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LATAR BELAKANG 
 
Integra Reka Utama (IRU) bergerak dalam bidang jasa akuntansi dan 

konsultasi perpajakan. Kami didukung oleh 2 partner serta staf yang 

handal dan berpengalaman dalam bidangnya. Tenaga kami mempunyai 

integritas, independen, dan kualifikasi yang baik dalam merencanakan 

dan mengendalikan manajemen keuangan perusahaan. 

 

Klien kami terdiri dari berbagai jenis tipe perusahaan yaitu bergerak 

dibidang jasa, perdagangan, developer dan kontraktor. Pada umumnya 

perusahaan puas atas kinerja yang telah kami lakukan seperti pelaporan 

dapat tersaji tepat waktu yang pada ujungnya menguntungkan 

perusahaan dalam mengambil keputusan.  

 

 

JASA KAMI 

 

Secara prinsip bentuk jasa yang kami berikan adalah layanan jasa non 

atestasi, yaitu kegiatan yang tidak mengharuskan kami untuk 

menerbitkan opini atas laporan keuangan perusahaan. 

Jasa kami : 
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A. JASA AKUNTANSI (ACCOUNTING SERVICES) 

 

Di era globalisasi dan persaingan yang amat sangat ketat belakangan 

ini, informasi mengenai posisi dan komposisi keuangan yang cepat, 

tepat dan dapat dipercaya sangatlah diperlukan oleh setiap 

perusahaan. Informasi tersebut sangat membantu dalam 

pengambilan keputusan bisnis setiap perusahaan baik untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan ataupun mengembangkan 

perusahaan. 

 

Kami memberikan jasa akuntansi (accounting services) yang 

bervariasi. Dalam melaksanakan jasa, para tenaga kami memberikan 

layanan jasa sebagai pelengkap bagi karyawan bagian akuntansi. 

Jasa accounting services ini tidak harus menerbitkan opini, dan karena 

sifat penugasannya bukan audit maka tenaga akuntan kami tidak 

harus independen dengan klien dalam melaksanakan jasa ini. 

Jasa akuntansi (accounting services) ini meliputi : 

1. Penyusunan laporan keuangan perusahaan bulanan dan tahunan 

yang meliputi Neraca, Rugi-Laba, Laporan ekuitas dan laporan 

arus kas; 

2. Penyusunan Trial balance; 

3. Penyusunan General Ledger, mulai dari jurnal, posting dan jurnal 

adjusment 
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B.  KONSULTASI PERPAJAKAN 

 

Pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan juga 

dipengaruhi oleh peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, 

serta perubahan-perubahannya. Oleh karena itu diperlukan 

pengetahuan yang lengkap mengenai peraturan perpajakan agar 

laporan yang disusun juga mengakomodir kepentingan perpajakan.  

Jasa perpajakan ini meliputi : 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban 

perpajakan baik bulanan maupun tahunan; 

2. Menyiapkan laporan pembetulan pajak bulanan dan tahunan; 

3. Tax planning atas pembukuan perusahaan agar pembayaran 

pajak dapat efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan peraturan 

pajak yang berlaku; 

4. Memberikan advise atas implikasi pajak terhadap kontrak-

kontrak yang telah diikat atau transaksi-transaksi keuangan; 

5. Memberikan saran terhadap aspek-aspek pajak pada perlakuan 

akuntansi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Integra Reka Utama 

 

 

 

C. KLIEN KAMI 

 

Klien kami terdiri dari 68 perusahaan dan sangat bervariatif, yaitu : 

1. PT Nuansa Alam Baru (Developer & Kontraktor) 

2. PT Duta Graha Sekawan (Developer & Kontraktor) 

3. PT Fitelindo (Kontraktor) 

4. PT Bumi Agung (Perdagangan) 

5. PT Bajri (Jasa) 

6. PT Akbar (Penerbitan) 

7. PT Pesona Putra Perkasa (Jasa) 

8. PT Albamas Sinar Purnama (Developer & Kontraktor) 

9. PT Arya Duta Bersama (Jasa) 

10. PT Jamin (Jasa) 

11. Al-Ikhwan (Yayasan) 

12. Perguruan Al-Irsyad (Yayasan) 

13. PT Euro Auto Sport (Perdagangan) 

14. PT Auto Prima (Perdagangan) 

15. PT Cahaya Sakti (Perdagangan) 

16. PT Majestic Auto Asia (Perdagangan) 

..... 

67. PT Andalan Berjaya Nusantara (Outsourcing Bank) 

68. PT Latanza Boga (Catering) 
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D. PARTNER 
 

1. Ahmad Badar,SE 

Memperoleh gelar sarjana akuntansi pada tahun 1993 dan 

selanjutnya bekerja pada Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, 

Soewondo & Rekan sejak 1994 – 1999. Menjadi konsultan 

keuangan yang dibiayai dari IBRD Loan 4042-IND (Bank Dunia) 

pada Kementerian Pendidikan Nasional sejak 2000-2005. Selama 

menjadi konsultan telah banyak membuat modul 
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HUBUNGI KAMI 

 

Integra Reka Utama 

Jalan Taman Malaka Selatan Blok K2 No 16 

Pondok Kelapa, Duren Sawit 

Jakarta Timur, DKI Jakarta 

Indonesia, 13450 

 

Phone : 021 – 8690 5648 

Fax     : 021 – 8690 5648 

 

 

Website & email : 

http://www.integratama.com 

http://konsultan-keuangan-pajak.blogspot.com 

Email : lukman.integra@gmail.com 

Email : aab_husen@yahoo.com 

 

 

 

 


