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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Singkat Perusahaan 

PT. Kilau Lentera Bermata merupakan perusahaan cukup terkenal di Indonesia 

yang bergerak di bidang event organizer. PT Kilau berdiri sejak tahun 2008 

dimana para pendiri perusahaannya merupakan orang-orang yang memiliki 

pengalaman lebih dari 15 tahun  di bidang industri entertainment dan event 

organizer di antaranya adalah bapak Novrial Rustam, bapak Georgi R Sompotan 

dan bapak Ari Bernadus. PT Kilau memiliki kantor beralamat di Jalan Cilandak I 

No. 59 Jakarta Selatan. Jasa yang dapat diberikan oleh PT Kilau Lentera Bermata 

adalah : 

1. Wedding Organizer meliputi layanan servis jasa kepada client yang ingin 

mengadakan pesta pernikahan untuk mengatur secara keseluruhan mulai 

dari perencanaan, budgeting, konsep atau ide sampai pengawasan serta 

berperan  dalam berjalannya acara sampai selesai. 

2. Company Gathering meliputi layanan servis jasa dimana biasanya diminta 

oleh sebuah perusahaan untuk mengadakan sebuah kegiatan untuk 

keluarga besar, komunitas ataupun perusahaan yang dirancang untuk 

mendapatkan refreshing bersama dalam satu waktu tertentu dalam satu 

lokasi. 
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3. Event Road Show meliputi layanan servis jasa dimana sebuah perusahaan 

ingin mengadakan acara yang bertujuan untuk memperkenalkan dan 

memasarkan produk-produknya kepada target konsumen mereka di 

seluruh kota sehingga event tersebut diadakan secara beruntun di beberapa 

kota. 

4. Music Concert meliputi layanan servis jasa dimana sebuah perusahaan 

ingin mengadakan konser musik yang bertujuan untuk menghibur 

masyarakat, program CSR perusahaan kepada masyarakat atau merupakan 

pengenalan produk mereka dengan mengadakan event musik. 

5. Product Launching meliputi layanan servis jasa dimana sebuah perusahaan 

ingin mengadakan event yang dilakukan untuk memperkenalkan dan 

menginformasikan suatu produk yang baru dikeluarkan. 

6. Awarding Company meliputi layanan servis jasa dimana sebuah 

perusahaan menginginkan mengadakan event awarding yang bertujuan 

untuk memberikan perhargaan kepada klien atau karyawan perusahaan.  

7. Exhibition meliputi layanan servis jasa dimana mengadakan kegiatan 

memamerkan karya-karya atau produk dari produsen ini memiliki banyak 

macamnya. Macam-macam dari pameran itu sendiri adalah seperti expo, 

show, pekan raya, bazaar, fair dan exhibition. Pada umumnya exhibition 

bertujuan mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk 

mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya 
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PT Kilau Lentera sendiri merupakan perusahaan EO yang menangani berbagai 

jenis event yang mempunyai skala nasional maupun international di Indonesia. 

Sejak berdiri pada tahun 2008 hingga saat ini Kilau sendiri sudah mempunyai 

koneksi untuk seluruh event di Indonesia bahkan sudah bekerjasama dengan 

perusahaan marketing yang berbasis di Singapura guna menjembatani PT Kilau 

Lentera Bermata untuk melebarkan sayap bisnis event organizer sampai kawasan 

Asia Tenggara. Adapun pengalaman PT Kilau Lentera Bermata mengadakan 

event-event di Indonesia dan di luar negeri antara lain adalah : 

1. Concert Event : 

1) Roadshow A Mild Soundrenaline dari tahun 2009 hingga sekarang. 

Klien adalah PT Philip Morris International (Sampoerna Group) 

2) Roadshow A Mild As You Like It dari tahun 2010 dan 2011 

diadakan 28 kota di Indonesia. Klien adalah PT Philip Morris 

International (Sampoerna Group) 

3) Konser Bersama Kita Bintang dari tahun 2012-2013, diadakan 7 

kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Palembang. Klien 

adalah PT Multi Bintang Indonesia (Bir Bintang) 

2. Convention Event : 

1) Asean Summit Conference, The 31st ASEAN Ministers on Energy 

Meeting di Bali pada tanggal 23-27 September 2013 

2) Asia Media Summit 2013 di Manado pada tanggal 29-31 May 

2013 

3. Exhibition Event : 
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1)  Mini IIMS 2014 di JIExpo Kemayoran pada tanggal 18-28 

September 2014 

2)  Isuzu IIMS 2014 di JIExpo Kemayoran pada tanggal 18-28 

September 2014 

3)  XL Blackberry Passport Pick Up Order 2014. Klien adalah PT XL 

Axiata 

4. Meeting Event : 

1) XL Dealer Conference pada tanggal 24 Januari 2014 di 

Fisherman’s Wharf, Macau. Klien adalah PT XL Axiata 

2) Brand Building Academy Module 2 di Ritz Carlton Pacific Place 

Jakarta pada tanggal 5-9 May 2014. Klien adalah PT Philip Morris 

International (Sampoerna Group) 

5. Gathering Event : 

1) Indosat Sales Kick Off Meeting 2015 

2) Sampoerna Marketing Internal Gathering 2014 

3) Liverpool Football Club 2013 di Jakarta  

6. Anniversary Event : 

1) PwC Indonesia 40 Years and beyond tahun 2011-Jakarta 

2) Anniversary Tupperware 19th, 20th & 21th dari tahun 2010-2012 

di 20 kota Indonesia 

7. Others Event : 

1) Demokrat Party Campaign for Indonesia President pada tahun 

2009 roadshow di 27 kota Indonesia 
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2) Jambore Karya Nusantara pada tahun 2010 

3) Forest Adventure- Margo City Depok pada tahun 2010-2011 

8. Launching Event : 

1) Permata Bank FIFA Launching 2014 

2) Holland Village Apartement Launching 

3) A Mild Menthol Internal Launching 2014 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
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Dari setiap jabatan memiliki tugas masing masing yaitu : 

1. Komisaris merupakan jabatan level tertinggi di perusahaan dimana 

komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

direksi. Selain itu memastikan semua rencana kerja dan target perusahaan 

telah tercapai dan berjalan sesuai rencana. 

2. Managing Director merupakan jabatan dibawah komisaris dimana 

memiliki tanggung jawab penuh terhadap kinerja perusahaan terhadap 

komisaris. Mulai dari pengambilan keputusan, pengawasan, pengaturan 

anggaran perusahaan sampai bertanggung jawab bila perusahaan 

mengalami kerugian. Salah satu tugas managing director  pada PT Kilau 

adalah menandatangani dan mengevaluasi pengajuan anggaran master 

maupun operasional tiap minggunya. 

3. Financial Controller merupakan jabatan yang berasal dari pihak eksternal 

perusahaan. Dimana tugas utama dari financial controller adalah 

melakukan pengawasan dan melakukan audit terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Salah satu tugas Financial Controller di PT Kilau adalah 

mengaudit laporan keuangan tiap 3 bulan sekali untuk dilaporkan kepada 

komisaris dan managing director. 

4. Operational Director merupakan jabatan yang memiliki tugas yang sangat 

penting dimana mempunyai tanggung jawab penuh terhadap operasinal 

perusahaan. Mulai dari urusan internal perusahaan sampai urusan eksternal 

perusahaan seperti bertemu client, melakukan survey event dan lain-lain. 
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Salah satu tugas operational director di PT Kilau adalah mengawasi dan 

ikut berpartisipasi ke dalam event yang sedang ditangani mulai dari 

perencanaan, budgeting, sampai proses berjalan event. 

5. Finance director merupakan jabatan yang memiliki tugas yang sangat 

penting dimana seorang finance director bertanggung jawab atas transaksi 

pendapatan dan pengeluaran perusahaan sehingga bila mana terjadi 

penyimpangan atau korupsi yang dapat ditemui maka finance director 

akan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Selain itu tanggung 

jawab lainnya adalah menjaga alur sistem akuntansi dan pencatatan 

transaksi maupun aset perusahaan, berpartisipasi di dalam menyusun 

anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan serta pengawasan terhadap 

perencanaan, pelaksanaan prosedur, analisa dan pelaporan selisih. Lalu 

bertanggung jawab terhadap perencanaan perpajakan, sejalan dengan 

peraturan Ditjen Pajak terkait dengan peraturan pemerintah setempat 

mengenai penggajian dan pengupahan, serta peraturan lainnya terkait 

dengan perpajakan. 
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