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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Umum Perusahaan 

       Sejak resmi didirikan pada tahun 5 Oktober 2006, dengan nama PT Kreatif 

Sheet Metal Solusi dengan Akte Notaris “Trisnawati Mulia,SH” No.7 tanggal 5 

Oktober 2006 dengan motto “Always Creative” sebagai nilai jual yang 

mempunyai arti “Costumer Focus, Result oriented, Effective and Efficient, 

Accurate, Total solution, Innovative, Value creation, Excellence”.                

Kemudian pada tanggal 4 Juli 2008 PT Kreatif Sheet Metal Solusi mendapat 

sertifikasi System Management Mutu ISO 9001:2000 oleh PT. TUV Rheinland. 

Pada tanggal 14 Februari 2013 PT. Kreatif Sheet Metal Solusi yang pada awalnya 

beraktivitas sebagai sarana pemasok jasa industri dan produk metal, mengganti 

nama menjadi PT. Powerindo Prima Perkasa, Akte Notaris “Maria Rahmawati 

Gunawan, SH” No. 012 tanggal 14 Februari 2013. 

       Di tahun yang sama,  melalui pembahasan, perencanaan dan negosiasi selama 

lebih dari dua tahun PT. Powerindo Prima Perkasa telah berhasil memperoleh 

kepercayaan dan alih teknologi untuk memproduksi Fuse Cut Out dan Lightning 

Arrester. Perusahaan ini telah berkembang dan sukses menjadi produsen 

Lightning Arrester dan Fuse Cut Out berbahan Polymer pertama di Indonesia. 

Lalu pada tanggal 30 Juli dan 22 Agustus 2013, PT. Powerindo Prima Perkasa 

mendaftar merk dagang “Proteksindo Goodrun”. 

       Pada 13 November 2013, PT. Powerindo Prima Perkasa memperoleh 

sertifikat SPM untuk Fuse Cut Out 24/50/12.5KV, 100A, 50Hz tipe FHRW 
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24-100/12.5 dan Fuse Cut Out 24/50/12.5KV, 200A, 50Hz tipe FHRW 24-

200/12.5 Merk Proteksindo Goodrun. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2014 & 

27 Juni 2014, memperoleh sertifikat pengujian jenis & sertifikasi SPM untuk 

Surge Arrester 18kV 10kA Kelas 1 – Polimer, 21kV 10kA Kelas 1 – Polimer, 

24kV 10kA Kelas 1 – Polimer dan 27kV 10kA Kelas 1 – Polimer tipe 

HY10W-xx merk Proteksindo Goodrun. Pada tanggal 17 Maret 2015, 

memperoleh sertifikat pengujian jenis untuk Distribution Fuse Cut Out 24kV 

50/12,5kV 100A 8/12.5kA 50Hz tipe FHRW24-100/12.5 merk Proteksindo 

Goodrun.  

       PT. Powerindo Prima Perkasa pada tanggal 25 Maret 2015 & 28 April 

2015, memperoleh sertifikat pengujian jenis & sertifikat SPM untuk Insulator 

Tegangan Menengah, Insulator Line Post 24kV 65/150kV 12.5kV 12.5kN-

Polimer tipe FPQ3-24/12.5 T20 & Insulator Dead-End 24kV 65/150kV 70kN-

Polimer tipe FXB-24/70 merk Proteksindo Goodrun. Kemudian pada 5 Juni 

2015, memperoleh sertifikat merek dagang “Proteksindo Goodrun”, tanggal 

13 Juli 2015 & 28 Agustus 2015, memperoleh sertifikat pengujian jenis & 

sertifikat SPM untuk Surge Arrester-Polimer 21kV 10kA Kelas 2, 24kV 10kA 

Kelas 2 dan 27kV 10kA Kelas 2 tipe HY10W2-xx merk Proteksindo Goodrun. 

Pada 04 April 2016. 

       PT. Powerindo Prima Perkasa memperoleh sertifikat SPM untuk Panel 

APP pengukuran Tidak Langsung 53kVA s/d 197kVA tipe APP TL, Panel 

Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah Pasangan Luar 3Fasa 400V 250A 

50Hz tipe PL-250-2-LBS  dan Panel Perangkat Hubung Bagi Tegangan 



 
 

10 

Rendah Pasangan Luar 3Fasa 400V 400A 50Hz tipe PL-400-4 LBS merk 

Proteksindo. Pada bulan Mei 2016, PT. Powerindo Prima Perkasa Upgrade 

sertifikasi ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001 : 2015. Lalu pada bulan Juli  

2017, Mendapatkan Sertifikat SMK3 dari kementrian Tenaga Kerja RI dengan 

Kategori Emas.  

       PT. Powerindo Prima Perkasa merupakan anak dari PT. Trafoindo Prima 

Perkasa. PT. Trafoindo Prima Perkasa didirikan pada tanggal 28 Oktober 

1981. Bergerak di bidang Industri Manufaktur, khususnya peralatan listrik 

tegangan menengah, terutama memproduksi trafo distribusi, trafo tenaga dan 

trafo instrumen dengan mutu kehandalan dan pelayanan prima serta dengan 

harga yang kompetitif. PT. Trafoindo Prima Perkasa berdiri di Jakarta pada 

tanggal 02 November 2000 dengan Notaris Trisnawati Mulia, SH. Akta No.2 

di Jakarta dengan Merek Dagang “TRAFINDO”.  

       Pada bulan Desember tahun 2001 terjadi SPIN OFF unit usaha 

Transformator dari PT. Trafindo Prima Perkasa dan berdiri sendiri dengan 

nama PT. Trafoindo Prima Perkasa dengan mengambil alih secara keseluruhan 

baik aset bergerak maupun tidak bergerak secara 100%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa PT. Trafindo Prima Perkasa adalah Penerus Legal (Legal 

Successor) dari PT. PT. Trafindo Prima Perkasa unit usaha Transformator, 

Merek dagang : TRAFINDO. Pada tahun 2006 mampu mengupgrade ISO 

14001:1996 menjadi ISO 14001:2004 oleh PT. SAI GLOBAL. Pada tahun 

2009 mengupgrade ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008 dan juga mampu 

mengupgrade OHSAS 18001:1999 menjadi OHSAS 18001:2007. 



 
 

11 

       PT. Powerindo Prima Perkasa memiliki visi, yakni PT. Powerindo Prima 

Perkasa bertekad menjadi manufaktur produk dari logam dan peralatan listrik 

terbaik dalam segi mutu, kehandalan dan pelayanan pelanggan dengan harga 

yang kompetitif, dan yang mengutamakan keselamatan kerja dan bebas dari 

bahaya lingkungan. 

       Di samping memiliki visi, PT. Powerindo Prima Perkasa juga mempunyai misi, 

yakni PT. Powerindo Prima Perkasa sebagai perusahaan pembuat produk persyaratan 

sesuai dengan pelanggan, senantiasa menerapkan, mengimplementasikan, serta 

memberlakukan perbaikan-perbaikan yang terus menerus terhadap Sistem 

Manajemen Mutu sesuai dengan standar ISO 9001, sehingga kepuasan 

pelanggan tercapai dan terwujudnya visi perusahaan.  

       Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan, PT. Powerindo Prima 

Perkasa memiliki kebijakan Perusahaan, yaitu: 

1. Terus menerus meningkatkan mutu pelayanan pelanggan, sehingga                 

            kepuasan pelanggan meningkat.  

2. Secara periodik meninjau sasaran mutu perusahaan yang telah 

diterapkan, seiring dengan tuntutan pasar (pelanggan) yang makin 

meningkat, dan peningkatan sumber daya manusia. 

3. Melakukan perbaikan terus menerus terhadap Sistem Manajemen 

Mutu 

4. Mematuhi undang-undang dan standar nasional  yang berhubungan 

dengan persyaratan mutu produk. 
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5. Membina sumber daya manusia (SDM) perusahaan menjadi insan 

yang disiplin, kompeten sadar mutu, produktif dan efisien. 

6. Mengupayakan perangkat keras dan lunak perusahaan demi meninjang 

terwujudnya visi dan misi perusahaan. 

7. Senatiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

B. Struktur Organisasi 

       Dalam struktur organisasinya departemen finance dan accounting PT. 

Powerindo Prima Perkasa memiliki direktur keuangan yang bertanggung 

jawab langsung kepada direktur utama PT. Powerindo Prima Perkasa. 

Kemudian terdapat kepala divisi finance dan accounting yang akan meminta 

pertanggung jawaban mengenai keuangan dan laporan keuangan kepada 

kepala bagian finance dan kepala bagian accounting. Kemudian dibawah 

kontrol kepala bagian finance dan accounting terdapat staff dengan tugasnya 

masing-masing. Berikut struktur organisasi departemen finance dan 

accounting: 
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Gambar II.1 Struktur Organisasi  Departemen Finance dan Accounting 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

       Dalam pelaksanaan kerjanya, berikut ini adalah tugas dan wewenang yang 

terdapat pada masing-masing bagian pada departemen finance dan accounting 

yaitu: 
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1. Direktur Utama  

       Direktur Utama adalah pemegang jabatan tertinggi pada PT 

Powerindo Prima Perkasa. Tugas dari direktur utama ini adalah 

bertanggungjawab dalam mengatur perusahaan secara keseluruhan. 

Direktur utama sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, 

pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin PT Powerindo 

Prima Perkasa.   

2. Direktur Keuangan 

       Direktur Keuangan merupakan salah satu unit kerja yang bertanggung 

jawab untuk mengelola keuangan, memanajemen keuangan, dan 

mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan keuangan. Tugas utama 

direktur keuangan adalah mengelola fungsi akuntansi dalam memproses dan 

informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaa secara tepat waktu dan merencanakan, mengkoordinasikan, dan 

mengontrol, arus perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan 

hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional 

perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.  

3. Kepala divisi finance dan accounting 

       Tugas utama kepala divisi finance dan accounting adalah membantu 

direktur utama dan direktur keuangan dalam mengkoordinasikan kegiatan 

pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Kepala divisi 

ini juga bertanggung jawab terhadap melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan bidang keuangan mengusulkan sistem prosedur keuangan dan 
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akuntansi yang memadai untuk pengembangan sistem dan informasi dan 

keuangan, dan bentuk-bentuk laporan keuangan. 

4. Kepala bagian finance 

       Kepala bagian finance adalah pemimpin atas divisi keuangan yang 

mengatur dan mengontrol atas jalannya departemen keuangan tersebut. 

Kepala keuangan meminta pertanggung jawaban dan informasi atas data 

yang ada pada bagian keuangan seperti bagian PLN dan swasta Kepala 

keuangan akan bertanggung jawab terhadap kepala divisi finance dan 

accounting mengenai masalah keuangan perusahaan. 

5. Kepala bagian accounting 

       Kepala bagian accounting adalah pemimpin atas divisi accounting 

yang mengatur dan mengontrol atas jalannya departemen accounting 

tersebut. Kepala accounting meminta pertanggung jawaban dan infromasi 

atas data yang ada pada bagian accounting seperti bagian yang membuat 

general ledger dan costing. Kepala bagian accounting juga bertugas 

membuat laporan keuangan perusahaan. 

6. Kasie general ledger 

        Kasie general ledger bertugas untuk membuat general ledger atau 

buku besar  yang berarti kumpulan dari beberapa account yang dipakai 

dalam perusahaan, dan account tersebut disusun secara teratur dengan 

klasifikasi account. Seperti membuat neraca dan laba rugi perusahaan, 

mengecek kebenaran dokumen purchase invoice, mengecek dokumen 

tagihan dari ekspedisi, menyiapkan data mutasi accounts (balance sheet), 
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menyiapkan data mutasi hutang & aging AP, menyiapkan data mutasi 

piutang, membuat billing / SSE semua PPh, input bukti potong PPh, input 

SPT Badan. 

7. Kasie costing 

       Kasie costing bertugas untuk menghitung dan mengontrol harga 

pokok produksi untuk produksi barang yang akan dijual, mereview sales 

order, bill of material, mereview persediaan material, menyiapkan laporan 

persediaan material, membantu penyiapan Balance sheet dan profit & loss, 

menyusun COGS, laporan material pemakaian material, dan menyusun 

costing report. 

8. Bagian swasta 

       Bagian swasta dalam bagian keuangan perusahaan bertanggung jawab 

dalam penerimaan uang dari perusahaan lain yang membeli produk dari 

PT. Powerindo Prima Perkasa, mereview purchase order, mereview surat 

jalan, menagih piutang, dll. 

9. Bagian PLN  

       Bagian PLN bertanggung jawab mengurus segala penerimaan uang 

dari PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang bekerja sama dengan PT. 

Powerindo Prima Perkasa, membuat berkas tagihan, mereview surat jalan, 

membuat surat permohonan dan menagih bukti potong pembayaran pph 

22, dll. 

 

. 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 

       PT. Powerindo Prima Perkasa memproduksi Fuse Cut Out dan Lightning 

Arrester dengan bahan dasar Polymer dengan merk dagang PROTEKSINDO 

GOODRUN. Berikut produk yang diproduksi oleh PT. Powerindo Perkasa: 

1. FHRW Series - Fuse Cut Out 

PT. Powerindo Prima Perkasa memproduksi Fuse Cut Out dengan 

housing dengan bahan dasar Polymer. Dikenal dengan merk dagang 

Proteksindo Goodrun, sesuai dengan system manajemen mutu dan 

memenuhi/melampaui standar IEC 60282-2 tahun 2008 dan standar 

ANSI/IEEE C37.41 tahun 2000.  Produk Proteksindo Goodrun diuji 

dengan ketat sebelum dinyatakan lulus dan dikirim ke pelanggan 

              

Gambar II.2 Produk Fuse Cut Out 

Sumber: https://www.powerindoprimaperkasa.com  

2. HY10W - Lightning Arrester Class 1 

PT. Powerindo Prima Perkasa memproduksi Lightning Arrester 

dengan bahan dasar Polymer.  Dikenal dengan merk dagang Proteksindo 

Goodrun, Lightning Arrester kami dimanufaktur sesuai dengan system 

https://www.powerindoprimaperkasa.com/
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manajemen mutu dan memenuhi/melampaui standar IEC 60099-4 tahun 

2009.  Produk Proteksindo Goodrun diuji dengan ketat sebelum 

dinyatakan lulus dan dikirim ke pelanggan. 

             

 Gambar II.3 Produk Lightning Arrester Class 1 

 Sumber: https://www.powerindoprimaperkasa.com    

3. Fuse Link 

       Performa dan karakteristik proteksi dan pemutusan arus dari sebuah 

fuse cut out sangat tergantung dengan performa dan karakteristik dari fuse 

link yang terpasang dalam fuse cut out. Kami menggunakan fuse link unit 

buatan BUSSMAN/ COPPER USA yang telah teruji mutu dan stabilitas 

karakternya. 

             

 Gambar II.4 Produk Fuse Link 

 Sumber: https://www.powerindoprimaperkasa.com/hubungi-kami 

https://www.powerindoprimaperkasa.com/
https://www.powerindoprimaperkasa.com/hubungi-kami
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4. HY10W2 - Lightning Arrester Class 2 

PT. Powerindo Prima Perkasa memproduksi Lightning Arrester Class 

2, mempunyai keunggulan lebih dari Lightning Arrester Class 1, cocok 

untuk daerah dengan amplitudo dan frekuensi petir yang tinggi. Dikenal 

dengan merk dagang Proteksindo Goodrun, sesuai dengan system 

manajemen mutu dan memenuhi/melampaui standar IEC 60099-4 tahun 

2009 dan SPLN D5 006 2013. 

               

             Gambar II.5 Produk Lightning Arrester Class 2 

             Sumber: https://www.powerindoprimaperkasa.com/hubungi-kami  

5. Jasa Produksi dan Sheet Metal 

Dengan didukung mesin modern CNC dan SDM yang berkualitas dan 

berpengalaman maka produk yang kami hasilkan bukan hanya box panel 

standart, namun kami juga bisa membuat produk berbahan baku sheet 

metal SPHC/SPCC sesuai permintaan pelanggan seperti : Tank Body 

Transformer, Fixing Part, Cable Box, Housing Trafo dan produk sheet 

metal lainnya. Untuk proses pengecatan kami memiliki mesin Power 

Coating dengan sistem Conveyor dan kapasitas yang memadai untuk 

https://www.powerindoprimaperkasa.com/hubungi-kami
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melakukan pengecatan produk yang kami hasilkan maupun hanya jasa 

pengecatan dengan warna yang dapat mengikuti kebutuhan pelanggan 

dengan kondisi tertentu. 

              

           Gambar II.6 Produk berbahan baku sheet metal 

           Sumber: https://www.powerindoprimaperkasa.com/hubungi-kami  

https://www.powerindoprimaperkasa.com/hubungi-kami

