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A. Latar Belakang 

 Buku adalah jendela dunia dan jembatan ilmu untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. 

Di Indonesia banyak terdapat toko buku dan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, maupun 

perpustakaan sekolah, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk seluruh kalangan usia. 

Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia dapat memanfaatkannya. 

 Dengan berkembangnya teknologi dan informasi seperti sekarang ini, banyak buku ataupun 

materi-materi yang bisa dicari di internet.Sehingga perpustakaan atau toko buku mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat, hanya beberapa orang saja yang masih mengunjungi maupun 

membeli buku di toko buku. 

 Harapan kami dengan adanya Toko Buku Gramedia dapat menyediakan buku-buku yang 

lengkap dan menyediakan fasilitas untuk membaca maupun membeli. 

 

B. Tujuan Rencana Bisnis 

1. Menambah wawasan untuk masyarakat Indonesia 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia 

3. Memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain  

4. Memberikan hiburan bagi pengunjung Toko Buku Gramedia 

5. Untuk mendapatkan keuntungan 

 

C. Pelaksanaan 

1. Pembukaan akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Maret 2015 

Tempat  : Toko Buku Gramedia Jalan Pandanaran No. 11 Semarang 

Pukul  : 08.00 WIB - selesai 

2. Pelaksanaan: 

Tahap I  : Buku pelajaran, buku umum, novel, komik, buku cerita anak 

Tahap II : Peralatan dan perlengkapan sekolah dan kantor 

      Tahap III  : Alat- alat musik 

  



3. Syarat pembayaran 

Alternatif I: tunai, rabat(apabila membeli dengan jumlah minimal 10buku 

akanmendapat potongan 5%) 

4. Syarat penyerahan barang 

Biaya angkut pembelian dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. 

 

D. Pemilik 

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu 

badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang 

pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari 

saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat 

dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum 

dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik 

perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari 

satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung 

jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi 

kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para 

pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut 

dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian 

keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan 

yang diperoleh perseroan terbatas. 

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan 

yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa 

menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. 

Syarat pendirian 

Syarat umum pendirian perseroan terbatas: 

 Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang. 

 Fotokopi KK penanggung jawab / direktur. 

 Nomor NPWP penanggung jawab. 

 Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna). 
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 Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. 

 Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. 

 Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. 

 Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di 

lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta. 

 Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah 

pemukiman. 

 Siap disurvei. 

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut: 

 Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1). 

 Akta Notaris yang berbahasa Indonesia. 

 Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan 

(pasal 7 ayat 2 dan ayat 3). 

 Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 

7 ayat 4). 

 Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 

32 dan pasal 33). 

 Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3). 

 Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia, kecuali PT PMA. 

Mekanisme pendirian 

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) 

yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, 

alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari 

menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

 Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang. 

 Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai 

dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan 

terbatas). 
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Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas 

(UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, 

tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 

1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan 

tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor 

Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam 

Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 

tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang 

bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan 

kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. 

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan 

terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan 

perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. 

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai 

jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan 

terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. 

Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada 

waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal 

yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan 

modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. 

Prosedur pendirian 

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya 

terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah 

ini: 

 Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian 

Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran 

dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh 

para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup 

untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya 

kepada notaris yang bersangkutan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kekayaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendiri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang


 Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta 

tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian 

tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri 

Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat 

pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan 

Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama 

Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan 

Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu 

harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. 

Tambahan akta notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. 

Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta 

pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. 

 Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang 

sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan 

pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang 

berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang 

bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT. 

 Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang 

pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri 

tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang 

menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut 

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI,maka PT yang bersangkutan sudah sah 

menjadi badan hokum. 

 

 

Struktur permodalan 

Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing–masing pemegang 

saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal, yang 

terdiri dari: 



 Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam 

akta pendirian.Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31-32 UU No.40 Tahun 2007. 

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.(Pasal 31 (1)).Modal 

dasar paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1). 

 Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007. 

Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus 

ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat 1). 

 Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang 

saham pada kas perseroan. Diatur pada pasal 34 UU No.40 tahun 2007. Penyetoran atas 

modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 

34 ayat 1). Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3. 

Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri 

Kehakiman, sesudah itu didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa. 

Jenis-jenis saham 

Saham di dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat terbagi atas: 

 Saham/Sero Atas Nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan 

dalam buku Perseroan Terbatas sebagai persero. 

 Saham/Sero Pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama 

perseronya. 

Ditinjau dari hak-hak persero, saham/sero dapat pula dibagi sebagai berikut: 

 Saham/Sero Biasa 

Sero yang biasanya memperoleh keuntungan (dividen) yang sama sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh rapat umum pemegang saham. 

 Saham/Sero Preferen 

Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga 

mendapat hak lebih dari sero biasa. 

 Saham/Sero Kumulatif Preferen 

Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa 

dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya.
[5]
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Pembagian 

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan 

tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan 

terbatas dan tidak dijual kepada umum. 

Pembagian wewenang dalam perseroan terbatas 

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga 

ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan 

dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional ). Struktur organisasi 

perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. 

Dalam PT, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada 

direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang 

usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili 

perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang 

amat besar (di atas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak 

ketiga, untuk kemudian dirapatkan. 

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa 

memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan 

direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan 

diberhentikan atau tidak. 

Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun 

sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-

masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus 

dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke 

pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk 

diteruskan ke direksi untuk dijalankan. 

Isi RUPS: 

 Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris 

 Memberhentikan direksi atau komisaris 

 Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris 

 Mengevaluasi kinerja perusahaan 

 Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan 
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 Menentukan kebijakan perusahaan 

 Mengumumkan pembagian laba (dividen) 

 

 

Keuntungan 

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah: 

1. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan 

tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya 

kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka 

bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk 

melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk 

dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. 

2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari 

pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang 

dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang 

lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan 

penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika 

tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan 

mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik 

tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.#Efisiensi manajemen. 

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga 

memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang 

tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara 

pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-

masing. 

Kelemahan 

1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. 

Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan aktanotaris dan izin khusus 

untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya 

pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang 
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terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan 

berkesan kaku. 

Hal-hal hasil RUPS 

Mendapatkan pengesahan 

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
[6]

 hal-hal dari hasil 

RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM adalah: 

1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroaan; 

2. Perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroaan; 

3. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroaan; 

4. Perubahan besarnya modal dasar; 

5. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 

6. Perubahan Perseroan dari status tertutup menjadi terbuka atau bisa juga sebaliknya 

 

E. Sasaran  

1. Anak-anak 

2. Remaja 

3. Orang tua 
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F. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dewan Direksi : 

Dewan direksi terdiri dari satu orang direktur utama, tiga orang wakil direktur utama dan 

enam orang direktur. 

Tugas Utama dari Direksi : 

 Menentukan usaha sebagai pimpinan umum dalam mengelola perusahaan. 



 Memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggung jawab terhadap pengembangan 

perusahaan secara keseluruhan. 

 Menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan, melakukan penjadwalan 

seluruh kegiatan perusahaan.  

Tanggung Jawab dari Direksi: 

Untuk mengelola usaha perseroan sesuai anggaran dasar. Pada tahun 2006 secara formal 

direksi mengadakan tiga kali rapat direksi untuk mengevaluasi kinerja operasional dan 

keuangan perseroan, serta meninjau strategi dan hal-hal penting lainnya.Selain itu 

beberapa pertemuan informal juga dilaksanakan untuk membahas dan menyetujui hal-hal 

yang membutuhkan perhatian dengan segera. 

2. Direktur Utama : 

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi 

keuangan,kepegawaian dan kesekretarian. 

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan 

perlengkapan. 

 Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan 

dan kekayaan perusahaan. 

 Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari 

langganan. 

 Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan dewan direksi. 

 Dalam melaksanakan tugas-tugas direktur umum bertanggung jawab kepada dewan 

direksi. 

 Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. 

 Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerja sama dengan 

MD atau CEO) 

 Memimpin rapat umum, dalam hal; untuk memastikan pelaksanaan tata tertib: 

keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat; mengarahkan 

diskusi kea rah consensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan. 

 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. 

 Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-

komite, sehingga tercapai keselarasan dan efektivitas. 



 Mengambil keputusan sebagaimana di delegasikan oleh bod atau pada situasi tertentu 

yang dianggap perlu, yang diputuskan dalam meeting-meeting bod. 

 Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standaretika 

dan hokum, sebagai refrensi dalam (apapun standar dokumen kebijakan direktur 

yang mungkin anda gunakan) 

3.  Direktur : 

 Menetapkan prosedur kegiatan perusahaan ditiap-tiap manajer untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan perusahaan. 

 Menetapkan tujuan dari tiap-tiap manajer yang ada. 

 Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari manajer secara periodik dan 

pertanggungjawabannya. 

 Mengadakan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian karyawan beserta gajinya. 

 Menetapkan kebijakan operasional perusahaan untuk jangka pendek. 

 Sebagai pimpinan dari perusahaan. 

 Direktur bertanggung jawab atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak 

menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, 

kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Atas kerugian PT, direktur akan dimintakan 

pertanggungjawabannya secara perdata. 

Apabila kerugian PT disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan 

kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan 

yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT. 

 

 

4.  Direktur keuangan: 

 Direktur keuangan dapat membentuk organ setingkat di bawahnya yang jumlahnya di 

tetapkan dengan persetujuan dewan direksi. 

 Mengawasi operasional mengenai keuangan perusahaan. 

 Melakukan pengecekan lapangan mengenai bagian keuangan 

 Meminta pertanggungjawaban dari tiap-tiap bagian yang ada dibawahnya 



 Mempertanggungjawabkan kegiatan yang ada mengenai bagian keuangan 

 Menetapkan prosedur pelaksanaan secara rinci tentang keuangan 

 Menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk menjamin tidak adanya kebocoran 

dalam bagian keuangan. 

5.  Direktur personalia : 

 Mengembangkan system perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan 

pegawai 

 Melaksanakan kebutuhan administrasi dan kepagawaian. 

 Membina pengembangan staff administrasi 

6.  Manager : 

Tugas seorang manager adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai macam variabel 

(karakteristik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya) kedalam suatu tujuan organisasi 

yang sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian. 

Adapun mekanisme yang diperlukan untuk menyatukan variabel diatas adalah sebagai 

berikut: 

 Pengarahan (direction) yang mencakup pembuatan keputusan, kebijaksanaan, 

supervisi, dan lain-lain.  

 Rancangan organisasi dan pekerjaan.  

 Seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan.  

 Sistem komunikasi dan pengendalian.  

 Sistem reward.  

 

7.  Manager Personalia : 

a. Buat pengorganisasian, perencanaan program & pengendalian unit personalia 

b. Buat flow process administrasi seluruh kegiatan personalia 

c. System penyediaan data karyawan, surat-surat serta form administrasi kegiatan 

personalia 

d. Buat dan pastikan system dokumentasinya yang efektif 

e. Buat system pelaporan seluruh kegiatan personalia. 

  



8.  Manager Pemasaran : 

 Menetapkan prosedur operasional informasi yang lebih efisien 

 Melaporkan hasil kerja kepada direktur secara berkala. 

 Bertanggungjawab penuh tentang fungsi dan tugas sebagai kepala bagian pemasaran 

secara berkala kepada direktur.  

9.  Manager pabrik : 

a.  Berkaitan kepada direktur : 

 Bertanggung jawab kepada direktur perusahaan langsung. 

 Melakukan konsultasi berkala supaya tercapai keselarasan pelaksanaan tugas. 

b. Berkaitan dengan produksi : 

 Bersama-sama dengan bagian lain untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai 

persoalan produksi 

 Mengarahkan setiap bagian yang di tunjuk oleh direktur perusahaan. 

 Bersama-sama dengan supervisor menangani masalah pabrik. 

 Manajer pabrik membawahi ppc, produksi, pembelian, dan gusang bahan buku.  

10.  Adm &gudang : 

Bagian ini akan mengecek semua administrasi dan transaksi berhubungan dengan 

jalannya perusahaan. Bagian ini terdiri dari cmt,acounting, dan kasir. 

b. Cmt bertugas untuk mengurus hal hal berkaitan dengan pihak outsourcing. 

c. Accounting bertugas untuk melakukan membukukan transaksi yang terjadi. 

d. Kasir bertugas untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian. 

 

11.  Divisi regional: 

e. Mengelola asset untuk menjalankan bisnis secara benar sesuai arah perusahaan. 

f. Menyepakati target kinerja dengan direksi. 

g. Beroperasi sebagai badan usaha yang member keuntungan kepada pemilik modal. 

h. Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang di tetapkan oleh kantor pusat. 

i. Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi pemilik modal, calom 

penanam modal dan pemangku kepentingan.  

 

  



G. Fasilitas Usaha 

1. Perlengkapan 

 Tas 

 

 Plastik / keranjang 

 
2. Peralatan 

 Rak buku 

  
  

 Mesin kasir 

 
 

 Komputer 

 

 AC 

 

 

 

 

 Meja dan kursi 

 
 

  



H. Sumber Dana 

 Tahap I  : Setoran modal berasal dari saham tertutup  

Abdea   Rp 100.000.000,00 

Eka   Rp   75.000.000,00 

Nuansa  Rp   75.000.000,00 

Risma  Rp 150.000.000,00 

Rus Dwi Rp 100.000.000,00 

 

Biaya membuka Toko Gramedia  Rp 500.000.000,00 

 Anggaran biaya     

 Pemasukan        Rp 500.000.000,00 

 Pengeluaran  

Beban Sewa gedung  Rp 100.000.000,00 

Membeli peralatan toko Rp  125.000.000,00 

Membeli perlengkapan  Rp    75.000.000,00 

Membeli buku-buku  Rp 100.000.000,00  

           Rp 400.000,000,00 

          Rp 100.000.000,00 

I. Penutup 

Dengan membuka bisnis toko gramedia dapat mendapatkan omset yang besar dan 

mencerdaskan kehidupananak-anak bangsa indonesia, memberikan pelajaran hidup yang 

sesungguhnya dan penuh rintangan, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan/ 

menambah motivasi dan kreatifitas. 

 

      Semarang, 18 Februari 2015 

 

         

       Penulis 

 

 

 

 

 

 



Data Perusahaan  

Nama Perusahaan  : Toko Gramedia 

Jenis Perusahaan  : PT (Perseroan Terbatas)  

Alamat   : Toko Buku Gramedia Jalan Pandanaran No. 11 Semarang 

Email    : Gramedia_Smg@yahoo.com 

Web    : www.GramediaSmg.com 

No. Telp  : (024) 701234 

Fax    : (022) 356741 

 

Data Pemilik 

1. Nama   : Abdea Damai Wulandari 

Alamat   : Jl. Dewisartika  

Telepon   : 024 756532 

 

2. Nama   : Eka Novitasari 

Alamat   : Jl Raya Krajen 

Telepon   : 024 235623 

 

3. Nama   : Nuansa Kharisma 

Alamat   : Jl Pandanaran  

Telepon   : 024 562876 

 

4. Nama   : Risma Damastuti 

Alamat   : Jl Sriwijaya 

Telepon   : 024 235685 

 

5. Nama   : Rus Dwi Romdari 

Alamat   : Jl. Lembayung  

Telepon   : 024 125562 
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