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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Binakarya Propertindo Group merupakan salah satu perusahaan pengembang 

properti yang sudah cukup berpengalaman di Indonesia. PT Binakarya Propertindo 

Group berdiri sejak tahun 1980, dan telah memiliki banyak proyek yang tersebar di 

seluruh Indonesia.PT Binakarya Propertindo Group memiliki dua produk, yaitu 

sebagai property developer, mencakup promosi dan pemasaran di Indonesia, 

khususnya di area Jakarta, dan sebagai produsen produk properti, seperti apartemen, 

SOHO (Small Office- Home Office), Town House, dan perumahan. 

PT Binakarya Propertindo Group memiliki visi untuk menjadi property developr 

berkelas terpercaya serta menjadi yang terdepan dan misi untuk menjalankan bisnis 

dengan penuh profesionalisme, kualitas pelayanan terbaik, fasilitas yang lengkap 

pada setiap pengembangan, dan prioritas utamanya adalah harga yang terjangkau bagi 

customer. 

PT Binakarya Propertindo Group memiliki proyek yang cukup terkenal, yaitu: 

1. Gunung Sahari Apartment, Jakarta (1990), 

2. Ruko Permata Gunung Sahari, Jakarta (2000), 

3. Victorian Bintaro Business Park, Bintaro (2004), 

4. Town House at Royal Spring Jati Padang, Jakarta (2007), 

5. Cibubur Village, Cibubur (2007), 
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6. Gateway Apartment, Ciledug (2008), 

7. Casablanca East Residence Apartment, Casablanca (2008), 

8. Bumi Sentosa Asri Estate, Bekasi (2009), 

9. Golden Palm Residence Estate, Jakarta (2010), 

10. Gateway @ Bandung Apartment, Bandung (2010), 

11. Griya Bekasi Permai, Cikarang (2010), 

12. Bekasi Town Square (2010), 

13. Watu Jimbar Resort & Condotel, Bali (2010), 

14. Pluit Sea View Apartment, Jakarta (2011), 

15. Gateway Pasteur, Bandung (2011), 

16. Swiss-Belresort Kuta, Bali (2011), 

17. Bogor Valley Condotel, Bogor (2011), 

18. M Square Apartment, Bandung (2012). 
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2.2 StrukturOrganisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.1 

Struktur OrganisasiBinakarya Propertindo Group 
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PT Binakarya Propertindo Group dipimpin oleh seorang presiden direktur yang 

membawahi board of director dan jajaran senior management yang terbagi kedalam 6 

divisi, yaitu divisi finance and accounting, operational and techinal, land 

development, marketing, human resources, dan general affair and procurement. 

Masing-masing direkur dari divisi membawahi beberapa orang general manager 

yang berperan untuk mengkoordinasi komunikasi antar divisi dan sebagai jalur 

komunikasi dari top management level di bawahnya. General manager membawahi 

manager dari masing-masing divisi. Manager berfungsi untuk mengawasi jalannya 

keseluruhan aktivitas yang ada di divisinya masing-masing dan bertanggungjawab 

atas divisinya masing-masing. Manager membawahi beberapa orang supervisor yang 

bertanggungjawab untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan para staf agar tidak 

terjadi kesalahan. Supervisor membawahi jajaran staf.Jajaran staf melakukan 

pekerjaan yang selanjutnya akan diperiksa oleh supervisor dan diteruskan ke 

manager. Selanjutnya  hasil pekerjaan diperiksa kembali oleh manager dan apabila 

disetujui, maka selanjutnya hasil pekerjaan dari masing-masing divisi diteruskan ke 

general  manager untuk dikoordinasi dan diteruskan kejajaran direksi sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Biasanya semua manager, jajaran direksi, dan presiden 

direktur mengadakan meeting yang dilakukan seminggu sekali. 

Divisi finance and accounting memiliki beberapa bagian, yaitu : 

1. Finance, dikepalai oleh seorang finance manager  yang bertanggungjawab untuk: 
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Mengawasi jalannya proses keuangan di unit usaha sehingga prosedur 

keuangan bisa berjalan dengan baik sesuai Standar Operasional Perusahaan 

(SOP) yang telah ditetapkan. 

Bagian Finance memiliki beberapa jajaran staf yang bekerja di bawah 

pengawasan finance manager, yaitu : 

1. Cashier, yang  bertujuan untuk melakukan suatu penerimaan dan 

pembayaran harian, guna menunjang terhadap kelancaran lalu lintas 

keuangan dan juga dapat mencapai suatu control harian yang akurat 

terhadap transaksi yang terjadi, dan melaksanakan komunikasi yang baik 

dengan pihak – pihak terkait di lingkungan unit usaha. Jajaran kasir 

memiliki tugas utama untuk mengurus kas masuk, kas keluar, dan kas 

kecil. 

2. Collection, yang bertujuan untuk melakukan proses penagihan kepada 

seluruh konsumen dengan mengacu kepada standar operasional 

perusahaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, melakukan 

komunikasi dan koordinasi yang baik dengan divisi lain untuk mengatasi 

permasalahan yang ada hubungannya dengan konsumen, melakukan 

hubungan komunikasi yang baik dengan pihak konsumen selama  proses 

penagihan serta berusaha menjaga nama baik manajemen, bertanggung 

jawab terhadap masalah aging piutang konsumen dan bisa juga 

mencarikan solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
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2. Accounting, dikepalai oleh seorang accounting manager yang bertanggung jawab 

untuk: 

Mengawasijalannya proses accounting di unit usaha, sehingga prosedur akuntansi 

bisa berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 

Bagian accounting memiliki beberapa jajaran staf yang bekerja di bawah pengawasan 

accounting manager, yaitu: 

1. Account Receivable, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi data unit 

usaha secara benar sebagai dasar dalam melakukan penagihan dan 

bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, serta melaporkan 

kepada accounting managerhal – hal yang berkaitan dengan account 

receivable sehingga dapat bekerjasama untuk menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan invoice. 

2. Account Payable, yang bertujuan untuk melakukan proses pencatatan atas 

setiap pembayaran – pembayaran tagihan kepihak luar, sehingga 

dihasilkan pencatatan yang akurat sesuai dengan kelengkapan bukti – 

buktinya, melakukan koordinasi dengan pihak internal & eksternal di 

lingkungan unit usaha guna menunjang kelancaran dalam proses kerja. 

3. General Ledger, yang bertujuan untuk untuk membuat jurnal dan 

dokumen pendukung, membuat bagian – bagian dari laporan keuangan. 

3. Tax, dikepalai oleh seorang tax manager yang bertanggung jawab terhadap 

seluruh kewajiban perpajakan perusahaan termasuk membuat laporan keuangan 
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khusus tujuan perpajakan.Semua jajaran staf tax bekerja di bawah pengawasan tax 

manager. 

Kerja magang dilakukan di divisi finance and accounting, bagian accounting dan 

bagian tax. 
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