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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Nama KAP   : Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan 

      (member of Crowe Horwath International)  

 Alamat Kantor   : Gedung Jaya Lantai 4 

       Jl. M.H. Thamrin No.12 

       Jakarta Selatan 14340   

 Telepon / Fax   : (021) 319-28000 / 319-28151 

 Jenis Usaha    : Kantor Akuntan Publik (cabang) 

 Tahun Pendirian  : 2009 

  

Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan 

Rekan (cabang) didirikan pada 2 Juli 2009 yang merupakan gabungan dari 

tiga Kantor Akuntan Publik, yaitu KAP Kosasih dan Nurdiyaman (K&N), 

KAP Darmenta dan Tjahjo (D&T), serta KAP Dedy Muliadi. KAP 

Kosasih dan Nurdiyaman (K&N) berdiri pada Juli 2003 dengan memulai 

pelayanan jasanya di bagian akuntansi dan perpajakan. KAP Kosasih dan 

Nurdiyaman (K&N) ini mendapatkan izin usaha No. KEP 281/KM.6/2003 

pada tanggal 5 Agustus 2003. Pada saat didirikan, Drs. Ruchjat Kosasih, 

M.M. menjabat sebagai pimpinan rekan dan Drs. Nunu Nurdiyaman 

sebagai wakil pimpinan rekan.  
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KAP Darmenta dan Tjahjo (D&T) yang berdiri pada tahun 2006, 

didirikan oleh Darmenta Pinem dan Tjahjo Dahono yang berasal dari KAP 

Deloitte Jakarta. Sedangkan KAP Dedy Muliadi dipimpin langsung oleh 

Dedy Muliadi yang merupakan partner dari KAP Moore Stephens Jakarta. 

Setelah ketiga KAP tersebut bergabung menjadi suatu persekutuan 

yang diberi nama KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan atau biasa 

disingkat KNTR, KAP tersebut kemudian terdaftar di BAPEPAM, Bank 

Indonesia, dan beberapa lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. 

Pada saat ini, KNTR telah memperluas jaringan asosiasinya di Indonesia 

dan sekaligus menjadi bagian atau salah satu anggota afiliasi dari Crowe 

Horwath International. 

 

 

             Lambang Crowe Horwath International - Indonesia 

 

 Ruang lingkup usaha KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan 

Rekan (KNTR) ini meliputi dua bagian, yakni jasa atestasi dan jasa non-

atestasi. Jasa-jasa tersebut termasuk jasa audit dan assurance, jasa 

perpajakan, dan jasa konsultasi bisnis dan keuangan. 

1. Jasa Audit dan Assurance 

 KAP KNTR mendedikasikan kepemimpinan dan profesionalitas 

yang berkompetensi tinggi untuk memberikan jasa audit yang 
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berkualitas tinggi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis 

klien. Layanan jasa tersebut mencakup: 

 Audit laporan keuangan dan presentasi laporan keuangan khusus 

 Review aplikasi pada standar akuntansi baru 

 Pemeriksaan informasi laporan keuangan lainnya secara prospektif 

 Review laporan keuangan 

 Tinjauan pengendalian internal 

 Tinjauan untuk memenuhi persyaratan kontrak atau peraturan 

 Tinjauan penerapan prosedur yang telah ditetapkan 

2. Jasa Perpajakan 

 Selain jasa audit dan assurance, KAP KNTR juga menyediakan 

jasa perpajakan yang meliputi: 

 General Tax Advisory and Compliance 

 Disputes and Resolutions 

 Pajak Internasional 

 Transaction Support 

3. Jasa Konsultasi Bisnis dan Keuangan 

Selain jasa audit dan assurance dan jasa perpajakan, KAP KNTR 

juga menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan klien dengan 

memberikan pertimbangan yang tepat sasaran dan objektif dalam 

mengevaluasi kesempatan dan pengambilan keputusan akan bisnis dan 

keuangan. KAP KNTR telah membangun kepercayaan yang kuat 
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di bidang layanan jasa yang berfokus pada penyempurnaan fungsi 

keuangan dan konsultasi risiko: 

 Penilaian dan pelaksanaan konvergensi IFRS 

 Core banking dan implementasi sistem ERP 

 Kajian dan perbaikan sistem keuangan dan akuntansi 

 Desain dan implementasi sistem pengukuran kinerja 

 Enterprise Manajemen Resiko 

Selain jasa-jasa tersebut, KAP KNTR juga memiliki pengalaman 

yang luas dalam mendukung merger, akuisisi, pembiayaan, dan 

transaksi restrukturisasi di Indonesia melalui due diligence, penilaian 

dan model keuangan, serta jasa penasihat keuangan. 

 Dalam pelaksanaan usahanya, KAP KNTR memiliki satu kantor 

pusat dan tiga kantor cabang dengan lokasi yang berbeda. Kantor pusat 

KAP KNTR ini berlokasi di Cyber-2 Tower Lantai 21, Jalan H. R. Rasuna 

Said Blok X-5, Jakarta Selatan. Kantor cabang lain meliputi KAP KNTR 

yang berlokasi di Rawamangun dan Wisma BNI (yang sekarang telah 

dipindahkan menjadi satu gedung dengan kantor pusat), dan KAP KNTR 

yang berlokasi di Gedung Jaya Lantai 4, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta 

Selatan, dimana Penulis melaksanakan kerja praktik (magang). 

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan – 

Crowe Horwath mempunyai beberapa klien. Selama kerja magang terdapat 5 

klien. Berikut ini gambaran umum dari 5 klien tersebut: 
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1. STT CPNS 

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari 1967. STT 

CPNS adalah suatu lembaga pendidikan teologi yang didirikan 

untuk membina, mengajar, melatih dan melengkapi orang-orang 

yang telah mengalami pembaruan hidup oleh Injil Yesus Kristus 

serta memiliki kesadaran panggilan untuk melayani Tuhan dengan 

jelas, agar menjadi pelayan-pelayan Gereja dan Kerajaan Allah 

yang setia kepada kebenaran Firman Tuhan, menjalani kehidupan 

Kristen sebagai teladan bagi warga Gereja maupun masyarakat luas 

dan mampu melaksanakan berbagai bidang kerohanian dalam 

bidang-bidang spesialis, pemikir Kristen, pendidik Kristen, tanpa 

memandang usia, suku, jenis kelamin atau keterbatasan jasmani. 

2. PT KNO 

Perusahaan ini didirikan tahun 1991 dan bergerak di bidang 

distribusi. PT KNO terus berkembang dimulai pada tahun 1997 PT 

KNO memperluas usahanya ke industri manufaktur yang 

memproduksi permen, snack, dan coklat. Kemudian sampai 

akhirnya saat ini PT KNO memiliki usaha distribusi, hypermarket, 

supermarket, mini-market, ribuan toko kosmetik beserta jutaan 

outlet tradisional di seluruh Indonesia.  
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3. PT MMUN 

Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan dengan basis di 

provinsi Aceh. PT MMUN merupakan anak perusahaan dari PT 

PSP. 

4. PT TAT 

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan 

5. PT PII 

Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dengan basis di 

Semarang 

 

2.2 Struktur Organisasi dan Perusahaan 

 Struktur organisasi pada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan 

Rekan atau KNTR (cabang) dimulai dari Juninho Widjaja dan Emanuel 

Handojo Pranadjaja sebagai Partner yang membawahi dua manajer secara 

langsung, yakni Jimmy Cakranegara dan Silvana Devi. Kedua manajer ini 

bertugas melakukan pengawasan terhadap senior auditor dan junior auditor 

di bawahnya secara keseluruhan. Namun dalam lingkup atau cakupan 

kendali secara umum, pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh 

Partner yang menduduki jabatan tertinggi di KAP KNTR (cabang) ini. 

 Skema struktur organisasi pada KAP KNTR (cabang) ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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  Struktur Organisasi pada KAP KNTR (cabang) 

Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit. Partner juga 

bertanggung jawab baik pada hubungan dengan klien dan kualitas teknis 

secara umum dari jasa audit yang diberikan oleh KAP.  

Manager 

Manager membantu partner dengan tugas-tugas audit yang memerlukan 

pengalaman dan pertimbangan tingkat tinggi, yaitu membuat rencana 

audit, memastikan (mereview) bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan 

tim, memberikan pertimbangan jenis opini yang akan diberikan dan 

memastikan bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang diharapkan.  

Senior Auditor 

Senior Auditor bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas audit sehari-

hari di klien.  
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Junior Auditor  

Junior Auditor membantu pelaksanaan audit dan bertanggung jawab 

kepada Senior Auditor. 

 

 Bidang-bidang kerja dalam KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan 

Rekan (KNTR) secara keseluruhan meliputi Managing Partner sebagai 

jabatan tertinggi yang membawahi dua divisi secara langsung, yakni 

Operation Division dan Administration Support. Dalam Operation 

Division, terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni Quality Assurance dan 

Practice, sedangkan untuk Administration Support dibagi menjadi tiga 

bagian, yakni Human Resources, Accounting and Finance, dan General 

Service. 

 Pada KNTR cabang, bidang-bidang kerjanya hanya meliputi 

bagian Practice, dimana dipimpin langsung oleh Partners yang 

membawahi Managers dan juga Staff, termasuk senior dan junior auditor. 

Bagian Practice merupakan bagian terpenting dalam Operation Division, 

hal ini dikarenakan proses audit akan laporan keuangan dan pengendalian 

internal atas manajemen klien dilakukan oleh bagian tersebut, sehingga 

bagian Practice ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar oleh karena 

menjadi central dari keseluruhan bidang jasa yang disediakan oleh KAP 

KNTR.  
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