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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Winner Image (Winnindo Business Consult) didirikan oleh Michell 

Suharli, S.E, Ak., M.Si., pada tanggal 1 Mei 2002. Perusahaan ini awalnya 

bernama  WINNINDO yang kemudian diubah menjadi PT Winner Image 

yang didirikan berdasarkan akta No.1 tanggal 2 April 2008 yang dibuat oleh 

notaris Rizka Noviarni, S.H dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-23439.AH.01.01 Tahun 2008 

tanggal 7 Mei 2008. PT Winner Image adalah member dari Leading Edge 

Alliance (LEA),  sebuah asosiasi internasional dari perusahaan akuntansi dan 

konsultan professional indepeden, berpusat di Illinois- Amerika Serikat.  

VISI:  

menjadi penasehat bisnis terpercaya klien dalam mencapai tujuan yang 

menyediakan kualitas solusi yang terbaik. 

MISI: 

a. Menyediakan kualitas jasa yang terbaik untuk kebutuhan klien terutama 

dalam jasa akuntansi, perpajakan, dan keuangan 

b. Meningkatkan kesejahteraan klien, karyawan, dan pemegang saham 

dengan melakukan bisnis yang professional 

c. Membangun bisnis dengan menambah kompetensi karyawan, investasi 

infrastruktur yang strategis dan beraksi. 
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Jasa yang ditawarkan oleh PT Winner Image: 

a. Jasa Akuntansi 

Menyediakan jasa akuntansi untuk informasi keuangan yang berguna 

dalam kegiatan operasi, investasi, dan keuangan perusahaan. PT Winner 

Image akan menyiapkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan 

handal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Jasa-jasa 

akuntasi yang disediakan antara lain penyusunan laporan keuangan 

bulanan dan tahunan, analisa laporan keuangan untuk rencana aksi 

corporate, membuat system akuntasi dan prosedur operasional.    

b. Jasa Perpajakan  

1. Perencanaan menajemen dalam bidang perpajakan yang bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperoleh 

alternatif terbaik untuk penghematan pajak yang sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku dan mempersiapkan anggaran 

perpajakan.  

2. Jasa konsultasi dalam bidang perpajakan untuk periode tertentu yang 

dilaksanakan baik melalui surat maupun tatap muka langsung.  

3. Jasa pengisian SPT Tahunan dan SPT Masa sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

4. Jasa untuk mendampingi dan mewakili klien dalam menghadapi 

pemeriksaan oleh aparat perpajakan. 
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5. Jasa penanganan kasus perpajakan, misalnya: jasa untuk mengajukan 

keberatan, restitusi, dan peninjauan kembali ke Dirjen Pajak atau 

mengajukan gugatan dan naik banding ke Pengadilan Pajak.  

6. Jasa review  perpajakan, jasa review  catatan atau pembukuan klien 

dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, mengidentifikasi 

kewajiban pajak potensial dan merencanakan langkah-langkah untuk 

mengatasinya.  

c. Jasa Manajemen  

Meyakinkan klien dalam mencapai visi dan misi secara sistematis dengan 

rencana bisnis, studi kelayakan pelatihan, penulisan dan penerbitan buku. 

Jasa-jasa yang disediakan PT Winner Image dibuat untuk aksi bisnis dan 

stategi yang dapar diiplementasikan oleh perusahaan. Jasa-jasa manajemen 

yang disediakan termasuk menyaipkan rencana bisnis dan studi kelayakan 

untuk kesuksesan binis, pendidikan dan pelatihan professional untuk 

meningkatkan performa perusahaan, penulisan dan penerbitan buku.  

d. Jasa Keuangan  

Jasa penasehat keuangan, penyusunan dan pelaporan anggaran, penilaian 

saham dan aset, strategi dan perencanaan perolehan permodalan, 

restrukturisasi keuangan organisasi, penelusuran aset dan investigasi, 

penyusunan rencana bisnis, studi kelayakan, penyusunan rencana strategis, 

dan pengembangan organisasi.  
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PT Winner Image mempunyai beberapa klien untuk jasa yang 

disediakan. Selama proses kerja magang berlangsung, terdapat beberapa 

klien yang menjadi tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan 

perpajakan dan penyusunan laporan keuangan. PT Winner Image 

mengubah nama perusahaannya menjadi PT Winnindo Bisnis sejak tahun  

2013.  

Berikut ini merupakan gambaran umum perusahaan untuk masing-

masing klien (nama telah disamarkan): 

a. PT A  

PT A merupakan perusahaan advertising yang spesialisasinya pada 

pengembangan outdoor advertising. PT A berdiri pada tahun2003 dan 

menawarkan produk yangterbagi kedalam 3 segmen yaitu free market 

advertising, airport advertising, dan pos branding & database 

research.  

b. PT B 

PT B didirikan  berdasarkan Akta Notaris Sigit Siswanto S.H., No. 29, 

Notaris di Depok pada tanggal 30 Desember 1998, yang kemudian 

diubah dengan akta No. 1 tanggal 11 Agustus 2003 dari Notaris Nur 

Qomsah Sukarno, S.H, Notaris di Bekasi. Akta pendirian dan 

perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-

20680 HT.01.01.Th.2003 tanggal 02 September 2003. Anggaran dasar 

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 
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berdasarkan  Akta No. 1 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat dihadapan  

Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan tersebut mengenai 

perubahan susunan pengurus. Akta perubahan tersebut telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan                                                   

No. AHU-AH.01.10-16755. Perusahaan berkedudukan di Jakarta. 

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan meliputi usaha dalam bidang pertambangan, 

perdagangan umum, industri, perwakilan atau keagenan, pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, kontraktor, percetakan, 

perbengkelan, mekanikal, elektrikal, jasa periklanan, dan transportasi. 

c. PT C 

PT C terletak di jalan Pemuda Kompl Taman Berdikari Sentosa BI B1-

D. PT C merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peralatan ahli 

dan mesin secara umum.  

d. PT D 

PT D didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 09 Juni 2006 

berdasarkan Akta Notaris Ny. Lilik Kristiwati, S.H., No. 29, notaris di 

Jakarta.  Akta pendirian  tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No. C-18050 HT.01.01.TH.2006 tanggal 20 Juni 2006. Anggaran dasar 

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 

berdasarkan  Akta No. 07 tanggal 08 April 2009 yang dibuat di 
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hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., notaris di Jakarta, perubahan 

tersebut mengenai perubahan susunan pengurus. Akta perubahan 

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2009 

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-04677.Tahun 2009. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 anggaran 

dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha 

dalam bidang pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran. 

e. PT E 

PT E  didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 49 di hadapan Myra 

Yuwono, S.H., notaris di Jakarta, tanggal 15 September 2008. Akta 

pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-

77206.AH.01.01 Tahun 2008 tertanggal 23 Oktober 2008 dan 

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 

24 tanggal 24 Maret 2009. Anggaran dasar Perusahaan telah 

mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan 

Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 

Desember 2012, yang dinyatakan dalam Akta No. 55 yang dibuat di 

hadapan Emmy Halim, S.H., Mkn. notaris di Tomang, Jakarta Barat, 

perubahan antara lain mengenai peningkatan modal dasar, modal 

ditempatkan, dan modal disetor penuh. Akta perubahan tersebut telah 

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-05924 

tertanggal 21 Februari 2013. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah perdagangan, 

pembangunan, dan jasa. Pada saat ini kegiatan usaha yang dijalankan 

Perusahaan adalah pengembang real estat, penjualan tanah berikut 

bangunannya atas apartemen, dan persewaan pusat perbelanjaan 

dengan proyek Parahyangan Residences. 

f. PT F 

PT F adalah perusahaan dagang yang menjual bahan-bahan kimia. 

Dilakukan rekapitulas PPN masukan dan keluaran per bulannya untuk 

PT F. PT F didirikan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris 

Kabdul Malam, S.H.. Visi PT F dalah menjadi perusahaan yang diakui 

dunia lewat produk kimia yang ditawarkan. Misi PT F adalah selalu 

menjunjung tinggi kejujuran dan professionalitas serta selalu 

memberikan produk yang terbaik.  

g. PT G 

PT G berdiri pada tahun 1979 dan bergerak pada bidang penjualan 

besi. PT G terletak di Jl. Gatot subroto KM. 5, Tangerang.  

h. PT H 

PT H berlokasi di daerah Jakarta dan merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa konsultasi arsitek.  
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i. PT I 

Kantor Jasa Peniai Publik (KJPP) PT I didirikan pada tahun 2007 

dengan akta pendirian no. 02 tanggal 08 Juni 2007 oleh Fransiskus Y, 

W,. S.H. Saat ini, PT I memiliki karyawan lebih dari 100 orang, 

termasuk diantaranya 69 penilai dari berbagai macam bidang yang 

memastikan PT I mampu dan siap melaksanakan pekerjaannya secara 

professional.  

PT I memiliki visi dan misi: 

Visi: menjadikan Kantor Jasa Penilai Publik yang independen dan 

diperhitungkan di dalam bisnis jasa konsutasi penilai serta jasa 

konsultasi keuangan dan manajemen di Indonesia.  

Misi: 

a. Membentuk organisasi yang kuat, yang didukung oleh tenaga ahli 

yang professional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi 

serta persamaan presepsi dalam mencapa tujuan KJJP dan 

karyawan. 

b. Memberikan jasa konsultasi yang memiliki nilai tambah kepada 

seluruh pengguna jasa/klien, dengan tetap memegang teguh aspek 

independensi dan profesionalisme.  

c. Menciptakan kesejakteraan yang layak kepada seluruh karyawan 

sejalan dengan kontribusi yang diberikan masing-masing karyawan 

kepada KJJP.  
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j. PT J 

PT J adalah perusahaan yang bergerak di dalam perdagangan kertas. 

Beralamat di Jl. Taman Palem Lestari Blok P No. 20 RT 013 RW 008 

Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat DKI Jakarta Raya-11730. 

Visi dari PT J adalah  menjadi perusahaan yang perdagangan kertasnya 

terbesr se-Asia Tenggara dan diakui kualitasnya oleh dunia. Misi PT J 

adalah memberikan produk yang berkualitas tinggi, customer service 

yang optimal, dan professional memberikan produk dan jasa.  

k. PT K 

PT K didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1981 

berdasarkan Akta Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin S.H., No. 103. 

Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6274.HT.01.01, TH.84  

tanggal 7 Nopember 1984. Anggaran dasar Perusahaan telah 

mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 105  

tanggal 17 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara 

Hartanto, SH, Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-98580.AH.01.02 

Tahun 2008  tanggal 22 Desember 2008. Perusahaan berkedudukan di 

Tangerang. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha dalam bidang 

perdagangan, pembangunan, industri, dan perakitan. 
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2.2 Struktur Organisasi  

Bagan 2.1  

Struktur Organisasi PT Winner Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Helmi Suharli  

(Komisaris) 

Frankly  

(Manager Umum 

dan SDM) 

STAFF 

Meliana Arifin  

(Senior) 

Deassy 

Rachmawati  

(Senior) 

Lili Meliani  

(Senior) 

Yovita Kurniawan  

(Partner Hubungan 

Luar Negri) 

Ronald Leonardy  

(Partner) 

Fitria Rosalina 

(Manager Kantor 

Jakarta) 

Michell Suharli  

(Direktur) 

Ardhy Sulardi 

(Manager Kantor 

Serpong)  
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Berikut ini merupakan penjelasan atas struktur organisasi diatas: 

1. Komisaris mengepalai semua jabatan yang ada di PT Winnindo Bisnis 

dan memberikan berkomunikasi langsung dengan manajer umum dan 

SDM. Komisaris bertugas memberikan nasehat dan arahan kepada 

manajer yang berada di bawahnya.  

2. Manajer umum dan SDM bertugas mengawasi jalannya kegiatan 

operasional dan kinerja dari manajer kantor pusat maupun cabang 

yang berada di bawahnya. Manajer umum dan SDM berhubungan 

langsung dengan direktur PT Winnindo Bisnis. 

3. Direktur PT Winnindo Bisnis bertugas memilih, menetapkan, dan 

mengawasi tugas dari semua manajer, kepala cabang, dan karyawan.  

4. Manajer kantor pusat dan cabang memiliki fungsi yang sama yaitu 

mengelolah dan mengawasi jalannya operasional perusahaan di 

cabang maupun pusat dan membawahi senior-senior yang ada. 

Manajer kantor pusat dan cabang juga bertugas mengawasi dan 

memberikan tugas kepada para mahasiswa/I magang.  

5. Partner memiliki tugas untuk membantu pekerjaan senior dan 

membawahi senior-senior yang ada.    
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