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BAB II 

PROFIL OBJEK PENELITIAN 

 

1.6 Sejarah PT. Intiland Development Tbk 

PT Intiland Development Tbk (Perseroan) didirikan dengan merujuk kepada Undang-

Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 

Tahun 1970, dan berdasarkan Akta Notaris No. 118 tanggal 10 Juni 1983 yang dibuat 

di hadapan Notaris Kartini Mulyadi dengan nama PT Wisma Dharmala Sakti. Akta 

pendirian ini disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam Surat Keputusan No. C2-6668-HT.01.01Th.83 tanggal 10 Oktober 1983.  

Perseroan melakukan perubahan nama seiring dengan rencana untuk bertransformasi 

menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran umum saham perdana. Di 

tahun 1991, nama Perseroan berubah dari PT Wisma Dharmala Sakti menjadi PT 

Dharmala Intiland. Perubahan ini ditetapkan di dalam Akta Notaris Nomor 46 tanggal 

14 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Adam Kasdarmadji, SH, di Jakarta, dan 

disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-3868 HT tanggal 1 

April 1991. Di tahun 2007, Perseroan kembali melakukan perubahan nama dari PT 

Dharmala Intiland Tbk menjadi PT Intiland Development Tbk sesuai dengan Akta 

Notaris Nomor 16 tanggal 29 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, 

SH, Notaris di Jakarta, dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor W7-10019 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007. Selain melakukan 

perubahan nama, Perseroan juga melakukan perubahan identitas seiring dengan telah 

selesainya proses restrukturisasi utang Perseroan.  

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya:  

 Akta No.79 tanggal 24 Juli 1998 dari Irawan Soerodjo, S.H., notaris di Jakarta 

untuk memenuhi Ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1995 mengenai 

Perseroan Terbatas dan Peraturan Pasar Modal No.IX.J.1. Akta perubahan ini 

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
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dengan Surat Keputusan No. C-2-8.19873. HT.01.04.TH.98 tanggal 14 

Oktober 1998.  

 Akta No. 34 tanggal 29 Juni 2010 dibuat di hadapan Notaris Saniwati Suganda 

sehubungan dengan pemecahan saham Perusahaan. Akta perubahan ini telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan surat No. AHU-41809.AH.01.02 Tahun 2010 

tanggal 24 Agustus 2010.  

 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 6 Juni 

2011, Pemegang Saham telah menyetujui perubahan status Perseroan dari 

Perusahaan Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Keputusan ini telah dituangkan dalam Akta No. 103 tanggal 26 Juni 

2012 oleh Notaris Saniwati Suganda, SH dan telah diberikan izin prinsip 

penanaman modal berdasar- kan surat dari Badan Koordinasi Penanaman 

Modal No. 33/1/IP/I/PMDN/2012.  

 Akta No. 36 tanggal 7 September 2015 dari Humberg Lie. SH., M.Kn Notaris 

di Jakarta dan telah dicatatkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-

AHA.01.03-0968392 tanggal 30 September 2015 dalam rangka memenuhi 

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.  

Sejak awal mula berdirinya, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan 

produk dan layanan yang terbaik. Dalam perjalanannya, Perseroan tumbuh menjadi 

pengembang properti terkemuka yang bergerak dalam bidang pengembangan, 

pengelolaan, dan investasi properti. Sebagai pemain utama dalam sektor properti di 

Indonesia, Perseroan dapat menunjukkan kinerja yang berkelanjutan di tengah 

kondisi bisnis yang berjalan dinamis.  

Proyek awal yang ditangani oleh Hendro S. Gondokusumo, selaku pendiri dari 

Perseroan, adalah Cilandak Garden Housing di Jakarta Selatan dan Kota Satelit 

Darmo di Surabaya di dekade 1970-an. Setelah mendirikan perusahaan secara resmi 

pada 1983 dengan nama PT Wisma Dharmala Sakti, Perseroan menyelesaikan 

pembangunan Intiland Tower pada tahun 1986. Kemudian perusahaan memulai 

pengembangan hunian reklamasi pertama di Asia Tenggara, yaitu Pantai Mutiara di 

Pluit, Jakarta Utara. Portofolio Perseroan meliputi pengembangan kawasan mixed-
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use dan high rise, kawasan hunian untuk segmen pasar menengah atas, kawasan 

industri, dan properti investasi di seputaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi), serta di Surabaya dan sekitarnya. Lebih lanjut, 

Perseroan mengembangkan jaringan hotel dan mengelola lapangan golf serta 

fasilitas olahraga di sejumlah kota di Indonesia.  

Perseroan berpegang teguh kepada empat pilar partumbuhan dalam 

pengelolaan perusahaan, yakni pertumbuhan organik, akuisisi, usaha patungan, serta 

pengelolaan modal dan investasi. Hal ini dilakukan guna mempertahankan 

pertumbuhan yang sehat di tengah lingkungan bisnis yang dinamis dan cepat 

berubah. Empat pilar pertumbuhan ini merupakan gabungan dari pengalaman 

Perseroan dalam pengembangan kawasan hunian, pengelolaan properti dan 

investasi, inovasi yang terus menerus, serta perencanaan usaha yang strategis.  

Seiring dengan adanya gerakan hijau dan bangunan ramah lingkungan yang 

berkembang di sektor properti sejak satu dekade silam, Perseroan senantiasa 

menyertakan aspek- aspek lingkungan dalam setiap pengembangan proyek 

propertinya. Perseroan juga sudah menerapkan prinsip- prinsip bangunan ramah 

lingkungan pada proyek - proyek sebelumnya. Inovasi dan perencanaan strategis 

merupakan sarana kerja yang mengunggulkan Perseroan sebagai pengembang 

properti.  

Hingga saat ini, Perseroan terus menelurkan karya-karya terbaik melalui 

inovasi dan inisiatif strategisnya. Perseroan mempunyai keyakinan bahwa inovasi 

dan inisiatif berperan vital dalam menjadikan Perseroan tumbuh sebagai 

pengembang properti yang transparan, terpercaya, sebagai penggagas tren terdepan, 

terus berkomitmen untuk berkembang, dan meningkatkan keuntungan jangka 

panjang, serta berlaku adil terhadap semua pemangku kepentingan.  

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi 

Memberi peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati 

kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman adalah hidup bahagia dan 

sejahtera, dikelilingi oleh orang-orang yang dikasihi dan teman-teman dekat, 
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dalam rumah yang nyaman dan indah, di lingkungan yang bersih dan 

menyenangkan dengan fasilitas terbaik. 

 

2.2.2 Misi  

Memiliki reputasi sebagai pengembang properti yang transparan, 

terpercaya, pengagas tren terdepan, berkomitmen untuk berkembang dan 

meningkatkan keuntungan jangka panjang, serta berlaku adil terhadap semua 

pemangku kepentingan. 

2.3 Makna Logo 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Intiland Development Tbk 

 

 

  

 

(Sumber: Annual Report PT Intiland Development Tbk tahun 2018) 

 

Simbol masterbrand terbuat dari delapan panah yang menunjuk ke arah 

tengah, melambangkan arah angin yang mengalir dan mewakili Intiland sebagai 

tolok ukur dalam pengembangan properti. Bintang delapan sisi di tengah adalah 

simbol kemakmuran. Penempatan simbol masterbrand di atas logo memberi kesan 

melihat ke depan dengan bintang bertindak sebagai cahaya penuntun. Warna 

"Kuning" mewakili kegembiraan, kreativitas dan energi intelektual, sementara 

"Merah" melambangkan keberanian, tekad, dan kesuksesan. 
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2.4 Kegiatan Perusahaan 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan 

Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan 

usaha utama, yaitu pengembang, perdagangan dan jasa real estate, serta properti.  

Melaksanakan pembangunan dan pengembangan properti untuk hunian, 

perkantoran, retail, area komersial, dan industri di wilayah-wilayah yang strategis. 

PT Intiland Development Tbk memiliki beberapa project yang dikelola di Surabaya. 
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No Kegiatan Perusahaan 

 

Gambar Deskripsi 

1 Mixed use-high rise 

Mixed-use & high-rise 

merupakan pengembangan 

kawasan terpadu yang dapat 

terdiri dari beberapa jenis 

properti antara lain 

apartemen, perkantoran, ritel 

dan hotel.  

 

 

a. Spazio Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Praxis Office and Apartement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sebagai pengembangan dari 

properti mixed-use yang 

berada di kawasan komersial 

Graha Famili, Spazio Tower 

didesain untuk memenuhi 

kebutuhan bekerja dan 

bersantai. Spazio Tower 

Office merupakan ekstensi 

dari gedung utama Spazio 

Office. 

 

b. Praxis merupakan pusat gaya 

hidup perkotaan yang 

menggabungkan pusat 

perbelanjaan, apartemen, dan 

gedung perkantoran di 

Surabaya Pusat.  

 

 

 

 

 

c. Apartemen di Surabaya Pusat 

Tabel 2.1 Kegiatan Perusahaan 
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c. Sumatra 36 Apartement 

 

 

 

 

 

d. Graha Golf Apartement 

 

 

didesain bagi mereka yang 

mendambakan tinggal di 

tengah kota berlingkungan 

asri dengan keamanan dan 

privasi yang tiada duanya. 

 

d. Graha Golf menawarkan 

pemandangan lapangan golf 

yang menakjubkan untuk 

anda nikmati kemewahan 

hunian ini semakin terasa 

berkat penataan setiap 

lantainya yang hanya 

memiliki empat unit 

apartemen sehingga dapat 

menjamin privasi dan 

memberikan keleluasaan bagi 

anda. 

2 Kawasan Perumahan  

Di dalam portofolio 

Perseroan, kawasan 

perumahan menjadi salah 

satu segmen proyek 

pengembangan utama yang 

a. Perumahan Graha Famili 

 

 

a. Graha Famili memberikan 

citra eksklusif dengan 

mengutamakan kenyamanan 

penataan lingkungan yang 

bersih, asri, aman dan terpadu 

dengan berbagai fasilitas yang 

lengkap. Nikmati 
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dikembangkan Intiland sejak 

awal. Perseroan membidik 

pasar konsumen menengah 

ke atas untuk segmen ini. 

Segmen pengembangan ini 

memberikan kontribusi 

penjualan yang signifikan 

bagi Perseroan.  

 

 

 

 

b. Graha Natura 

 

kenyamanan tinggal di sebuah 

kawasan hunian terbaik yang 

menjadi barometer 

perumahan ideal di Surabaya.  

b. Lingkungan yang hijau, sejuk, 

dan asri menjadi kunci utama 

menuju hidup sehat. Rimbun 

pepohonan dan taman yang 

indah menghadirkan suasana 

hijau yang memberi 

ketenangan dan kenyamanan 

di lingkungan tempat tinggal. 

Kawasan perumahan di Jawa 

Timur yang meraih beragam 

penghargaan ini menjadi 

hunian ideal bagi Anda yang 

mendambakan hidup sehat 

dan berkualitas. 

 

3 Kawasan Industri 

Segmen kawasan industri 

merupakan segmen kegiatan 

operasi Perseroan yang fokus 

untuk mengembangkan dan 

mengelola kawasan industri. 

Berdasarkan Peraturan 

a. Ngoro Industrial Park 

 

 

a. Ngoro Industrial Park 

merupakan kawasan industri 

berlokasi di lembah Gunung 

Penanggungan, Mojokerto. 
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Pemerintah No. 24 tahun 

2009 (6R 24/2009) untuk 

kawasan industri yang 

berlaku mulai Maret 2010, 

pabrik- pabrik di Indonesia 

harus direlokasi ke zona 

khusus kawasan industri. 

Proyek Ngoro Industri 

Persada atau Ngoro 

Industrial Park (NIP) yang 

telah dikembangkan sejak 

1991 oleh Intiland telah 

dibangun sesuai dengan 

kualifikasi peraturan 

tersebut. Kualitas 

infrastruktur selain lokasi 

yang strategis menjadi 

keunggulannya.   
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4 Pengelolaan Perkantoran 

dan Pusat Perbelanjaan  

Segmen pendapatan 

berulang (recurring income) 

terdiri dari penyewaan ruang 

kantor, pengelolaan sarana 

olah raga dan fasilitas, 

penyewaan gudang, ruko dan 

asrama, serta pengelolaan 

limbah di kawasan industri 

dan pendapatan berulang 

dari kegiatan usaha lainnya. 

a. Spazio Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Intiland Tower Surabaya 

 

 

 

 

 

a. Kemudahan, kenyamanan dan 

fleksibilitas perkantoran di 

lokasi yang strategis dengan 

bangunan indoor dan outdoor 

yang modern. 

 

 

 

 

b. Gedung perkantoran yang 

didesain oleh Paul Rudolph 

dengan konsep hijau dan 

ikonik di mana setiap 

lantainya dilengkapi teras 

untuk memberikan sirkulasi 

udara dan pencahayaan 

natural.  
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5 Pengelolaan Lapangan 

Golf dan Klub Olahraga 

a. Golf Graha Famili & Country Club 

 

 

 

b. Roca Sports Center 

 

 

 

 

a. Lapangan golf 18-hole dan 

72-par ini menawarkan 

suasana kenyamanan 

berolahraga di area datar, 

danau, sungai, bunker, dan 

bukit.di Kawasan Graha 

Famili. 

 

b. Fasilitas olah raga dan club 

house modern dengan 

beragam fasilitas terletak di 

Kawasan Graha Famili. 

6 Pengelolaan lainnya a. National Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Layanan kesehatan yang 

berkomitmen untuk selalu 

mengedepankan kebutuhan 

dan kenyamanan pasien 

dengan menggunakan 

fasilitas-fasilitas canggih 

terkini. 
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b. Intiwhiz Hotel Chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. PT Intiwhiz International 

merupakan penyedia layanan 

perhotelan terdepan dan 

paling menjanjikan di 

Indonesia, dengan hotel 

Intiwhiz sebagai inti 

bisnisnya. 

Semua hotel yang telah 

dikembangkan dengan nama 

Intiwhiz dikelola dengan 

standar interna- sional untuk 

layanan berkualitas, dan 

setiap hotel terletak di lokasi 

strategis yang dekat dengan 

berbagai fasilitas utama. 

Jakarta, Semarang, Bali, 

Yogyakarta, Manado, Padang, 

Surabaya. 



18 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TUGAS AKHIR PENETAPAN STP PRODUK… SILVIA AYU YOLANDA 
 
 

2.4.1 Pengembangan Kawasan Graha Famili “The Rosebay” 

 

 PT. Intiland Development Tbk dalam mempertahankan eksistensinya terus 

melakukan mengembangkan proyek terbaru. Menutup 2016 lalu, PT. Intiland 

Development Tbk melakukan prosesi pemancangan tiang perdana sebagai awal 

pembangunan konstruksi The Rosebay yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2016. 

Ini merupakan bentuk realisasi dari proyek dengan konsep “Low-Rise Residential”. 

Konsep tersebut merupakan konsep inovatif yang memadukan antara kemewahan hidup 

vertikal dengan kenyamanan hunian landed. Karakter arsitektur didesain oleh Wow 

Architect yang merupakan konsultan internasional dari Singapura. Desainnya 

mengangkat konsep “Green Building” seluruh fasad bangunan, drop off area, serta 

ditunjang dengan koridor terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan 

alami. “Green and Private Living” juga merupakan tagline karena dalam pembangunan 

The Rosebay tidak ada unit yang saling berhadapan memberi ruang bagi hadirnya privasi 

penghuni. 

 

   Gambar 2.2 Pengembangan Produk The Rosebay 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Sumber: Website The Rosebay) 
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Gambar 2.3 Pengembangan The Rosebay Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data Diolah 2020) 

 

Pembangunan proyek The Rosebay diatas lahan seluas 1 hektare dan dilakukan 

secara bertahap dengan rencana 7 tower. Tahap pertama adalah membangun 5 tower 

dalam perkiraan waktu 2 tahun. Saat ini pembangunan The Rosebay sudah pada tahap 

finishing dan sebagian telah melakukan serah terima unit dengan customer. Dengan 

lokasi yang strategis dan dilengkapi beragam fasilitas, seperti kolam renang, gymnasium, 

area barbeque, taman bertema, playground dan concierge. Konsep dan desain 

bangunannya mengutamakan privasi, sehingga setiap lantai terdiri dari lima sapai tujuh 

unit dengan tinggi lantai 4, 5 dan 8 lantai. The Rosebay menawarkan hunian rumah 

bertingkat dengan ukuran unit dari 75 sampai 143 meter persegi dengan harga yang 

ditawarkan menyesuaikan dengan ukuran luas unit dan letak unit.  
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2.6 Struktur Organisasi 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. Intiland Development Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data Internal HRD PT. Intiland Development Tbk) 

 


