpajakan di Indonesia

yang berasaskan Pancasila, berlandaskan

Undang- Undang Dasar 1945 , mandiri, independen

& bersifat non profit.



P3kpi
(perkumpulan praktisi dan 

profesi konsultan pajak indonesia)
www.eksaktaconsulting.com

Wadah perkumpulan yang terbuka bagi semua

Warga Negara Indonesia yang menjalankan jasa

di bidang perpajakan, dari semua disiplin ilmu.

Sesuai amanat PMK 11/PMK.03/Tahun 2014 tentang

Konsultan Pajak, P3KPI dibentuk untuk membina

dan mengarahkan para anggotanya untuk

menjadi Konsultan Pajak yang mampu

menjembatani kepentingan antara Wajib Pajak

dengan Pemerintah atau DJP.



Atpi
(asosiasi teknisi

perpajakan indonesia)
www.eksaktaconsulting.com

Perkumpulan Berbadan Hukum yang oleh para pendiri

didirikan dengan Akte Notaris Lilis Suryati, SH., MKn Nomor:

03 Tanggal 17 September Tahun 2012 dan telah dirubah

oleh Notaris yang sama dengan No. 05 tanggal 25 Maret

2015 dengan mendapat pengesahan sebagai Badan

Hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU-

0000525.AH01.07 tahun 2015 serta terdaftar pada KPP

Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP no.

72.528.271.4-019.000.

Lembaga Sertifikasi Teknisi Perpajakan (LSP – TP) dan

diperolehnya surat dukungan pembentukannya dari

Instansi Teknis terkait maka sebagai Panitia Teknis Uji

Kompetensi Pengurus Pusat Asosiasi Teknisi Perpajakan

Indonesia dibentuk Komite pelaksana yaitu: PANITIA

TEKNIS SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI PERPAJAKAN



Ikhapi
(ikatan kuasa hukum dan 
advokat pajak indonesia)

www.eksaktaconsulting.com



ITACA
(Indonesia TAX COURT 

ATTORNEY ASSOCIATION)

www.eksaktaconsulting.com



AFI
(ASOSIASI FISKAL INDONESIA)

www.eksaktaconsulting.com

Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) yang dibangun sejak

1996 bertujuan untuk menghimpun para

profesional, praktisi, pegawai, mahasiswa, maupun

masyarakat yang concern di bidang fiskal.

Adapun untuk susunan dewan pengurus pusat Asoasiasi

Fiskal Indonesia untuk periode 2012-2015 terdiri dari

Ketua Dewan Pembina Harry Tanoesoedibjo, Ketua

Dewan Penasehat, Bambang Soesatyo. Kemudian untuk

Ketua Umum Erwin Eka Kurniawan. PLT Sekretaris

Jenderal adalah Sutan R.H. Manurung sejak tahun 2020.
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