






Standarisasi Pengelolaan Proyek Properti adalah 
tentang bagaimana menyusun strategi organisasi, 
membuat rule of the game organisasi proyek, agar 
terkelola dengan baik, terbukukan dan 
terdokumentasi dengan baik sehingga memiliki 
tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.



Mulai dari mana? •Mendesain organisasi
•Membuat model organisasi
•Menyusun analisa pekerjaan
•Menentukan Service Level 
•Membuat Standar Operasional 

Prosedur
•Mengotomatisasi dengan sistem 

informasi



Desain Organisasi Tentang bagaimana stakeholder 
organisasi/perusahaan memyusun visi, 
misi dan strategi organisasi. 

Visi adalah wacana apa yang yang 
harus di raih pada masa mendatang. 
Misi adalah serta cara-cara/ upaya 
yang harus dikerjakan untuk 
mencapai apa yang diwacanakan. 
Strategi adalah Formula / kiat /cara 
/siasat untuk mencapai tujuan



Contoh Visi dan 
Misi

Visi : Menuju Perusahaan Pengembang Properti Yang Memiliki 
Tata Kelola Manajemen Berbasis IT di Tahun 2016

Misi
• Menyediakan produk property dengan kualitas terbaik
• Memberikan informasi yang luas mengenai properti yang 

sedang dikelola saat ini. 
• Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu 

berbasis IT.
• Membangun kawasan hunian bernuansa IT
• Membangun Mitra kerja yang mampu membantu 

menjawab kebutuhan pelayanan dan pengembangan 
properti berbasis IT

• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan teknologi

• Peningkatan profesionalisme dan Kompetensi SDM di 
bidang IT

• Meningkatkan Sosialisasi, Publikasi dan Citra Organisasi 



Contoh Strategi
1.Memberi jaminan kualitas produk dan pelayanan yang bermutu 
yang memuaskan konsumen.

2.Membangun SOP terbaik, efisien dan sistematis dalam teknis 
pembangunan demi mencapai profit maksimal tanpa sedikitpun 
mengurangi kualitas produk yang dijanjikan kepada konsumen 
untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai aset pusaka 
perusahaan.

3.Membangun komitmen dengan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan iklim kerja yang baik untuk mencapai savety dan 
kinerja yang tinggi. 

4.Mengoptimalkan produktifitas seluruh sumber daya yang 
dimiliki demi manfaat konsumen, pemegang saham dan karyawan. 

5.Peduli pada aspek sosial dan lingkungan di setiap unit usaha

6.Mengembangkan situs perusahaan dan proyek perumahan. 
Dilengkapi dengan ONLINE SELF APPROVAL APPLICATION yang 
mampu memberikan informasi prakiraan persetujuan KPR 
konsumen yang akan membeli rumah. 



Contoh Strategi
7.Memberikan informasi pada halaman situs mengenai progres 
pembangunan rumah konsumen yang telah membeli.

8.Membangun CCTV untuk memantau kegiatan pembangunan di 
proyek yang bisa diakses oleh konsumen yang telah memberi dan 
perusahaan. 

9.Membakukan Standar Operasional Prosedur perusahaan sebagai 
bahan dasar pengembangan sistem informasi manajemen. 

10.Merekrut SDM baru bidang IT untuk mendukung seluruh 
kegiatan manajemen mencapai visi perusahaan. 

11.Mengembangkan sistem informasi manajemen dengan menitik 
beratkan kepada 

Sistem informasi admisnitrasi (absensi, penomoran surat, 
dokumentasi surat keluar dan masuk)

Sistem informasi penjualan 

Sistem informasi produksi

Sistem informasi penggajian. 



Contoh Strategi
12.Bekerja sama dengan provider internet untuk memasang 
jaringan di setiap rumah agar dapat terkoneksi dengan internet. 

13.Memberikan layanan CCTV dipasang di setiap rumah 

14.Mengembangkan konsep smart home untuk segmen menengah 
atas,

15.Bekerjasama dengan konsultan IT dan pengembang aplikasi 
yang telah berpengalaman dalam pengembangan sistem informasi 
di bidang perusahaan pengembang properti.

16.Strategi 

17.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan teknologi

18.Menstandarisasi penggunaan speksifikasi perangkat komputer 
minimal standar i3 dengan RAM 4gb. 

19.Memastikan bahwa semua perangkat komputer terkoneksi 
dalam jaringan dan internet.



Contoh Strategi
20.Memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan penggunaan IT 
sebagai berikut :

21.Training pengunaan aplikasi sistem informasi yang 
dikembangkan untuk kebutuhan pengelolaan manajemen

Training internet marketing 

Training memanfaatkan media sosial sebagai media promosi 
dan mendekatkan dengan pelangggan.

Training lain yang dipandang perlu untuk meningkatkan 
kompetensi SDM

22.Mensosialisasikan citra perusahaan sebagai pengembang 
properti berteknologi informasi termutahir dalam media-media 
promosi yang ada. 

23.Memasang alamat situs perusahaan dan situs proyek dalam 
media promosi yang ada. 

24.Mengelola akun sosial media sebagai sarana engagement 
dengan para pelanggan. 



Model Organisasi
Model organisasi atau struktur organisasi 
adalah mekanisme-mekanisme formal 
pengelolaan suatu organisasi yang 
menunjukkan kerangka dan susunan 
perwujudan pola tetap hubungan-
hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-
bagian atau posisi-posisi maupun orang-
orang yang menunjukkan kedudukan, 
tugas wewenang dan tanggung jawab 
yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 
Disain mengandung unsur-unsur 
spesialisasi kerja, standardisasi, 
koordinasi, sentralisasi, desentralisasi 
dalam pembuatan keputusan dan besaran 
satuan kerja.



Organisasi Lini



Organisasi 
Adhocracy



Model Organisasi 
yang digunakan 
sebagai contoh



Analisa Pekerjaan Analisis pekerjaan/jabatan adalah 
proses menghimpun dan mempelajari 
informasi mengenai setiap 
pekerjaan/jabatan yg berhubungan 
dengan pekerjaan secara operasional 
dan tanggung jawabnya berkenaan 
dgn tugas-tugas dan jenis pekerjaan 
yg berguna untuk mewujudkan 
tujuan bisnis sebuah perusahaan 
(Hadari Nawawi,1997).



Director
• Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan 

tertinggi perusahaan
• Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan 

perusahaan
• Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi 

perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan
• Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber 

pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan
• Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam 

hubungannya dengan dunia luar perusahaan
• Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai 

visi dan misi perusahaan
• Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di 

perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian 
hingga pengadaan property..

• Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.



Development 
General Manager

• PURPOSE (Tujuan)
• Mengorganisir kegiatan proyek secara keeluruhan meliputi perencanaan 

dan pembangunan proyek sehingga diperoleh perencanaan yang baik dan 
pembangunan proyek berjalan sesuai target dan ketentuan perusahaan.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Bertanggung jawab terhadap perencanaan proyek secara keseluruhan 
• 2.Bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan proyek secara 

keseluruhan 
• 3.Berkoordinasi dengan GM Komersil dalam menetapkan RAB dan RAP
• 4.Menjamin validitas RAB serta mengontrol penggunaan anggaran 

pelaksanaan/pembangunan agar tidak melebihi RAP.
• 5.Menetapkan skedul perencanaan dan skedul pelaksanaan pembangunan 

sehingga kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sesuai 
skedul dan memenuhi target waktu yang ditetapkan

• 6.Menjamin kualitas perencanaan dan hasil pekerjaan/bangunan sesuai 
dengan standar yang ditetapkan

• 7.Melakukan pengurusan legal aspek & perizinan lanjutan
• 8.Membina relasi dan melakuan negosiasi dengan pejabat / instansi terkait 
• 9.Menyusun Project Executive Summary ( Laporan Proyek Bulanan )
• 10.Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan di dalam departemen
• 11.Menyelesaikan pekerjaan sesuai servis level
• 12.Melaksanakan tugas-tugas dari Direktur



Planning Manager
• PURPOSE (Tujuan)

• Mengorganisir unit kerja dalam kegiatan perencanaan proyek 
sehingga tercapainya perencanaan proyek yang kreatif, innovatif, 
rapi dan dapat dipertanggung jawabkan.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Menyusun Konsep Perencanaan yang kreatif dan innovatif
• 2.Menyusun schedulle perencanaan dan memastikan shedulle 

dijalankan secara benar &     
• tepat
• 3.Memastikan bahwa bahwa perencanaan Detil Disain Teknik 

dapat dipertanggung jawabkan
• 4.Memastikan perhitungan RAB dilakukan dengan benar dan 

tepat
• 5.Berwenang menetapkan spesifikasi teknis yang kreatif 
• 6.Berwenang mengorganisir staf di bawahnya dalam hal 

pembagian tugas-tugas dan penentuan servis level pekerjaan
• 7.Berwenang mengajukan usulan perubahan dalam perencanaan 

kepada pimpinan unit kerja
• 8.Membuat Laporan Progress Perencanaan Bulanan
• 9.Memenuhi servis level / target perencanaan yang ditetapkan
• 10.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan unit 

kerja



Planning 
Engineer

• PURPOSE (Tujuan)
• Melakukan kegiatan perencanaan proyek sehingga 

diperoleh perencanaan yang matang dan dapat 
dipertanggung jawabkan.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Membuat Master Plan  
• 2.Membuat Planning Desain / Detil Desain Teknis 

(Kawasan & Bangunan)
• 3.Menyusun spesifikasi teknis 
• 4.Mengajukan ide-ide perencanaan kepada Manajer 

Perencana
• 5.Menyelesaikan tugas-tugas sesuai servis level
• 6.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan 

unit kerja



Technical 
Engineer

• PURPOSE (Tujuan)
• Mengakomodasi perubahan-perubahan terhadap perencanaan 

yang telah ditetapkan atas usulan dari bagian konstruksi maupun 
atas keinginan konsumen dalam konsultasi disain sehingga 
diperoleh perubahan perencanaan (addendum) yang matang dan 
dapat dipertanggung jawabkan.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Melayani konsumen dalam konsultasi desain / klinik disain
• 2.Bertanggung jawab terhadap proses konsultasi desain / klinik 

disain
• 3.Bertanggung jawab terhadap setiap perubahan yang dilakukan 

terhadap desain perencanaan yang telah ditetapkan
• 4.Bertanggung jawab terhadap RAB karena perubahan & biaya 

addendum konsumen
• 5.Menyelesaikan tugas-tugas sesuai servis level
• 6.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit kerja



Drafter • PURPOSE (Tujuan)
• Menyajikan disain perencanaan kedalam bentuk 

gambar baik secara umum maupun detail 
sehingga diperoleh gambar perencanaan yang 
akurat. 

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Membuat detil gambar kerja sesuai disain dari 

perencana
• 2.Bertanggung jawab terhadap kebenaran & 

ketepatan gambar kerja
• 3.Membackup pekerjaan di bagian Rekayasa 

Teknik
• 4.Menyelesaikan pekerjaan sesuai servis level/ 

target yang telah ditetapkan
• 5.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

pimpinan unit kerja



Estimator
• PURPOSE (Tujuan)

• Melakukan estimasi harga dalam penyusunan Rencana 
Anggaran Belanja (RAB) dan biaya addendum sehingga 
diperoleh nilai estimasi yang benar, tepat, akurat dan 
dapat dipertanggung jawabkan.  

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Melakukan survey material & harga material
• 2.Membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAB)
• 3.Mengupdate setiap terjadi perubahan harga material & 

melaporkannya pimpinan unit kerja
• 4.Bertanggung jawab terhadap kebenaran & ketepatan 

Anggaran (RAB)
• 5.Membuat estimasi harga / biaya addendum konsumen
• 6.Menyelesaikan pekerjaan sesuai servis level / target 

pekerjaan
• 7.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan 

unit kerja



Construction 
Manager

• PURPOSE (Tujuan)
• Mengorganisir unit kerja dalam kegiatan pelaksaaan 

pembangunan proyek secara keseluruhan dan mengontrol  
penggunaan anggaran sehingga tercapainya hasil pembangunan 
yang berkualitas baik,  dan sesuai target.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek secara 

keseluruhan (Budget/RAP, Schedule & Quality)
• 2.Menyusun RAP & memastikan validitas RAB dapat 

dipertanggungjawabkan
• 3.Mengontrol penggunaan anggaran proyek sehingga tidak over 

budget.
• 4.Menyusun Schedule Proyek & memastikan proyek berjalan 

sesuai schedulle dan memenuhi target date
• 5.Menyusun sistem pengamanan di lingkungan proyek hingga 

terciptanya lingkungan proyek yang aman dan tertib.
• 6.Berwenang menetapkan Vendor, Sub kontraktor & Supplier, 

atas sepengetahuan GM Pembangunan
• 7.Berwenang menetapkan tenaga kerja (mandor) & alat kerja 
• 8.Menyusun laporan proyek / executive summary bulanan & 

tahunan di laporkan kepada GM Pembangunan
• 9.Menyelesaikan pekerjaan sesuai servis level yang sudah 

ditetapkan
• 10.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit kerja



Quality Control
• PURPOSE (Tujuan)

• Mengontrol kualitas pekerjaan dan hasil pekerjaan 
perencana dan konstruksi agar sesuai standar mutu yang 
ditetapkan

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Mengontrol kualitas & kuantitas pekerjaan perencanaan 

agar sesuai dengan standar yang ditetapkan
• 2.Mengontrol hasil pekerjaan lapangan agar sesuai dengan 

gambar perencana
• 3.Mengontrol kualitas pekerjaan pembangunan agar sesuai 

dengan standar yang ditetapkan
• 4.Menyusun laporan supervisi harian dan dilaporkan kepada 

GM Pembangunan
• 5.Bertanggung jawab terhadap tercapainya kwalitas 

pekerjaan perencana & lapangan secara keseluruhan yang 
sesuai standar mutu yang ditetapkan

• 6.Berwenang mengusulkan perbaikan pekerjaan 
pembangunan kepada Site Manager agar sesuai standar 
perencana 

• 7.Menyelesaikan tugas sesuai servis level
• 8.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit 

kerja



Logistic
• PURPOSE (Tujuan)

• Mengelola gudang dalam melayani kebutuhan material proyek dan 
memastikan kuantitas dan kualitas material dapat dipertanggungjawabkan.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Mengadministrasikan kebutuhan material dari lapangan/mandor
• 2.Membuat usulan permintaan material (purchase request) dan 

mengajukannya kepada Purchasing
• 3.Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya material dari dan ke dalam 

gudang
• 4.Bertanggung jawab terhadap pemakaian material dan keamanan gudang
• 5.Bertanggung jawab terhadap kualitas material yang mask ke dalam 

gudang
• 6.Mengadministrasikan ketersediaan material di gudang
• 7.Mengadministrasikan setiap keluar masuknya material dari dan ke luar 

gudang
• 8.Melakukan stok opname material bulanan
• 9.Membuat Laporan stok opname mingguan dan melaporkan ke Site 

Manager
• 10.Berwenang menolak permintaan material dari mandor bila tidak sesuai 

prosedur permintaan material 
• 11.Menyelesaikan tugas sesuai servis level
• 12.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit kerja



Purchasing
• PURPOSE (Tujuan)

• Mengelola pemenuhan material proyek secara keseluruhan dan memastikan 
harga maerial, jadwal pemenuhan dan pendistribusian material sesuai 
dengan ketentuan.

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Mengadministrasikan permintaan material ( Purchase Requst / PR )  dari 

Logistic
• 2.Membuat  & mengajukan Purchase Order (PO) material kepada supplier
• 3.Bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan material di proyek 

secara keseluruhan
• 4.Melakukan survey harga material setiap saat untuk mendapatkan 

informasi harga material yang up to date dan melaporkannya kepada 
pimpinan unit kerja guna penyesuaian RAP

• 5.Memastikan harga material / barang tidak melebihi /over dari RAP
• 6.Mengatur jadwal penerimaan material dan memastikan material sampai di 

lokasi  proyek tepat pada waktunya.
• 7.Memastikan distribusi material dari Supplier sampai/diterima di lokasi 

proyek yang tepat.
• 8.Berwenang menolak permintaan material dari gudang bila tidak sesuai 

prosedur permintaan material 
• 9.Menyelesaikan tugas sesuai servis level
• 10.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit kerja



Development 
Adminstration

• PURPOSE (Tujuan)
• Mengelola administrasi dan dokumentasi untuk kepentingan 

Departement Pembangunan
• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)

• 1.Mengadministrasikan seluruh administrasi & dokumentasi 
proyek secara keseluruhan

• 2.Membuat surat menyurat internal & eksternal (instansi)
• 3.Menyusun Berita Acara Serah Terima Gambar dari GM 

Development kepada Manager Konstruksi
• 4.Membuat Laporan – Laporan Proyek untuk 

pertanggungjawaban GM Pembangunan kepada Direktur
• 5.Menyelesaikan tugas seuai servis level
• 6.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit 

kerja



Commercial 
General Manager

• PURPOSE (Tujuan): 
• Mengelola, memonitor dan melaporkan kegiatan Departemen 

Keuangan dan Pemasaran
• KEY ACCOUNTABILITIES

• 1.Menyusun anggaran proyek bersama dengan GM 
Development

• 2.Menyusun sistem informasi keuangan
• 3.Menyusun informasi pemasaran
• 4.Menyusun Program Pemasaran
• 5.Menyusun rencana promosi
• 6.Menyusun executive summary
• 7.Bertanggung jawab bersama GM Development bahwa 

jalannya proyek sesuai dengan yang dianggarkan.
• 8.Bertanggung jawab atas berjalannya sistem informasi 

keuangan
• 9.Bertanggung jawab atas berjalannya sistem informasi 

pemasaran
• 10.Bertanggung jawab atas berjalannya program 

pemasaran



Commercial 
General Manager

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 11.Bertanggung jawab atas berjalannya rencana promosi
• 12.Bertanggung jawab atas berjalannya kinerja internal 

department
• 13.Menetapkan kebijakan strategis perusahaan
• 14.Menentukan kebijakan  SDM (mengangkat, 

memberhentikan, mengevaluasi, memberikan penilaian)
• 15.Menetapkan target penjualan keseluruhan
• 16.Menetapkan service level masing-masing bagian
• 17.Menetapkan jumlah gaji karyawan
• 18.Menetapkan, merubah jadwal rapat internal
• 19.Menetapkan kerjasama dengan vendor untu 

kerjasama promosi.
• 20.Melaksanakan perintah kerja pimpinan unit kerja



Marketing 
Manager

• PURPOSE
• Menyusun rencana, mengarahkan, mengendalikan 

dan menganalisa pencapaian target kerja secara 
keseluruhan.

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Menyusun Program Penjualan 
• 2.Menyusun Analisa Penjualan
• 3.Mengelola Sistem Penjualan
• 4.Mengelola personal account marketing staff
• 5.Memimpin rapat internal
• 6.Membina relasi dengan Bank pemberi kredit KPR
• 7.Menyusun Laporan Total Penjualan Periodik
• 8.Menyusun Laporan Pencapaian Total Target
• 9.Menyusun Laporan Total Piutang Penjualan 

Periodik
• 10.Melaksanakan perintah kerja pimpinan unit 

kerjja



Marketing 
Manager

• 11.Bertanggung jawab terhadap pencapaian target 
penjualan secara keseluruhan

• 12.Bertanggung jawab terhadap ketepatan pembayaran 
piutang konsumen secara keseluruhan (cash in)

• 13.Bertanggung jawab terhadap berjalannya program 
pemasaran & hasil program pemasaran

• 14.Bertanggung jawab terhadap berjalannya sistem 
penjualan

• 15.Bertanggung jawab terhadap berjalannya kinerja 
internal divisi

• 16.Bertanggung jawab terhadap tercapainya servis level 
internal divisi

• 17.Menetapkan kebijakan operasional unit kerja 
• 18.Menetapkan target penjualan individu
• 19.Menetapkan hak atas konsumen
• 20.Mendistribusikan komisi penjualan
• 21.Surat-menyurat penawaran penjualan, promosi, surat 

keluar ke konsumen



Marketing Staff
• PURPOSE

• Melakukan kegiatan pemasaran dan memaintain konsumen 
untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Melakukan kegiatan pemasaran sampai deal 
• 2.Memaintain konsumen dan pembayaran piutang konsumen
• 3.Mengurus pengajuan KPR konsumen hingga pencairan kredit
• 4.Memastikan realisasi pelunasan konsumen (cash maupun 

pencairan kredit) ke Rekening Perusahaan.
• 5.Menyusun surat-surat perjanjian dengan konsumen
• 6.Mengadministrasikan dokumen konsumen dan dokumentasi 

marketing
• 7.Memonitor progress pembangunan rumah konsumen
• 8.Melakukan serah terima rumah dengan konsumen
• 9.Melaksanakan perintah kerja dari pimpinan unit kerja
• 10.Mematuhi peraturan perusahaan
• 11.Bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah 

ditentukan
• 12.Bertanggung jawab terhadap pembayaran dan ketepatan 

waktu  pembayaran piutang dari konsumen
• 13.Bertanggung jawab terhadap pemenuhan servis level 

pekerjaan



Finance Manager
• PURPOSE

• Menyusun rencana, mengarahkan, mengendalikan dan menganalisa 
pencapaian target kerja secara keseluruhan.

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Menyusun anggaran mingguan
• 2.Menyusun monitoring rugi laba
• 3.Menyusun monitoring arus kas
• 4.Menghitung rasio-rasio keuangan
• 5.Menyusun analisa laporan keuangan
• 6.Mengelola sistem keuangan
• 7.Memimpin rapat internal divisi
• 8.Melaksanakan perintah kerja pimpinan unit kerja
• 9.Melakukan kontrol biaya
• 10.Menyusun gaji karyawan
• 11.Bekerjasama dengan bank untuk masalah perbankan dan kredit usaha
• 12.Bertanggung jawab pencapaian service level internal divisi
• 13.Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran mingguan
• 14.Bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan kas
• 15.Bertanggung jawab atas berjalannya kinerja internal divisi
• 16.Bertanggung jawab atas berjalannya sistem keuangan
• 17.Menetapkan kebijakan operasional perusahaan
• 18.Menetapkan pembayaran kepada pihak ketiga
• 19.Membuka rekening di bank
• 20.Menetapkan Sistem penggajian
• 21.Mengotorisasi Penggunaan Keuangan



Accounting Staff
• PURPOSE

• Melakukan kegiatan pencatatan akuntansi, 
pencatatan kewajiban lancar dan menyusun laporan 
keuangan.

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Mencatat pemasukan dan pengeluaran ke dalam 

system
• 2.Membuat Laporan keuangan berupa Jurnal Umum 

bulanan & tahunan
• 3.Mengumpulkan absensi karyawan
• 4.Menyusun slip gaji karyawan
• 5.Melaksanakan perintah kerja dari pimpinan unit 

kerja
• 6.Bertanggung jawab terhadap pemenuhan servis 

level pekerjaan
• 7.Bertanggung jawab terhadap kerapian, kebenaran & 

ketepatan hasil pekerjaan



Cashier
• PURPOSE

• Merealisasikan transaksi keuangan yang telah 
disetujui dan disepakati oleh atasan

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Menyusun Anggaran Mingguan
• 2.Melakukan pengecekan saldo rekening di Bank
• 3.Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Bank
• 4.Mengelola penggunaan kas
• 5.Menyediakan Voucher-voucher permintaan kas
• 6.Memverifikasi Voucher-voucher-voucher 

pembayaran
• 7.Melaksanakan perintah kerja dari pimpinan unit 

kerja
• 8.Bertanggung jawab atas penggunaan kas
• 9.Bertanggung jawab terhadap kerapian, kebenaran & 

ketepatan hasil pekerjaan
• 10.Bertanggung jawab atas pemenuhan servis level 

pekerjaan



Business 
Development

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Memberikan ide-ide pengembangan bisnis di 

berbagai bidang dituangkan dalam draft usulan 
pengembangan bisnis (bulanan) 

• 2.Melakukan Survey Lahan & Survey Pasar
• 3.Melakukan Studi Kelayakan Awal ( Pre 

Feasibility Study )
• 4.Membina Relasi dengan pejabat maupun 

bisnis terkait
• 5.Melakukan Pengurusan aspek legal & 

perizinan awal
• 6.Menyusun Proposal Awal / Rekomendasi 

Proyek Usulan
• 7.Bertanggungjawab terhadap usulan yang 

diajukan 
• 8. Bertanggung jawab langsung kepada direktur



Corporate 
Secretary

• KEY ACCOUNTABILITIES
• 1.Menyusun Company Profile
• 2.Mensosialisasikan kebijakan perusahaan 

secara internal (komunikasi internal)
• 3.Mensosalisasikan Kegiatan Perusahaan secara 

eksternal (komunikasi eksternal)
• 4.Sebagai Public Relations
• 5.Melakukan Banking Relationship untuk 

kepentingan perusahaan 
• 6.Mewakili Perusahaan dalam berbagai kegiatan 
• 7.Bertanggung jawab terhadap program-

program perusahaan ( Pesantren, Pembinaan, 
dll )

• 8. Bertanggung jawab secara langsung kepada 
Direktur



Security
• PURPOSE (Tujuan)

• Menjaga keamanan di lingkungan proyek ( kantor pemasaran, 
gudang & lingkungan perumahan) sehingga kegiatan proyek 
dapat berjalan alam kondisi aman dan tertib

• KEY ACCOUNTABILITIES (Tanggung Jawab)
• 1.Bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan proyek 

secara keseluruhan
• 2.Membuka dan menutup pintu gerbang proyek
• 3.Menerima tamu di lokasi proyek
• 4.Memberikan informasi kepada tamu di lingkungan proyek bila 

diperlukan
• 5.Mengatur parkir kendaraan di lingkungan proyek
• 6.Melakukan tindakan-tindakan preventif (pencegahan) untuk 

menghindari hal-hal yang dat mengganggu keamanan di 
lingkungan proyek.

• 7.Mencatat setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan proyek 
setiap saat dan melaporkan kepada Corporate Secretary.

• 8.Menyelesaikan tugas sesuai servis level
• 9.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan unit kerja



Service Level 
Agreement

Service Level Agreement adalah 
interaksi dua atau lebih entitas dalam 
organisasi dalam hal saling melayani 
kebutuhan pelaporan pada waktu 
yang disepakati. 



SLA - Planning 
Department



SLA - Construction 
Department



SLA - Marketing 
Department



SLA - Finance 
Department



Standar 
Operasional dan 
Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) 
merupakan panduan yang digunakan untuk 
memastikan kegiatan operasional organisasi 
atau perusahaan berjalan dengan lancar.

Manfaatnya : 1. Untuk standarisasi cara 
sehingga mengurangi potensi kesalahan. 2. 
Siapapun yang menempati atau 
menggantikan posisi tersebut akan lebih 
mudah melaksanakannya karena ada 
panduannya. 3. Dokumentasi pencatatan 
kegiatan yang lebih baik. 



Macam SOP
• Prosedur Penunjukkan Vendor 
• Prosedur Penerbitan SPK atau SPP
• Prosedur Permintaan Material dari Lapangan
• Prosedur Material Keluar dari Gudang
• Prosedur Pemesanan Barang kepada Purchasing
• Prosedur Penerbitan Purchase Order ( PO )
• Prosedur Material Masuk ke Gudang
• Prosedur Pelaksanaan Pembangunan
• Prosedur Pengawasan Pekerjaan Bangunan
• Prosedur Penerbitan Gambar Kerja
• Prosedur Pemasaran
• Prosedur KPR  & Realisasi KPR
• Prosedur Permintaan Kas
• Prosedur Permintaan Kas Mingguan
• Prosedur Penggajian
• Prosedur Pembayaran Fee / insentif Penjualan
• Prosedur Pencatatan Akuntansi 
• Prosedur Pelaporan Laporan Keuangan



Otomatisasi 
Dengan Sistem 
Informasi

Sistem informasi berbasis komputasi 
akan memudahkan dalam pencatatan 
dan pendokumentasian seluruh 
kegiatan bisnis atau proyek. Proses 
menjadi jauh lebih cepat. Didukung 
internet, proses bisa dilakukan 
dimana saja dan kapan saja. 
Owner/Direksi/Komisaris dapat 
memantau kegiatan bisnis darimana 
saja dan kapan saja. 


