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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Pembangungan IBC (International Batik Center) bertujuan sebagai 

pintu gerbang pasar batik modern yang dapat menjadi destinasi atau tujuan 

waisata batik nasional maupun internasional. Pembangunan IBC dimulai 

sejak 23 Desember 2011 ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Habib 

Lutfi bin Yahya. Sementara peresmian IBC dilakukan pada tanggal 3 Maret 

2012 yang dihadiri oleh Ibu Ani Yudoyono. IBC dibangun di atas lahan 

seluas 4 hektar di atas bekas gedung pabrik PT Gunatex. Pembangunan IBC 

direncanakan dilakukan dalam tiga tahap, tahap pertama dibangun kios 

sebanyak 184 unit,tahap kedua dibangun 292 unit kios, dan tahap ketiga 

dibangun 192 unit kios.  

IBC dikelola oleh PT. Graha Mandiri Manangemen terpadu (GMT) 

sebagai perusahaan dengan spesialisasi Managemen property merupakan 

perusahaan yang dipercaya oleh pihak Developer IBC (Guna Grub) untuk 

mengelola dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur perekonomian 

Bangsa Indonesia dalam sistem opersional IBC sebagai tujuan 

pembangunan. 

Graha Mandiri Managemen Terpadu hadir untuk membangun konsep 

pengelolaan IBC, mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap bagian 
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dari kegiatan operasional IBC agar selalu berjalan sesuai dengan 

managemen strategis yang telah direncanakan yang telah direncanakan. 

Pembangunan IBC di laksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu 

perencanaan (Master Plan), pembangunan, serta operasional dan 

maintenance. Dalam masa pra-kontruksi segala kelengakapan administrasi 

dan teknis telah terpenuhi sesui dengan berbagai ketentuan yang berlaku 

baik dalam admisnistrasi birokrasi maupun administrasi teknis. 

Dalam perencanaannya IBC mengapdatasi keindahan nilai-nilai 

budaya lokal maupun nasional dalam berbagai aspek : design interior, 

eskterior, infrastruktur pendukung (sarana dan prasarana), sistem struktur, 

maupun managemen pengelolaanya. Hal ini tercermin dalam design dan 

pemillihan bahan keseluruhuannya ditujukan untuk memberikan suasana 

lingkungan yang alami tetapi juga modern. Graha Mandiri Managemen 

Terpadu (GMT) menyatakan berbagai konsep budaya lokal, nasional, 

internasional, dan unsur religi, serta mewujudkannya sebagai tatanan dasar 

dalam managemen pengelolaan IBC. Berbagai event promosi yang di kemas 

GMT untuk dilaksanakannya di IBC merupakan perpaduan berbagai 

kegiatan ekonomi dan sosial budaya yang bersifat tradisional, nasional, dan 

internasional serta dikemas untuk merangsang asimilasi dan akulturasi 

berbagai budaya dan transaksi ekonomi lintas budaya.  

Untuk memudahkan kepemilikan kios di IBC, Graha Mandiri 

Managemen Terpadu (GMT) selalu pengelola IBC memfasilitasi 

kemudahan bagi setiap calon pembeli kios di ibc melalui fasilitas kredit 
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KUR PLUS dari Bank BNI 46. Kerjasama dan didukung Bank BNI 46. 

Sebagai Bank nasional terbesar tersebut merupakan wujud komitmen dan 

kepercayaan terhadap suksesnya pembangungan IBC di kawasan Kabupaten 

Pekalongan. 

 

4.2. Pimpinan di IBC dan Bagain-bagian IBC (International Batik Center) 

Untuk IBC sendiri dengan bentuk grosir batik yang cukup besar dan 

luas, tentunya hal ini perlu adanya kepemimpinan yang baik untuk dapat 

mengatur perusahaan dengan baik. Perusahaan IBC sendiri dipimpin dan 

dikelola oleh Arnes Sahan. 

IBC dibangun di jalur pantura Wiradesa, tepatnya di Jl. Ahmad Yani 

Kabupaten Pekalongan, sebelah selatan jalur pantura dan posisi sangat pas 

untuk jalur arah ke barat. International Batik Center yang nantinya akan 

menyediakan 700 unit kios baik AC maupun non AC dengan berbagai 

ukuran yang didukung oleh fasilitas penunjuang seperti museum batik, 

kursus membatik, sarana ibadah, area wisata kuliner dan area bermain anak, 

serta ditunjang oleh area parikir yang luas.  

Beberapa fasilitas utama IBC antara lain adalah : 

1. 3 lokasi toilet 

2. Tempat parkir yang mampu menampung 30 bus, 300 mobil, dan 700 

sepeda motor 

3. Car call dan sound sistem untuk informasi 

4. ATM center 
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5. Cafe dan restauran keluarga 

6. Area bermain anak 

7. Pusat jajanan dan oleh-oleh 

8. Sistem pemadam kebakaran dan fire alarm 

9. Sistem keamanan keluarga 

10. Musholla  

11. Bussiness center 

12. Ruang multifungsi (pendopo) 

13. Ruang tunggu pengemudi 

14. Fasilitasi edukasi batik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

4.3. Hal Detail Lainnya  

Gambar 4.1 

Layout Kios IBC Wiradesa Pekalongan 

 

Gambar berikut merupakan layout atau struktur kios yang ada di IBC 

Wiradesa Pekalongan.  Untuk kiosnya sendiri masih berjumlah 310, dari 

data tersebut masing-masing kios sudah ditempati dan sebagian belum. 

Sumber  yang telah  didapat bahwa pedagang sudah menempati kios 

tersebut dengan sebagai pemilik atas nama sendiri dan sebagian pula masih 

ada yang menggunakan sistem kontrak. 



73 
 

 

4.4. Struktur Organisasi  

4.4.1 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus 

Berikut ini komponen struktur, tugas pokok dan fungsi 

pengurus pada Grosir Batik IBC Wiradesa Pekalongan : 

Tabel 4.2 

Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus 

No Nama Jabatan Tugas Pokok dan Fungsi Ket 

1 Ketua Ketua : 

- Penanggung Jawab Kebijakan 

Umum  

- Penanggung Jawab Pelaksana 

Kebijakan Pengurus Bidang 

usaha 

 

2 Sekretaris 

 

Sekretaris : 

- Penanggung Jawab Pelaksana 

Kebijakan Pengurus  

Bidang Organisasi dan 

Keanggotaan 

- Penanggung Jawab Pelaksana 

Teknis Urusan  

Administrasi, Surat Menyurat dan 

Ekspedisi dan Internal 

 

3 Bendahara 

 

Bendahara : 

- Penanggung Jawab Umum  

 

 

Berdasarkan struktur organisasi maka diperlukan suatu system 

pembagian tugas pengurus IBC yaitu sebagai berikut : 

1. Ketua  



74 
 

 

a) Bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan Pengelolaan  dan usahanya sesuai rencana kerja, 

keputusan pengurus, pleno dan rapat anggota serta 

AD/ART. 

b) Memimpin jalannya kegiatan Pengeloaan  dan Usahanya. 

c) Mengkoordinasikan tugas Sekertaris dan Bendahara. 

d) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan berbagai 

instansi/ lembaga terkait. 

e) Melaporkan kegiatan pengelolaan dan usahanya setiap 

bulan ke pengawas. 

f) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dan usahanya sesuai rencana kerja, 

keputusan pengurus, pleno dan rapat anggota serta 

AD/ART  dalam Rapat Anggota. 

2. Sekretaris  

a) Bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan sesuai rencana yang menjadi tanggung jawab 

dibidang Organisasi dan Keanggotaan. 

b) Membantu ketua dan bendahara dalam memperlancar 

tugas-tugasnya dibidang administrasi. 

c) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi 

dan surat menyurat. 
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d) Bersama ketua dan bendahara mengkoordinir kegiatan 

bidang-bidang koordinasinya. 

e) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas dibidang organisasi dan keanggotaan, administrasi 

dan  persuratan kepada Ketua. 

3. Bendahara 

a) Bersama ketua dan sekertaris merencanakan, 

mengendalikan dan mengusahakan ketersediaan dana 

untuk terlaksananya kegiatan. 

b) Memberikan layanan kebutuhan dana untuk kegiatan 

organisasi dan pengelolaan usaha. 

c) Menentukan besaran kas kecil. 

d) Bertanggung jawab dan melaporkan kepada ketua 

tentang penerimaan dan penggunaan keuangan untuk 

kegiatan organisasi dan pengelolaan usaha. 

4.4.2. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai/Karyawan IBC 

Berikut ini komponen struktur, tugas pokok dan fungsi 

pengurus pada Grosir Batik IBC Wiradesa Pekalongan :: 
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Tabel 4.3 

Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai/Karyawan IBC 

No Nama dan Jabatan Tugas Pokok dan Fungsi Ket 

1 
Bagian Umum dan Rumah 

Tangga 

Pelaksana Teknis Urusan Umum dan Rumah 

Tangga 

 

2 Bagian   Pembukuan Pelaksana Teknis Urusan Pembukuan  

3 Kasir 
Pelaksana Teknis Urusan Arus Kas Masuk dan 

Keluar 

 

4 Sarana Prasarana 
Pelaksana Teknis Urusan Pemeliharaan Asset  dan 

Usahanya 

 

5 Retribusi Pelaksana Teknis Urusan Retribusi Kios  

6 Administrasi Pelaksana Teknis Surat Menyurat dan Ekspedisi  

7 
Keamanan Malam dan 

Satpam 

Pelaksana Teknis Urusan Pengamanan dan 

Keamanan Lingkungan, Asset  dan Usahanya siang 

dan malam di IBC 

 

8 
Petugas Parkir Dalam dan 

Kebersihan Musola 

Pelaksana Teknis Urusan Pengamanan Parkir 

Dalam, Kebersihan Kantor dan Musola 

 

 

Berdasarkan struktur organisasi maka diperlukan suatu system 

pembagian tugas pengurus karyawan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagian Umum dan Rumah Tangga : 

a) Menyimpan data dan arsip keanggotaan, pengurus dan 

pengawas di IBC. 

b) Mendata kebutuhan pengadaan dan perlengkapan. 

c) Membelanjakan kebutuhan pengadaan dan perlengkapan. 

d) Mendata dan memberi nomor barang / inventaris. 

e) Mencatat semua iventaris di buku inventaris.  
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f) Membantu penyempurnaan pembukuan. 

g) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan bagian 

umum kepada pengurus lewat sekretaris dan/atau 

bendahara. 

2. Bagian Pembukuan : 

a) Membuku semua kas masuk dan keluar IBC. 

b) Membuat laporan bulanan atas kastat harian dari kasir 

secara manual dan komputer. 

c) Membuat laporan perpajakan. 

d) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan 

pembukuan kepada pengurus lewat bendahara. 

3. Kasir : 

a) Menerima pembayaran.  

b) Membayarkan keuangan sesuai ketentuan dan belanja. 

c) Menyetorkan sisa kas kecil setiap tutup kas ke kas besar.  

d) Mengambil kas besar lewat bendahara untuk kas kecil. 

e) Membuat laporan kastat harian untuk dibukukan oleh 

pembukuan. 

f) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kasir ke 

pengurus lewat bendahara. 

4. Sarana Prasarana : 

a) Merencanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana 

prasarana. 
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b) Melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana 

prasarana. 

c) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

pengadaan, perawatan dan perbaikan sarana prasarana 

kepada pengurus lewat ketua dan/atau bendahara. 

5. Administrasi : 

a) Membuat, menggandakan dan mendistribusikan surat-surat 

sesuai peruntukannya. 

b) Mengagenda dan mengarsip surat masuk dan keluar sesuai 

tata persuratan. 

c) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas 

kegiatan kepada pengurus lewat sekretaris. 

6. Retribusi : 

a) Merencanakan dan melaksanakan penarikan retribusi kios-

kios. 

b) Mencatat dan membuku penarikan retribusi kios. 

c) Menyetorkan hasil penarikan restribusi ke kasir. 

d) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan 

penarikan restribusi ke pengurus lewat bendahara. 

7. Keamanan : 

a) Mengatur dan menjaga pengamanan internal. 
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b) Mengadakan patroli berkala di lokasi yang merupakan 

tanggung jawab wilayah kerja/tugas masing-masing setiap 

saat.  

c) Mencatat kejadian-kejadian perihal pengamanan di IBC. 

d) Mentertibkan pengamen, pengemis, pedangang asongan, 

pencari sumbangan dan lain-lain di lingkungan pasar. 

e) Mengikuti pendidikan / pelatihan yang diadakan oleh 

polsek, koramil dan polres atas perintah pengurus. 

f) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 

pengamanan. 

g) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pengamanan kepada pengurus lewat ketua. 

8. Parkir dalam, Kebersihan Kantor dan Mushola : 

a) Membuka dan menutup tempat parkir dalam. 

b) Mengatur dan menata parkir ditempat parkir. 

c) Merawat kebersihan mushola. 

d) Merawat kebersihan alat-alat musola. 

e) Merawat kebersihan kantor. 

f) Membuatkan minuman pengurus, pengawas, tamu,  

karyawan dan keamanan IBC. 

g) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada pengurus lewat ketua. 

9. Kebersihan : 
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a) Membersihkan sampah di IBC. 

b) Membuang sampah ditempat yang telah disediakan. 

c) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas 

kegiatan kepada pengurus lewat ketua/atau sekretaris. 

10. Penjaga Pintu Gerbang : 

a) Membuka dan menutup pintu gerbang sesuai jam kegiatan 

pasar. 

b) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada pengurus lewat ketua/atau sekretaris. 

 

 

 


