BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan firm profile, Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim &
Rekan (KAP DHK) didirikan pada tahun 2017 sebagai kelanjutan dari merger
KAP Darmawan & Hendang dengan KAP Eddy Kaslim & Rekan,
menggabungkan pengalaman lebih dari 30 tahun melayani berbagai klien di
seluruh Indonesia dalam bidang jasa assurance, perpajakan, dan management
advisory. Saat ini, KAP DHK memiliki satu kantor pusat dan tiga kantor cabang.
Kantor pusat KAP DHK berlokasi di Menara Kadin, Kuningan. Sementara kantor
cabang KAP DHK berlokasi di Synergy Building (Alam Sutera), Jl. Kayu Jati III
No. 1 (Rawamangun, Jakarta Timur), dan Multi Piranti Graha Lt. 1 (Duren Sawit,
Jakarta Timur).
Berdasarkan firm profile, KAP DHK merupakan anggota dari AGN
International Ltd., sebuah asosiasi global kantor jasa akuntansi, perpajakan, dan
konsultasi terpisah dan independen yang melayani klien di berbagai belahan
dunia, dengan kantor pusat yang berlokasi di London, United Kingdom. AGN
International Ltd. terdiri dari kantor-kantor penyedia jasa akuntansi, perpajakan,
dan konsultasi bisnis yang tersebar di lebih dari 90 negara di seluruh dunia. KAP
DHK juga tergabung sebagai anggota dari Organisasi Audit Indonesia (OAI)
Primanet, sebuah jaringan yang terdiri dari 15 Kantor Akuntan Publik (KAP) di
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berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan firm profile, KAP Darmawan Hendang Kaslim & Rekan
melayani para klien dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk
kepentingan klien, yang meliputi pemahaman atas bisnis dan persyaratan
pelaporan keuangan klien, kemampuan untuk menyediakan jasa assurance dan
non-assurance yang berkualitas tinggi, dan kemampuan dalam memberikan saran
perpajakan dan manajemen yang bernilai untuk meningkatkan efisiensi
operasional klien dan menciptakan solusi alternatif untuk proses pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan klien. KAP DHK memiliki tagline
“Kepercayaan dimulai dari hal yang terkecil.”
Berdasarkan firm profile, KAP Darmawan Hendang Kaslim & Rekan
menawarkan berbagai jasa berkualitas tinggi kepada klien. Jenis-jenis jasa yang
ditawarkan oleh KAP Darmawan Hendang Kaslim & Rekan adalah sebagai
berikut:
1. Audit dan jasa terkait
Jasa audit merupakan bagian terbesar operasional KAP Darmawan Hendang
Kaslim & Rekan. Jasa audit dan jasa terkait yang ditawarkan oleh KAP
Darmawan Hendang Kaslim & Rekan meliputi jasa audit atas laporan
keuangan, audit operasional/manajemen, internal audit outsourcing, due
diligence review, prosedur yang disepakati (agreed upon procedures), jasa
kompilasi dan review laporan keuangan, serta pelatihan (training).
2. Perpajakan
Jasa perpajakan yang ditawarkan oleh KAP Darmawan Hendang Kaslim &
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Rekan meliputi jasa konsultasi dan perencanaan pajak, penelaahan dan
kepatuhan pajak, penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax returns),
keberatan dan banding pajak, dan verifikasi pajak.
3. Management advisory
Jasa management advisory yang ditawarkan oleh KAP Darmawan Hendang
Kaslim & Rekan meliputi asistensi penawaran umum perdana (initial public
offering), studi kelayakan, valuasi saham perusahaan, perencanaan bisnis,
proyeksi keuangan, dan executive recruitment.
Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim & Rekan menangani
banyak klien dari berbagai macam industri. Beberapa klien yang ditangani selama
kerja magang berlangsung adalah sebagai berikut (nama perusahaan disamarkan):
1.

PT ITC
Berdasarkan anggaran dasar, PT ITC bergerak dalam bidang ekspor dan
impor, kontraktor, dan manajemen proyek. Saat ini perusahaan berdomisili di
Jakarta Pusat.

2.

PT RSF
Berdasarkan anggaran dasar, tujuan dan ruang lingkup kegiatan PT RSF
adalah bergerak dalam bidang pengelolaan properti. Saat ini perusahaan
berkedudukan di Jakarta.

3.

PT ATV
Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, tujuan dan ruang lingkup kegiatan
PT ATV adalah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Saat ini
perusahaan berdomisili di Jakarta Selatan.
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4.

PT AKL
Berdasarkan anggaran dasar, maksud dan tujuan pendirian PT AKL adalah
berusaha dalam bidang perhotelan dan restoran. Saat ini perusahaan
berkedudukan di Jakarta Pusat.

5.

PT IKZ
Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, tujuan dan ruang lingkup kegiatan
PT IKZ adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemasaran, industri, dan
jasa. Perusahaan berdomisili di Bekasi.

6.

PT MMB
Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT MMB bergerak dalam bidang
industri manufaktur. Saat ini perusahaan berdomisili di Jakarta Pusat.

7.

PT IAS
Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT IAS
adalah bergerak dalam bidang distribusi barang. Saat ini perusahaan
berkedudukan di Denpasar, Bali.

8.

PT SCI
Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT SCI
adalah bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan. Saat ini perusahaan
berkedudukan di Jakarta Selatan.

9.

PT NCR
Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT NCR
adalah bergerak dalam bidang jasa lingkungan. Saat ini perusahaan
berkedudukan di Kalimantan Tengah.
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2.2

Struktur Organisasi Perusahaan
Gambar 2.1
Struktur Organisasi KAP Darmawan Hendang Kaslim dan Rekan

Penjelasan struktur organisasi Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang
Kaslim dan Rekan berdasarkan Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:
1. Partner
Partner merupakan jabatan tertinggi dalam penugasan audit. Partner
melakukan kesepakatan dengan klien dalam rangka membuat suatu perikatan
(engagement) audit dan bertanggung jawab terhadap penyediaan jasa kepada
klien. Partner menerima dan menelaah perkembangan atas pekerjaan yang
dilakukan dari manager.
2. Manager
Manager membantu partner dalam penugasan yang memerlukan pengalaman
dan pertimbangan tingkat tinggi, memastikan seluruh rencana audit telah
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dilaksanakan oleh tim, memeriksa dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan
dari senior associate kepada partner, dan menjadi perantara partner untuk
menjaga hubungan baik dengan klien.
3. Senior Associate (Senior Auditor)
Senior associate atau senior auditor bertanggung jawab dalam penugasan audit
di lapangan. Senior auditor melakukan review atas hasil pekerjaan junior
auditor dan memberikan solusi atau saran untuk junior auditor. Senior auditor
bertanggung jawab kepada manager dalam pelaporan hasil proses audit.
4. Associate (Junior Auditor)
Associate atau junior auditor membantu pelaksanaan audit dan bertanggung
jawab kepada senior auditor. Selama melaksanakan kerja magang di KAP
Darmawan Hendang Kaslim dan Rekan, ditempatkan pada posisi junior
auditor, yaitu sebagai tenaga magang divisi audit.
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