
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Profil Perusahaan dan Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Indoperti Harmonis merupakan perusahaan pengembang perumahan di 

Pekanbaru, yang bergerak dibidang developer, consultant, tranding.Usaha ini 

mulai dirintis bapak SORDIMAN, berawal dari usaha mengelola, memasarkan, 

dan memproduksi ruymah dari hasil kerjasama dengan investor pemilik tanah.Saat 

ini telah mulai untuk mengelola, memproduksi dan memasarkan produk dari 

usaha sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, PT. Indoperti Harmonis yang 

didirikan secara resmi dengan Akta pendirian perushaan yang dibuat dihadapan 

Notaris, serta kelengkapan ijin operasional sebagai berikut : 

a. Bentuk Perusahaan: Perseroan Terbatas ( PT ) 

b. Akta Pendirian 

Nomor Akta  : - 2 – 

Tanggal Dikeluarkan : 15 November 2005 

Notaris & Kedudukan : Risnaldi, SH Notaris di Pekanbaru 

Akta Perubahan  

Nomor Akta  : - 12 – 

Tanggal Dikeluarkan : 28 Juli 2009 

Notaris & Kedudukan : Elfa Yulida, SH 

  Notaris di Pekanbaru 
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Akta Perubahan 

Nomor Akta  : - 12 – 

Tanggal Dikeluarkan : 28 Juli 2009 

Notaris & Kedudukan : Elfa Yulida, SH 

   Notaris di Pekanbaru 

Pengesahan Departemen Kehakiman Republik Indonesia 

No. C-31159 HT. 01.01.TH 2005 Tanggal 23 November 2005. 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Nomor   : 02.481.498.0-216.000 

Nomor Register  : 0110212164 

Dikeluarkan Oleh  : Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru 

d. Surat Izin Usaha Dagang (SIUP)/TDUP 

Nomor   : 1084/Dinas 04.01/USDAG/XII/2005 

Tanggal Dikeluarkan : 19 Desember 2005 

Dikelurakan Oleh :Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pekanbaru 

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Nomor   : 040115105399 

Tanggal Dikeluarkan : 19 Desember 2005 

Berlaku s/d tanggal : 19 Desember 2010 

Dikeluarkan Oleh  : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pekanbaru 
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f. Piagam Keanggotaan Asosiasi Pengembang Perumahan 

dan Pemukiman Seluruh Indonesia ( APERSI ). 

Nomor   : 15.06.0066 

Tanggal Dikelurakan : 18 Desember 2006 

Dikeluarkan Oleh  : Dewan Pengurus 

DaerahAPERSI Provinsi Riau 

g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Nomor   : 3236 / G / UPT / WK –2005 

Tanggal Dikeluarkan : 12 Desember 2005 

Dikeluarkan Oleh  : Walikota Pekanbaru 

 Berusaha senantiasa untuk mengembangkan kegiatan usaha serta 

memberikan produk perumahana berupa kavling siap bangun. Dimana dengan 

produk semacam ini diharapkan kualitas bangunan menjadi sebagaimana yang 

diinginkan, karena akan terjadi control bersama antara developer dan pembeli 

pada saat / proses pembangunan berlangsung. Serta jaminan kualitas dan bentuk / 

model bangunan seperti yang diharapkan, dengan tidak meninggalkan unsure 

pelayanan yang relative memuaskan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat pada saat ini. 

a. Nama Proyek  

Pada tugas akhir ini penelitian akan dilakukan pada proyek perumahan 

yang akan dibangun oleh PT. Indoperti Harmonis ini dinamakan proyek 

perumahan Taman Karya Asri, adapun penggunaan nama ini diambil dari konsep 
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lingkungan perumahan yang diciptakan menjadi kompleks perumahan dengan 

hunian yang eksekutif , asri, nyaman dan bervariasi. 

b. Lokasi Proyek 

Proyek perumahan Taman Karya Asri terletak di:  

Jalan   : Jalan Taman Karya 

Kelurahan   : Tuah Karya 

Kecamatan  : Tampan 

Kota   : Pekanbaru 

Disamping itu, jarak dan waktu tempuh keberbagai lokasi penting relative 

cukup dekat (tabel 2.1), yang saya uraikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Waktu Tempuh Perumahan Taman Karya Keberbagai Lokasi 

Lokasi Waktu Temput 

MTC-Giant Panam 5 menit 

Universitas Riau 5 menit 

UIN Suska 7 menit 

Pasar Selasa Panam 5 menit 

Rumah Sakit AULIA 5 menit 

Rumah Saklit AWAL BROS 7 menit 
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Gambar 21. Lokasi Perumahan Taman Karya Asri 

c. Spesifikasi teknis bangunan 

Tabel 2.2 Spesifikasi Teknis Bangunan 

No. ITEM SPESIFIKASI 

1. Pondasi Sloof beton bertulang 

2. Dinding Bata merah diplester finishing cat 

3. Lantai Kerami 40x40 cm 

4. Kusen Kayu Kulim / setara 

5. Pintu Kayu meranti / setara 

6. Jendela Kayu meranti + kaca bening 

7. Plafond Plywood ukuran 4mm 

8. Kuda-kuda Rangka kayu 

9. Listplank Kayu meranti 

10. Atap Genteng metal warna 

11. Sanitasi Closet jongkok 

12. Listrik 1300 KVA 

13. Dapur Cor beton 

14. Air Sumur bor 

15. Jalan Lingkungan Paving blok 
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d. Visi dan Misi PT. Indoperti Harmonis      

Adapun visi dan misi PT. INDOPERTI HARMONIS Pekanbaru antara 

lain sebagai berikut : 

1. Visi 

a. Membangun usaha property developer terdepan dan terpercaya, 

dengan dukungan reativitas dan inovasi yang tinggi. 

b. Mewujudkan perumahan sebagai hunian yang aman, nyaman, asri & 

harmoni bagi masyarakat. 

2. Misi 

a. Menjadi property developer terbaik dalam kualitas produk, 

harga yang kompetif terdepan dalam desain arsitektur 

kesempurnaan pelayanan dan kepuasan total konsumen. 

b. Membangun rumah yang mengesankan, dilokasi strategis, 

sesuai dengan kaidah pembangunan, sesuai dengan ketentuasn 

pemerintah serta sesuai dengan harapan masyarakat. 
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e. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Uraian Tugas  

1. Komisaris  

Komisaris merupakan pemegang saham yang kedudukannya tertinggi 

dalam perusahaan.Komisaris mempunyai wewenang melakukan 

pengawasan dan evaluasi atas segala tindakan dan kebijakan yang 

dilakukan oleh direksi perusahaan.Berhak menerima atau meminta 

bantuan kepada perusahaan dalam hubungan dewan direksi perusahaan 

untuk mengadakan penyelidikan terhadap sesuatu yang diragukan atau 

untuk kemajuan perusahaan. 

KOMISARIS UTAMA 

MARDIATI 

MARKETING 

ZAINIL FAJRI 

PIMPINAN PROYEK 

ZAMRI 

DIREKTUR UTAMA 

SORDIMAN 

MANAGER KEUANGAN 

YULLIE 

MANAGER/ADMINISTRASI 

ILHAM. S 

MANAGER OPERASIONAL 

INDRA 
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2. Direktur  

Bertugas untuk memimpin dan mebina semua bawahannya dan 

bertanggung jawab terhadap semua aktivitas PT. Indoperti Harmonis 

Pekanbaru.Tugas utama adalah merencanakan, menata, melaksanakan dan 

mengawasi penyajian hasil perdagangan, pengembangan pemasaran dan 

penyelesaian hutang piutang. 

3. Manager Administrasi 

Bertanggung jawab untuk mengumpulkan setoran penjualan baik secara 

cash maupun transfer, bertanggung jawab mencocokkan, menyimpan dan 

mendistribusikan faktur-faktur setiap hari. Manager admin juga 

bertanggung jawab mendistribusikan dan membuat laporan harian, dan 

bertanggung jawab menerbitkan laporan harian, bulanan atau laporan lain 

yang dibutuhkan. 

4. Manager Operasional 

Bertanggung jawab terhadap semua aktifitas perusahaan PT. Indoperti 

Harmonis Pekanbaru secara administrasi dan secara operasional. Manager 

operasional bertanggung jawab mengawasi pencapaian target penjualan 

serta rencana kerja yang ditetapkan. Manager operasional juga 

bertanggung jawab mengawasi penyelesaian utang piutang perusahaan. 
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5. Manager keuangan 

Bertanggung jawab penuh atas kelancaran kerja bagian adminnistrasi dan 

keuangan baik masalah teknis maupun non teknis, bertanggung jawab 

memeriksa kebenaran posisi kas harian, bertanggung jawab atas 

pendistribusian faktur penjualan, faktur pembelian, dan faktur penerimaan 

piutang serta bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan 

per periode. 

6. Manager Proyek 

Bertanggung jawab menjadwalkan proyek, manajer bertugas untuk 

merencanakan pelaksanaan proyek agar proyek dapat selesai tepat 

waktu.Bertanggung jawab mengontrol pekerjaan proyek sampai selesai 

dan menjaga serta mengantisipasi agar proyek berjalan sesaui rencana. 

7. Marketing 

Bertanggung jawab atas menjalin kerjasama dengan pihak lain (instansi 

pemerintah, korporasi swasta, event organizing dan lain-lain) dalam 

melaksanakan kegiatan promosi, pameran, dan persentasi marketing, 

bertugas membuat rencana kerja berdasarkan target penjualan, melakukan 

penyebaran brosur, spanduk dan lain-lain kekuasaan seputar lokasi proyek 

perumahan, melayani dan memberikan infornasi detail dan menyeluruh 

kepada konsumen yang datang ke kantor, ke lokasi proyek atau bertemu 

ditempat lain tentang produk perumahan. Melakukan follow up penawaran 

produk perumahan ke calon konsumen lain-lain. 

 


