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3.1 Sejarah Berdirinya KKP Pelita 

 

Pada tahun 1925 seorang lulusan Ekonomi di swalow yang bernama Kho Thao 

Khi berasal dari Tiongkok datang ke Indonesia. Beliau bekerja sama dengan seorang 

bernama Drs. The Bing Liang, membuka Kantor Belasting Consulent (Konsultan 

Pajak) di kota Semarang.Tugas Drs.The Bing Liang saat itu adalah melayani Klien 

yang laporan keuangannya menggunakan Bahasa Belanda, sedangkan Kho Thao 

Khi melayani Klien yang laporan keuangannya  berbahasa Tionghoa. Sampai pada 

suatu saat mereka berpisah, karena Drs. The Bing Liang pindah rumah ke kota 

Magelang dan menetap di sana, sedangkan Kho Thao Khi tetap tinggal di Kota 

Semarang. Kemudian Kho Thao Khi melanjutkan usaha Konsulen Pajak tersebut 

dengan memakai nama Kantor “Th.K Kho” Accountancy, dan berkantor di Jalan 

Bubaan, no.16 Semarang.  

Kantor konsulen pajak ini terus berjalan dengn memiliki beberapa karyawan 

dan melayani banyak klien, hinnga pada tahun 1973 Karena sakit dan sudah tua, 

Tuan Kho Thao Khi menghembuskan napas terakhirnya. Dikarenakan pada waktu 

itu pegawai lain sudah mengundurkan diri dan anak-anak dari kho Thao Khi tidak 

ada yang mau meneruskan pekerjaan ayahnya, maka Daniel Widji. Prasetyo yang 

melanjutkan pekerjaan Konsulen Pajak tersebut. Daniel Widji Prasetyo merupakan 

salah satu pegawai konsulen pajak yang dipimpin tuan Kho Thao Khi tersebut. 
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Beliau lulusan Sekolah Menengah Ekonomi Atas ( SMEA ) Negeri di Semarang 

pada tahun 1958. 

Pada tahun 1979, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan penertiban para 

Konsulen Pajak, dengan Keputusan Menteri Keuangan No.465/KMK/04/1978 

Tanggal 28 November 1978 setiap Konsulen Pajak wajib memiliki ijin Praktek. 

Guna memperoleh Surat Ijin Praktek tersebut, untuk pertama kali para Konsulen 

Pajak wajib mengikuti Penataran selama sebulan penuh dan diberi Sertifikat Brevet 

C. Saat itu untuk wilayah Semarang dan sekitarnya tidak lebih dari 20 orang saja. 

Dengan pembaharuan ijin tersebut maka DW. Prasetyo memberi nama baru untuk 

Kantornya dengan nama Kantor Konsulen Pajak “PELITA”. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Bapak DW. Prasetyo mendidik anak-

anaknya yang telah selesai sekolah untuk melanjutkan profesinya sebagai Konsultan 

Pajak resmi (terdaftar) dan mengabdi kepada Negara di bidang perpajakan dan 

membantu masyarakat khusus para pengusaha dalam hal menjalankan 

kewajibannya membayar pajak kepada Negara. Dari 6 (enam) anak, ada 3 (tiga) 

anak dari Bapak DW. Prasetyo yang mewarisi profesi ini sebagai Konsultan Pajak 

di Semarang, diantaranya adalah Jafet Atur Prasetyo, Jusak Budi Prasetyo dan 

Jericho Firman Prasetyo. Dan sampai saat ini Kantor Konsultan Pajak “PELITA” 

telah terdaftar resmi dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).Jericho Firman 

Prasetyo memulai membuka kantor cabang Konsultan Pajak Pelita yang baru di 

Jalan Damarwulan no.24A, Semarang pada tahun 2007. Hingga sampai saat ini 



 

18 
 

kantor cabang ini masih berdiri dan turut aktif dalam setiap kegiatan yang 

sehubungan dengan perpajakan seperti mengikuti seminar-seminar yang 

diselenggarakan oleh IKPI dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dalam membina para mahasiswa 

Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Perpajakan ketika menjalankan program 

magang kerja sehubungan dengan tugas praktek mata kuliah yang sedang diambil. 

Selama berjalannya waktu Kantor Konsultan Pajak Pelita cabang Damarwulan ini 

mengembangkan dirinya dengan mengikuti ujian Brevet untuk mendapatkan Ijin 

Praktek demi usaha jasa yang lebih professional dalam melayani klien dan 

berhubungan dengan Kantor Pajak. Sementara ini brevet yang baru dipegang adalah 

Brevet A, atas nama Ibu Agustin Fitriani Djinarwan yang merupakan istri dari bapak 

Jericho dengan no. ijin praktek KEP-2133/IP.A/PJ/2015. 

3.2 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya, KKP Pelita memerlukan suatu 

struktur organisasi yang dapat memberikan pertanggungjawaban dan wewenang 

dari pimpinan hingga masing-masing bagian agar dapat mencapai mekanisme 

yang lebih efektic dan efisien. Adapun struktur organisasi di kantor konsultan 

pajak ini dimana dipimpin oleh seorang kepala kantor konsultan, bagian keuangan, 

dan beberapa staf  pajak. Struktur organisasi KKP Pelita dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Pemimpin 

Perusahaan 

Staff Keuangan  Staff Pajak 



 

19 
 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah  2019 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KKP Pelita 

 

3.3 Pokok Tugas dan Kewajiban setiap bagian 

Tugas dan kewajiban setiap bagian mulai dari pimpinan kantor konsultan, 

staff  keuangan dan staff  perpajakan  berbeda yang harus dijalankan dan 

dikerjakan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Berikut penjelasan tugas 

dan tanggung jawab dari setiap bagian: 

1. Pemimpin Kantor Konsultan 

Tugas dan tanggung jawab yang dilakukan pemimpin KKP Pelita adalah 

memberikan penjelasan kepada klien,mengawasi, memberikan saran, 

memberikan tugas dan mengoreksi setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh staff 

dalam menyelesaiakan tugasnya masing-masing.  

 

 

2. Staf Keuangan 
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Tugas dan tanggung jawab staf keuangan KKP Pelita adalah mengurus dana 

masuk dan dana keluar di dalam kantor. 

3. Staf Pajak  

Staff pajak memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengerjakan atau 

mengurus kewajiban perpajakan dari klien, serta bertugas untuk melaporkan 

pajak masa bulanan dan tahunan ke kantor pelayanan pajak (KPP). 

 

3.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Jenis Data 

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini ditulis dengan menggunakan jenis Data 

Sekunder, dimana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah diolah 

berupa data Penjualan tahun 2018 dan 2019, Laporan Laba Rugi dan penghitungan 

PPh Terutang selama tahun 2018. 

 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data-data yang telah dijelaskan diatas, Penulis 

menggunakan metode Wawancara, dimana penulis mengajukan pertanyaan 

langsung kepada salah satu staf pajak dari Kantor Konsultan Pajak Pelita 

mengenai sistem penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan 

yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8M.  

3.4.2 Metode Analisis 
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Metode anilisis data yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan 

praktek kerja lapangan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan mengolah 

data berdasarkan teori yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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