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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

 

 
 

Gambar 2.1. Logo Perusahaan Sinarmas Land 

(Sumber : Aset Perusahaan PT.Sinar Penata Acara) 

 

 
 

Gambar 2.2. Logo Gold Light Entertainment 

(Sumber : Aset Perusahaan PT.Sinar Penata Acara) 

 
 

 

PT. Sinarmas Land merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengembangan kota mandiri. Perusahaan yang bergerak sejak tahun 1984 berlokasi 

di Sinar Mas Land Plaza Jl. Grand Boelevard, BSD Green Office Park. BSD City, 

Tangerang, Indonesia ini memiliki sebuah proyek yang menjadi andalannya yaitu 

BSD City yang mengkombinasikan property perumahan, bisnis dan komersial. 

Sinarmas Land memperkuat posisinya diantara perusahaan pengembang lainnya 

dengan cara menawarkan konse – konsep unik dan kualitas teratas. Dalam 

memberikan pengalaman hunian yang unik, PT. Sinarmas Land membangun 

tempat tinggal, ruang santai dan komersial yang berkualitas dengan cara 

memberikan detail terbaik terhadap elemen – elemen seperti design, material, lokasi 

serta memastikan perjalanan konsumen sampai kepada penyerahan kuni. 
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Bukan hanya dalam pembangunan perumahan saja, PT. Sinarmas Land juga 

bergerak dalam bidang lain seperti membangun komplek perkantoran, 

menyediakan tempat – tempat untuk periklanan, apartement, membangun pusat 

perbelanjaan seperti International Trade Center (ITC), shopping mall, membuat 

tempat pertemuan seperti convention and exhibition hall seperti ICE (Indonesia 

Convention Exhibition) BSD City dan beberapa hotel PT. Sinarmas Land 

merupakan sebuah brand name dengan operasi bisnis yang bergerak diberbagai 

sector, seperti Pulp dan kertas, Agribisnis dam Food, Jasa Keuangan, Developer 

dan Real Estate, Telekominkasi, dan Energi dan Infrastruktur, termasuk kesehatan 

dan pendidikan. Bisnis yang dimiliki oleh PT. Sinarmas Land antara lain adalah 

perusahaan – perusahaan penghasil pulp dan kertas Sinarmas Resources, serta 

memiliki jasa keungan dengan nama Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) dan 

bergerak di bidang telekomikasi dengan nama PT. Smartfren Telecom Tbk. PT. 

Sinarmas Land juga memiliki anak perusahaan di bidang energy dan infrastruktur 

dengan nama perusahaan PT. Sian Swastatika Sentosa Tbk (DSS) dan memiliki 

macam – macam unit usaha lainnya. 

PT.Sinarmas Land yang merupakan sebuah perusahaan property melakukan 

emerging business yang bergerak di bidang event, exhibition, convention dan 

kegiatan acara serupa. Melalui PT Sinarmas Land terbentuklah sebuah perusahaan 

Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. Sinar Penata Acara. PT. Sinar Penata 

Acara yang terbentuk pada bulan Juni 2019 merupakan sub – perusahaan yang 

dimiliki oleh Sinarmas Land Plaza. PT. Sinar Penata Acara bergerak dalam bidang 

pembuatan event yang bekerja sama dengan ICE BSD City, Tangerang Selatan. Sub 

– perusahaan ini juga dapat bergerak dalam bidang promotor yang artinya dapat 

membantu sebuah Event Organizer atau sebuah vendor yang sedang ingin membuat 

sebuah event. PT. Sinar Penata Acara yang bergerak di bidang pembuatan event ini 

memiliki sebuah Group Department Head yang bernama Gold Light 

Entertainment. Gold Light Entertainment merupakan sebuah Group Department 

Head yang bergerak di bidang event organizer dan promotor untuk sebuah event. 

Gold Light Entertainment membantu sebuah organisasi atau komunitas yang ingin 
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membuat sebuah event sebagai event consultant yang memiliki tanggung jawab 

dalam merancang konsep event, budget untuk event, hingga pelaksanaan event dan 

selalu melakukan evaluasi selama proses pembuatan event sampai dengan 

pelaksanaan event selesai.  

Untuk pertama kalinya event yang diselenggarakan oleh Gold Light 

Entertainment adalah Konser Salute pada tanggal 19, Februari 2019. Konser 

apresiasi sebuah musik untuk musisi dari musisi. Selanjutnya, Konser John Mayer 

Asia Tour 2019 yang di selenggarakan tanggal 5 April 2019. Disney On Ice tanggal 

24-28 April 2019. Paw Patrol Live 12-15 September 2019. Super K-Pop Festival 

2019 tanggal 28-29 September 2019. Nusatic & Agro Expo 2019, tanggal 29 

November – 1 Desember 2019. ICEFEST Music Concert 2019 tanggal 23-29 

Desember 2019 dan terakhir Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 tanggal 15 

Februari 2020.  

PT Sinar Pernata Cahaya memiliki venue tersendiri atau khusus untuk 

menggelar acara- acara yang sedang di handle venue tersebut yaitu Indonesia 

Convention Exhibition atau disingkat dengan ICE yang terletak di BSD City, 

Tangerang Selatan yang merupakan sebuah pusat konvensi dan pameran terbesar 

di Indonesia. ICE dikenal sebagai gedung yang bisa digunakan untuk konser, 

pernikahan dan kegiatan lainnya. Gedung ICE BSD City ini dibangun dari hasil 

kerja sama antara Sinarmas Land dan Kompas Gramedia yang dikelola oleh sebuah 

perusahaan joint venture yang bernama PT. Indonesia International Expo. ICE BSD 

City telah diresmikan sejak tanggal 4 Agustus 2015 oleh Presiden Joko Widodo.  

ICE BSD City merupakan salah satu gedung pameran terbesar se – Asia 

Tenggara yang memiliki luas total mencapai 220.000 m2 yang memiliki 10 ruang 

pameran dengan luas 50.000m2 dengan tambahan ruang pameran diluar dengan 

luas 50.000m2 serta aula konveksi dengan luas 4.000 m2 yang dibagi menjadi 4 

ruangan, 29 ruang pertemuan dan lobi dengan luas 12.000m2. ICE BSD City 

didirikan sebagai venue untuk pameran, konferensi, seminar, pertemuan, acara 

internasional, acara olah raga, pernikahan, konser, pesta rakyat dan kegiatan acara 
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lainnya dengan tujuan pihak manapun dapat menggunakannya dengan berbagai 

kebutuhan acara. PT. Sinarmas Land mempunyai visi dan misi perusahaan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Visi 

PT Sinarmas Land adalah menjadi pengembang kota mandiri terkemuka 

yang menawarkan dan memberikan lingkungan yang nyaman, dinamis dan 

sehat. Misi dari Sinarmas Land ada dua yaitu membangun kota baru yang 

menyediakan produk pemukiman yang melayani semua segmen serta 

produk komersial yang mengakomodasi kebutuhan usaha kecil, menengah 

hingga perusahaan besar. Misi yang kedua adalah meningkatkan nilai 

tambah kepada para pemangku kepentingan.  

Sedangkan PT Sinar Penata Acara memiliki visi yaitu menjadi promotor 

yang terpercaya dengan pengalaman dan layanan yang terbaik.  

2. Misi 

- Sikap positif, menampilkan perilaku yang mendukung terciptanya 

lingkungan kerja yang saling menghargai dan kondusif, dengan perilaku 

yang diharapkan. 

- Integritas, bertindak sesuai ucapan, janji sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan pihak lain 

- Komitmen, melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk 

mencapai hasil terbaik. 

- Perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan atas kapasitas diri, 

unti kerja dan organisasi secara terus – menerus tanpa batas untuk 

mencapai hasil terbaik 

- Inovasi, memunculkan gagasan baru yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. 

- Setia, menumbuh kembangkan semangat untuk mengerti, memahami 

dan melaksanakan nilai – nilai sebagai bagian dari keluarga besar 

perusahaan. 
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-  

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan  

PT Sinar Penata Acara (Gold Ligt Entertainment) mempunyai struktur bagan 

organisasi perusahaan seperti berikut : 

 

 

 
Gambar   2.3.  Bagan Struktur Organisasi Perusahaan PT Sinar Penata Acara (Gold Light 

Entertainment).


