
Lampiran 1 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

Nama Perusahaan :  PT Karya Toha Putra Semarang 

Alamat  :  Jl. Raya Mangkang km. 16 Semarang, Jawa 

Tengah 

Nomor Telepon  :  024-8661185, 8661569 

Fax  :  8661077 

e-mail   :  info@tohaputra.co.id 

website  :  www.tohaputra.co.id 

Jenis Produk  :  Al-Qur’an, kitab-kitab kuning, buku bacaan 

Islami, buku pelajaran. 

Waktu kerja :  Senin-Jum’at (08.00-16.00) 

mailto:info@tohaputra.co.id
http://www.tohaputra.co.id/


Lampiran 2 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan? 

Proses produksi di PT Karya Toha Putra Semarang di 

dukung oleh tenaga kerja profesional dengan bahan kertas yang 

berkualitas dan di olah dengan mesin cetak & finishing buatan 

eropa dengan kecepatan mesin yang luar biasa sehingga 

menghasilkan produk yang maksimal dan kualitas yang baik 

untuk dijual dengan harga bersaing dipasaran. Semua nya 

dilakukan dengan mesin yang super canggih, sehingga jauh dari 

hal-hal yang berbau gharar atau yang haram. 

2. Bagaimana proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? 

Pemasaran yang dilakukan PT Karya Toha Putra adalah 

fokus ke toko perwakilan. Dan ada banyak toko perwakilan PT 

Karya Toha Putra di seluruh indonesia. Toko perwakilan berstatus 

sebagai milik dari perusahaan. Pemasaran selain melalui toko 

perwakilan juga melalui kerja sama dengan agen.
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3. Seperti apa keuangan perusahaan? apakah perusahaan bermitra 

dengan perbankan konvensional? 

 Dalam perusahan pasti ada kerja sama dengan pihak 

perbankan, entah untuk permodalan atau save keungannya 

maupun keuntungan yang diperolehnya. PT. Karya Toha Putra 

Semarang bekerja sama dengan Bank BNI Syariah. PT Karya 

Toha putra menyadari, sebagai perusahaan berbasis islam atau 

syariah, perusahaan pun tidak ingin salah dalam memilih 

perbankan sebagai mitra nya. Sehingga perusahaan memilih Bank 

BNI Syariah karena perusahaan menghindari riba. Pilihan ini pun 
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dirasa sangat tepat untuk menjaga ridha-Nya dan keberkahan 

perusahaan. 

Dan salah satu ciri perusahaan berbasis syariah adalah 

menggunakan hartanya dijalan Allah dengan kata lain adalah 

bersedekah. PT Karya Toha pun menyadari akan hal tersebut, 

sehingga perusahaan pun tidak pernah lupa untuk berbagi dengan 

sesama. Meskipun perusahaan enggan menyebutkan berapa 

presentase keuntungan perusahan yang digunakan dijalan Allah 

atau bersedekah, tetapi dapat di pastikan PT Toha Putra memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk lingkungan. 

4. Bagaimana pengelolaan Sumber Daya Manusia atau karyawan di 

PT Karya Toha Putra Semarang ? 

PT Karya Toha putra sampai 2017 ini, memiliki 160 

karyawan. Dengan rata-rata pendidikan karyawan adalah SMP. 

Untuk sarjana mungkin hanya ada sekitar 10% dari jumlah 

karyawan yang ada di perusahaan. Dan rata-rata karyawan berusia 

25 tahun- 35 tahun. PT Karya Toha Putra memang tidak 

mementingkan background pendidikan karena perusahan lebih 

memilih melakukan pendekatan rohani/spiritual 

5. Kebijakan-kebijakan apakah yang ada di PT Karya Toha Putra? 

Dan apakah dapat diaplikasikan dengan baik? 

Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

perintah Tujuh Ibadah Harian yaitu shalat dhuha, shalat jama’ah, 

shalat tahajud, membaca al-Qur’an, bersama orang shaleh, 

menjaga wudlu, dan sedekah. Dan tujuh ibadah harian tersebut 

berlaku untuk semua karyawan perusahaan. dan sampai saat ini 

kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan sesuai 

dengan keinginan perusahaan. perusahaan pun memberikan sangsi 

untuk karyawan yang melanggar tujuh ibadah harian tersebut. 

 



6. Apa alasan PT Karya Toha Putra menerapkan kebijakan tujuh 

ibadah harian tersebut? 

Untuk pembentukan karakter yang baik bagi karyawan. 

Perusahaan meyakini jika seseorang tersebut memiliki tingkat 

religius yang tinggi atau tekun beribadah, maka kemungkinannya 

sangat kecil karyawan tersebut melakukan kecurangan, dan alasan 

lain agar seluruh lapisan karyawan perusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan dunia dan akhiratnya meski sedang bekerja.
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7. Apakah karyawan mendapatkan JAMSOSTEK? 

Ya karyawan mendapat jamsostek atau yang sekarang ini 

disebut dengan BPJS. Karyawan mendapatkan BPJS kesehatan 

dan BPJS ketenagakerjaan,selain itu karyawan jugamendapat 

Jaminan Hari Tua (JHT), serta THR sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku. 

 

8. Apa yang membuat PT Karya Toha Putra mampu bertahan sampai 

sekarang ditengah-tengah persaingan yang ketat? 

Salah satu yang dilakukan adalah menerapkan cara-cara 

yang Islami yaitu bersedekah. Karena perusahaan tidak pernah 

memakai teori  konvensional dalam menjalankan usaha.
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9. Apakah PT Karya Toha Putra Semarang perusahaan berbasis 

syariah? 

Perusahaan bisa dikatakkan perusahaan syariah meski 

tidak mendeklarasikan bahwa perusahaan adalah perusahaan 

syariah, tetapi dalam oparasional perusahaan selalu menerapkan 

prinsip syariah, dan selalu berpedoman pada prinsip syariah  

dalam menjalankan wirausaha. Menjalankan apa yang diperintah 

dan yang ydilarang oleh Allah swt. 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

A. Identitas Diri 

Nama   : Tri Selfi Kurnia Putri 

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 22 September 1994 

Alamat   : Desa Guwo, RT 05/Rw. 03 Kec.  

  Tlogowungu,  Kab. Pati  

No. Telepon  : 085641096102 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD NEGERI  01 Guwo Tlogowungu Pati 

2. MTS Daarul Ulum Tlogowungu Pati 

3. MA Daarul Ulum Tlogowungu Pati 

 


