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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Kantor Akuntan Publik Joachim Sulistyo dan Rekan didirikan dengan 

nama KAP Joachim Sulistyo pada tahun 2005. Pada awal tahun 2006, 

KAP Joachim Sulistyo berafiliasi dengan The Leading Edge Alliance 

(LEA) yang berkedudukan di Illnois, Amerika Serikat (USA) dengan 

jaringan lebih dari 90 negara. Kemudian, pada tahun 2007 KAP Joachim 

Sulistyo menambah keanggotaan partner dan mengubah nama menjadi 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulistyo dan Rekan. KAP Joachim 

Sulistyo dan Rekan memiliki visi, misi, filosofi, dan motto sebagai berikut: 

1. VISI 

Menjadi salah satu kantor akuntan yang memberikan jasa profesional 

dengan integritas dan kualitas tinggi. 

2. MISI 

a. Mengutamakan kualitas dalam setiap penugasan jasa profesional. 

b. Melakukan inovasi, baik dari segi pengetahuan maupun 

keterampilan teknis. 

c. Memperluas jaringan kerja melalui aliansi strategis dalam 

dimensi regional dan internasional. 
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d. Mengoptimalikan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap 

pekerjaan sehingga menghasilkan output dengan akurasi tinggi. 

e. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program 

peningkatan kompetensi maupun magang kerja mahasiswa. 

3. FILOSOFI 

Menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. 

4. MOTTO 

Innovation, Quality, Consistency, and Exellence. 

 KAP Joachim Sulistyo dan Rekan memiliki budaya organisasi 

yang baik dan telah tertanam pada setiap karyawannya sehingga 

membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Nilai-nilai dasar yang 

tertanam pada KAP Joachim Sulistyo dan Rekan adalah sebagai berikut: 

1. Jujur 

Sikap terbuka dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan 

terutama dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 

2. Sigap 

Memiliki respon yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan 

berpedoman pada nilai-nilai etis dan asas-asas tata kelola yang baik. 

3. Ahli 

Memiliki kemampuan dan penguasaan teknis yang tinggi dengan 

berkomitmen pada kualitas dan inovasi. 

  KAP Joachim Sulistyo dan Rekan merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa yang menyediakan jasa-jasa sebagai berikut: 
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1. Accounting, Auditing, dan Assurance 

Jasa atestasi dan review yang mencakup laporan keuangan, proses, 

kontrol, asersi, perjanjian, kepatuhan terhadap peraturan, persyaratan 

Sarbanes-Oxley, teknologi termasuk IT Assurance dan security, e-

business, jasa audit terpadu dan konsultasi transaksi. 

2. Konsultasi Bisnis 

Solusi untuk manajemen yang meliputi penilaian bisnis, bantuan 

litigasi, perbaikan proses, pengembangan e-business, customer service, 

pengendalian sediaan, peningkatan kinerja supply chain dan dukungan 

internasional. 

3. Corporate Finance 

Konsultasi kepada perusahaan dalam bidang keuangan dan ekonomi 

secara komprehensif, termasuk merger dan acquisition, outsourcing 

fungsi keuangan. 

4. Jasa Perencanaan Keuangan 

Bantuan untuk mengukur dan mengelola kesehatan keuangan, 

termasuk cash flows/budgeting dan manajemen hutang, penetapan 

tujuan dan pembiayaan, optimalisasi manfaat bagi perusahaan, 

program pension, perencanaan stock option, perencanaan suksesi, dan 

pemberian sumbangan. 

5. E-Business 

Memberikan solusi bisinis dan IT lengkap, termasuk rencana strategic, 

manajemen aset, akuisisi modal ventura, infrastruktur teknologi 
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informasi, e-commerce, sumber daya manusia, accounting dan 

pengendalian keuangan. 

6. Sumber Daya Manusia 

Memberikan konsultasi manfaat karyawan, penempatan eksekutif, 

kebijakan dan prosedur, pelatihan dan pendidikan – jasa dalam bidan 

sumber daya manusia yang terpadu. 

7. Outsourcing  

Memberikan jasa outsourcing untuk fungsi keuangan/akuntansi, audit 

internal, kepatuhan perpajakan, solusi teknologi informasi, proses 

aplikasi, pengadaan, dan sumber daya manusia. 

8. Risk Consulting 

Menyediakan jasa konsultasi manajemen resiko termasuk investigasi 

kecurangan dan integritas, forensik, transformasi audit, peningkatan 

kompetensi, dan audit terpadu. 

9. Jasa Perpajakan 

Strategi mengoptimalkan perpajakan secara efektif, mengaplikasikan 

perencanaan perpajakan secara inovatif, perpajakan internasional, 

persyaratan Sarbanes-Oxley dan 404 dan menjaga kepatuhan secara 

efektif. 

Klien yang ditangani selama magang adalah: 

1. PT. A 

 PT A didirikan pada tanggal 7 November 2002 dengan Akta No. 15 

yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita S.H. Notaris di Jakarta. 
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Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No.C-06070HT.01.01.TH.2003 dan telah  diumumkan  dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 72 tambahan No.8229 tanggal 20 

Maret 2003. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa 

kali perubahan, terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan pada tanggal 19 Agustus 2005, yang dinyatakan dalam 

Akta No. 81 tanggal 25 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Haji 

Dana Sasmita S.H., Notaris di Jakarta, perubahan antara lain 

mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal 

disetor penuh. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam 

Surat Keputusan No.C-29586HT.01.04.TH.2005 tanggal 26 Oktober 

2005. 

 

2. PT. B 

 PT B didirikan pada tanggal 02 Mei 2012 dengan Akta pendirian No. 

03 yang dibuat dihadapan Hj. Esti Paranti, S.H., M.kn., Notaris di 

Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat 

Keputusan No.AHU-29726.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 04 Juni 

2012. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara. Sesuai dengan pasal 

3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan 
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meliputi perusahaan angkutan udara, jasa penyewaan angkutan udara, 

jasa penunjang dan pembelian pesawat/angkutan udara niaga, jasa 

perawatan angkutan udara dan jasa konsultasi pendidikan dan 

pelatihan (pengangkutan udara). 

 

3. PT.  C  

 PT. C didirikan pada tanggal 20 April 2012 dengan Akta pendirian No. 

09 yang dibuat dihadapan Hj. Esti Paranti, S.H., M.kn., Notaris di 

Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat 

Keputusan No.AHU-26875.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 21 Mei 

2012. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara. Sesuai dengan pasal 

3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan 

meliputi jasa dan konsultasi, percetakan, perdagangan, pembangunan 

dan pengangkutan darat. 

 

4. PT. D 

PT. D didirikan pada tanggal 20 April 2012 dengan Akta No. 09 yang 

dibuat di hadapan Hj. Esty Paranti, S.K, Mkn. Notaris di Jakarta ,dan 

telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dalam Surat Keputusan No AHU-013.AH.02.02- Tahun 2012. 

PT. D merupakan anak perusahaan dari PT A dengan ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan adalah jasa dan konsultasi, percetakan, 
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perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat. Perusahaan telah 

mendapat Surat izin usaha No.04323-02/PK/1.824.271 yang 

dikeluarkan oleh  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , 

dan Perdagangan pada tanggal 13 juli 2012. Perusahaan  

berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gunung Sahari Raya no 13 

Blok b/8, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. 

5. PT. E 

PT E merupakan anak usaha PT. A, memiliki delapan unit pesawat 

latih jenis Piper Warrior, simulator frasca, dormitory, CBT room, 

briefing room, Apron dan shelter yang bisa menampung 12 unit 

pesawat. PT. E juga memiliki gedung yang dilengkapi fasilitas mess 

crew, ruang belajar, perpustakaan dan fasilitas olah raga seperti kolam 

renang. 

6. PT F 

PT F berdiri pada tahun 2012. PT F merupakan perusahaan dagang 

yang berfokus pada perdagangan hasil laut, khususnya lobster. PT F 

melakukan pendistribusiannya melalui restoran-restoran yang 

terkemuka di Indonesia, seperti: Bandar Djakarta. PT F berkedudukan 

di Muara Karang, Jakarta Utara, DKI Jakarta. 

7. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) G 

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) G didirikan pada tahun 2007 

dengan akta pendirian no.02 tanggal 08 Juni 2007 oleh Fransiskus 

Yanto Widjaja, SH, notaris di Jakarta. 
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B. Struktur Organsasi Perusahaan 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KAP Joachim Sulistyo & Rekan 
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  Di dalam KAP Joachim Sulistyo dan Rekan, managing partner 

adalah kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan. Jabatan 

tersebut diduduki oleh Joachim Sulistyo yang juga merupakan pendiri dari 

KAP Joachim Sulistyo dan Rekan. Managing partner  membawahi audit 

partner, management committe, non-CPA partner, dan consultant director. 

  Managing partner memiliki tugas yang sama dengan partner di 

dalam perusahaan tersebut. Mereka bertugas untuk memimpin dan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan audit, konsultasi dan tugas lainnya 

yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi. Partner 

menandatangani laporan audit dan management letter. 

  Untuk menunjang kinerja operasi, posisi selanjutnya adalah 

manager. Tugas dari manager ini adalah mengawasi pelaksanaan audit, 

membantu auditor senior untuk merencanakan program dan waktu audit, 

melakukan review laporan-laporan auditor independen seperti: kertas kerja, 

laporan audit, dan management letter. 

  Di bawah manager ada Supervisor,  senior dan semi senior auditor 

yang bertugas untuk menyusun kontrak kerjasama audit/konsultasi, 

merencanakan dan menyusun program audit/konsultasi, dan mengawasi 

pelaksanaan tugas oleh auditor/konsultan. Kemudian mereka membuat 

laporan kepada manager mengenai hasil pekerjaan dan permasalahan yang 

ditemukan. 

  Kedudukan yang terakhir adalah staff yang memiliki tugas untuk 

melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk 

Pelaksanaan jasa..., Andrew Christian Pranoto, FB UMN, 2014



29 
 

mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Selama  

magang pada KAP Joachim Sulistyo dan rekan, jabatan yang ditempati 

adalah sebagai staff. 
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