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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Gambar 3.1 : Profil PT.Cipta Graha Sejahtera (CITANUSA GROUP) 

 

 

1. Identitas PT. Cipta Graha Sejahtera 

PT. Cipta Graha Sejahtera adalah sebuah usaha dibidang properti 

berbentuk badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM 

(selanjutnya disebut “Kemenkumham”) pada tanggal 07 Maret 1998 . PT. 

Cipta Graha Sejahtera merupakan usaha dalam skala “Perdagangan Besar” 

berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut “SIUP”) 

Menengah No : 629/24.PM/31.72/-1.824.27/e/2017”yang dikeluarkan oleh 

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Batam mewakili Walikota Batam”. 

Perusahaan dalam bidang properti ini beralamat di Jl.IR.Suprapto 

Komplek Pertokoan Perum Perumnas nomor 38, keluarahan Buliang, 

kecamatan Batu Aji, kota Batam. PT. Cipta Graha Sejahtera menjual Properti 
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dalam bentuk pertokoan di kawasan batu aji sebanyak 70 unit ruko, dalam hal 

transaksi jual beli, developer ini tidak menerima pembayaran secara cash, 

harus melalui transaksi transfer via bank. Dalam hal pembangunan ruko Batu 

Aji Center Point yang terletak di Batu Aji, PT. Cipta Graha Sejahtera belum 

berkompeten untuk membangun  secara sendiri, jadi dalam hal pembangunan, 

Persero ini selalu kerja sama dengan para kontraktor namun untuk proyek 

yang ada diluar Batam, seperti Karawang, Jakarta, Ciledug, Cibubur serta 

Pontianak sudah bisa membangun tanpa menggunakan jasa kontraktor 

proyek. Dalam bidang pemasaran, Persero ini juga menggunakan agent 

property serta memperkerjakan marketing label perusahaan sendiri. 

Sampai sekarang, persentase penjualan pertokoan lumayan lancar, walaupun 

keadaan perekonomian kota Batam belum Kondusif sepenuhnya, tapi para 

konsumen baik investor serta penduduk asli lumayan tertarik akan property 

yang developer ini jual, salah satu faktornya adalah kawasan lahan yang tepat 

dan strategis. 

2. Struktur Organisasi PT. Cipta Graha Sejahtera. 

Terlampir bagan dari struktur organisasi PT.Cipta Graha Sejahtera sebagai 

berikut :  

Tabel 3.1 : Struktur Organisasi PT.Cipta Graha Sejahtera  
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Penjelasan terhadap struktur organisasi PT.Cipta Graha Sejahtera diatas :  

A. Direksi 

“Direksi merupakan salah satu organ terpenting dalam suatu 

organisasi dan merupakan posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan, 

direksi juga terdiri dari beberapa direktur, direksi adalah sumber 

utama untuk menjalankan sebuah perusahaan dan pengangkatan 

direksi melalui rapat umum pemegang saham. Direksi pada PT Cipta 

Graha Sejahtera memiliki wewenang untuk menentukan arah usaha 

perusahaan yaitu mengenai usaha apa yang akan dilakukan. Direksi 

juga memiliki tugas untuk menunjuk seorang Direktur untuk 

mengelola perusahaan. 

B. Direktur Utama  
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Direktur utama merupakan posisi yang paling tinggi dalam 

sebuah, direktur utama merupakan bagian dari direksi perusahaan dan 

posisinya di bawah Direksi. Direktur utama diberikan kewenangan 

oleh direksi untuk mengelola sebuah perusahaan. kewajiban direktur 

utama pada direksi adalah menentukan jenis usaha yang dilakukan, 

mengawasi kegiatan usaha perusahaan, menunjuk direktur, serta 

memastikan pendapatan perusahaan berjalan dengan lancar.Direktur 

Utama membuat laporan langsung kepada direksi setiap 1 (satu) tahun 

pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Laporan yang 

dibuat Direktur Utama akan menjadi acuan bagi direksi dalam menilai 

kinerjanya. 

C. Direktur   

Direktur merupakan sebuah jabatan manajerial tertinggi dalam 

sebuah perusahaan. Direktur memiliki tugas atau tanggung jawab 

untuk mengawasi kinerja setiap manajer yang ada di PT. Cipta Graha 

Sejahtera. Direktur melapor langsung kepada Direktur Utama 

mengenai kondisi keuangan perusahaan, catatan penjualan 

perusahaan, serta memberikan rekomendasi terkait penyelenggaran 

usaha perusahaan”. 

D. Komisaris  

Dewan Komisaris atau sering di kenal dengan komisaris memiliki 

pengertian sebagai organ penting dalam sebuah perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab atau kewajiban secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan 
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memastikan bahwa perusahaan melaksanakan kinerja yang baik dan 

GCG atau dapat disebut good corporate governance, namun dengan 

tanggung jawab tersebut dewan komisaris tidak boleh ikut serta atau 

ikut campur dalam pengurusan operational perusahaan.  

E. Manager HRD  

Manajer HRD adalah sebuah jabatan yang memperoleh wewenang 

untuk melaksanakan pengelolahan data karyawan perusahaan, 

menegosiasikan serta membuat perjanjian kerja dengan karyawan 

maupun calon karyawan, merekrut karyawan baru, mengurus Absensi 

seluruh karyawan hingga memberhentikan karyawan jika karyawan 

tersebut melanggar perjanjian kerja sesuai dengan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Manajer HRD membuat laporan 

bulanan mengenai pengeluaran untuk biaya terkait karyawan seperti 

beban upah dan BPJS dan mengirimkannya ke Direktur dan Manajer 

Keuangan. 

F. Manager Marketing 

Manajer pemasaran memiliki tanggung jawab untuk memasarkan 

produk perusahaan. Dalam PT Cipta Graha Sejahtera, manajer 

pemasaran memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan 

dengan calon pembeli mengenai jumlah, harga, serta metode 

pembayaran transaksi. Manajer Pemasaran juga memiliki wewenang 

untuk menentukan sikap perusahaan dalam mengikuti kegiatan tender 

yang diadakan di Kota Batam 

G. Manager Keuangan  
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Manajer Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mencatat seluruh kegiatan perusahaan yang mempengaruhi kondisi 

keuangan perusahaan mulai dari tahap pencatatan jurnal hingga 

membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan modal.Laporan tersebut diserahkan 

ke Direktur untuk dianalisa dan selanjutnya diserahkan kepada 

direktur utama”. 

H. Manager Proyek  

Manajer proyek memiliki tugas untuk mengkordinasikan semua 

yang bersangkutan dengan pembangunan dan pihak kontraktor seperti, 

bahan yang kontraktor butuhkan, dan manajer proyek juga 

bersangkutan dengan supplier barang bahan bangunan. 

I. Staff 

Staff adalah setiap orang yang direkrut sebuah perusahaan dengan 

tujuan membantu atau melaksanakan pekerjaan seorang manager 

setiap bidang. Staff direkrut sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang 

telah dibuat dan disediakan manajer HRD. 

3. Aktivitas Perusahaan 

 PT.Cipta Graha Sejahtera merupakan prerusahaan dibidang Property 

berbagai macam jenis antar lain perumahan, pertokoan, pasar, ataupun real 

estate. Dalam membangun sebuah bangunan PT.Cipta Graha Sejahtera 

memiliki 2 metode yang pertama dengan menggunakan jasa kontraktor dan 

yang kedua menggunakan jasa devisi proyek milik perusahaan itu sendiri. 

Biasanya PT.Cipta Graha Sejahtera menggunakan kontraktor untuk di 
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peroyek cabang pertama seperti halnya pembangunan pertokoan Batu Aji 

Center Point di Batam ini, dengan alas an untuk menyesuaikan dengan 

material ataupun role mode perdaerah, jika sudah lancar untuk proyek 

pertama biasanya PT.Cipta Graha Sejahtera membangun bangunan dengan 

sendiri menggunakan jasa devisi proyek. Dalam hal pemasaran PT.Cipta 

Graha Sejahtera juga memiliki 2 metode kinerja dengan cara menggunakan 

jasa land sourching dan merektur marketing sendiri. Dalam pemasara produk, 

PT.Cipta Graha Sejahtera juga sering mempromosikan produk melewati 

pameran di event event yang ada di daerah ataupun di mall daerah cabang 

tersebut, untuk marketing sendiri, PT.Cipta Graha Sejahtera tetap 

memberikan gaji bulanan diluar fee atau bonus yang marketing dapat dari 

sebuah penjualan. Dalam hal pemasaran juga, sering kali adanya workshop 

yang diadakan untuk menambah ilmu para marketing yang perusahaan punya. 

Untuk target setiap bulanya perusahaan tetap membebankan kepada 

marketing. Dan tidak hanya itu terkadang perusahaan juga membuat reward 

kepada marketing agar lebih semangat untuk memasarkan produk yang 

mereka miliki. Dalam hal legalitas perusahaan, PT.Cipta Graha Sejahtera 

memiliki kepala legal tiap cabang, dan kepala lega pusat yang berlokasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan untuk keuangan juga sama halnya dengan 

legalitas, PT.Cipta Graha Sejahtera memiliki kepala cabang dan pusat. Untuk 

pengorderan barang ataupun material untuk pembangunan sebuah proyek, 

PT.Cipta Graha Sejahtera memiliki devisi Procrument untuk mengurusi 

material serta menegosiasikan barang yang ingin di beli perusahaan. Bukan 

hanya membangun, PT.Cipta Graha Sejahtera juga memiliki proyek yang 
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dimana, PT.Cipta Graha Sejahteralah yang ikut memelihara lingkungan 

proyek tersebut, walaupun sudah di jual belikan kepada konsumen. Hal ini 

sering kali dikatakan tidak jual putus pada developer kebanyakan. Hal itu 

juga yang membuat developer PT.Cipta Graha Sejahtera berbeda dengan 

developer lainya. PT. Cipta Graha Sejahtera juga memiliki beberapa misi dan 

visi sebagai berikut :  

a. Misi PT.Cipta Graha Sejahtera untuk membangun hunian keluarga 

dengan komunitas harmonis dan mengembangkan real estate secara 

bertanggung jawab  

b. Visi yang dipegang oleh PT.Cipta Graha Sejahtera menjadi pemimpin 

pasar real estate untuk hunian keluarga. 

 Dalam misi dan visi diatas PT.Cipta Graha Sejahtera bukan hanya ber 

prinsip untuk mementingkan kemajuan serta keuntungan salah satu pihak 

saja, namun dalam hal ini devloper melihat dan menjaga kenyamana 

konsumen terhadap fasilitas yang di berikan dari devloper ke konsumen. 

devloper berharap masih bisa memberi kenyaman kepada konsumen walau 

property sudah berpindah hak.  
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