
SOLUSI PENGELOLA
PERPARKIRAN 

 

kami memberikan solusi parkir yang
menguntungkan bagi pemilik lahan dan
kami mempunyai pengalaman dalam
menangani perparkiran

PROFIL PERUSAHAAN

PT ORD REKACIPTA DINAMIKA



Pendahuluan
Kami siap bermitra dengan anda

Perparkiran adalah pintu gerbang utama yang

berpengaruh baik pada image pemilik property

secara keseluruhan maupun pendapatan

property itu sendiri. 

Hal ini membuat pengelolaan lahan parkir

menjadi sesuatu hal yang sangat penting.

Bernaung di bawah bendera PT ORD Rekacipta

Dinamika, SAFE PARKING ingin memberikan

pelayanan terbaik dengan memaksimalkan

fungsi perparkiran. 

Dengan sistem pengelolaan parkir yang

terintegrasi, SAFE PARKING memberikan

pelayanan yang profesional, efektif dan

efisien guna mewujudkan lahan parkir yang

aman dan nyaman bagi

pengguna parkir.

VISI KAMI : Menjadi pengelola jasa parkir yang

efisien dengan memberikan layanan terbaik

kepada customer dan pengguna jasa parkir.



TENTANG PERSEROAN

PT ORD Rekacipta dinamika (ORD) didirikan di Jakarta, Indonesia, pada tahun

2011. ORD bergerak di Konsultan Manajemen, pelatihan dan bidang teknologi

informasi khususnya sistem perparkiran. System yang kami bangun dapat

diintegrasikan dengan program Smart City dan Intelligent Transportation System. 

ORD hadir dengan solusi manajemen parkir berbasis teknologi terbaik , untuk

digunakan dalam mengembangkan sistem perparkiran yang terkoneksi,

terintegrasi, efisien, dan ramah dalam penggunaan. Keunggulan kami yang

dirasdakan oleh Pemilik Lahan adalah peningkatan pendapatan, sistem

operasional yang canggih dan sumber daya yang efisien, dan lingkungan parkir

yang tertata rapi sehingga nyaman bagi pengguna parkir.

Solusi komprehensif dari ORD meliputi , inside area parking, dan mechanical

parking (parkir bertingkat secara otomat). Didukung dengan tenaga dalam negeri

profesional dan Client Service Center yang siaga selama 24 jam, ORD siap

menjadi penyedia sistem manajemen parkir berteknologi tinggi,

ORD mempunyai gedung kantor sendiri beserta sarana dan fasilitasnya. Perusahaan

yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia ini mempunyai legalitas sebagai berikut :

Akta Pendirian Perseroan Syafrizal Chozie,SH,MH Deed No 15SK Menhukham RI No.

AHU04500.AH.01.01 Tahun 2011

N.P.W.P. : 03.078.885.5-011-000

SIUP : 02148-04/PK/1.824.27

1TDP : 09.03.1.70.68743

SKDP : 2355/1.824.1/10SKT Migas No : 0967/SKT-01/DMT/2015

Perusahaan Penyelenggara Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PJK3 No.

KEP.012/DJPPK/III/2011)

Represetative of Malaysian Defensive Driving Center (MDDC)  bekerjasama

dengan Jabatan Keselamatan Jalan Raya

Member of International Association for Safety and Survival Training Provider No.

132Member of British Safety Council

Member of Kadin (Indonesia Chamber of Commerce Member No. 150623-018397



Kerjasama Pengelolaan Parkir

Kebutuhan Anda

� Memiliki lahan parkir yang aman, nyaman

    dan tertata dengan baik

� Pelayanan cepat saat masuk dan keluar

     property dengan tampilan dan teknologi terbaik

� Kepuasan pengguna jasa parkir

� Pelaporan yang komprehensif dan terbuka  setiap

    mingguan

� Mendapatkan jaminan pendapatan yang maximal

Solusi SAFE  PARKING

Untuk menjawab kebutuhan Anda, SAFE PARKING memberikan

beberapa solusi sebagai berikut :

� Sistem pendukung kecepatan transaksi tidak lebih dari 3 (tiga)

    detik

� Sistem pendukung keamanan dan kenyamanan bagi para

    pengguna jasa parkir (CCTV dan Security)

� Kecepatan dan fleksibilitas dalam penanganan suatu masalah

    Solusi di atas merupakan integrasi dari tiga aspek penting yaitu

    sistem, operasional dan aspek pendukung lainnya yang dijabarkan

    di bawah ini :

 

A. Sistem

� Perubahan sistem parkir yang sesuai dan handal menggunakan

    atau Linux dengan data base yang besar serta cepat,  dilengkapi

    kamera sebagai pengaman .

� Sistem parkir telah teruji dengan min. 30.000 transaksi/hari.

� Penggunaan auto barrier gate sehingga cepat, kokoh, aman

    dan terkoneksi dengan sistem sebagai salah satu kontrol yang

    ada.

� Laporan keuangan (pendapatan dan pengeluaran) mingguan

    dan bulanan serta audit yang berkala.



System Perparkiran

Operasional
� SDM:  Perekrutan seleksi dan pelatihan serta refreshment
    training menjadi tolok ukur kehandalan operasional lapangan.
    kami menggunakan Sumber Daya Manusia setempat (SDM
    Lokal)
� SOP serta pendukung prosedur lokal sebagai komitmen
    dasar pelaksanaan operasional.
� pelatihan courtessy atas keramahan,serta kepedulian
    terhadap pelanggan tanpa mengurangi ketegasan.
� Apel kesiapan sebagai kepastian kesigapan petugas.
� Pengawasan dan penghargaan SDM.
� Dukungan SDM menghadapi event besar

System Design
� Project Design, sebagai kelengkapan pelaksanaan dan
    keindahan serta kenyamanan setiap pengguna jasa
    parkir.
� Neon Box, Sign Board informasi cepat-nyaman-aman
    sebagai salah satu informasi kepada pengguna jasa
    untuk memanfaatkan fasilitas yang ada
� Pembayaran parkir yang mudah dan nyaman 
� Prioritas gate disesuaikan event yang ada sehingga   
    memudahkan pengguna jasa parkir
� Pengawasan penuh & langsung oleh Head Office Staff
    sebagai pemastian standar perusahaan



Keunggulan Safe Parking

Biaya Investasi 
Investasi standar 100 % ditanggung oleh Safe Parking. 
Safe Parking akan menanggung seluruhbiaya investasi awal
hingga lahan parkir siap dipergunakan. Hal ini akan
menguntungkan pihak management karena tidak
mengeluarkan modal sama sekali untuk lahan parkir di awal
masa operasional. Seluruh biaya pemasangan alat, perekrutan
dan pelatihan ditanggung oleh SAFE PARKING

Pendapatan Maksimum Pemilik Property  
Dikelola dengan professional, SAFE PARKING menjanjikan
pelayanan terbaik yang mampu diberikan oleh provider parkir
dan keuntungan sesuai dengan keinginan Anda sesuai
dengan kesepakatan.

 
Alternatif Pertama 

konsep kerjasama yang ditawarkan oleh SAFE PARKING
adalah PROPERTY akan mendapatkan 70% dari pendapatan
bersih parkir dan SMART PARKING mendapatkan
Professional Management Fee sebesar 30% dari pendapatan
bersih parkir, di mana SAFE PARKING akan menanggung
seluruh biaya investasi awal hinggalahan parkir siap
dipergunakan, kemudian biaya investasi ini akan
diperhitungkan dalam bentuk Amortisasi yang dibayarkan
setiap bulannya
selama masa kontrak digabungkan dengan biaya rutin
bulanan, termasuk pajak serta koordinasi dan akan
dimasukkan ke dalam komponen biaya sebelum pendapatan
bersih parkir.

 



Keunggulan Safe Parking

Alternatif Kedua 
adalah PROPERTY akan mendapatkan 30% dari
pendapatan kotor parkir sebelum biaya rutin bulanan,
pajak serta koordinasi dan SAFE PARKING yang akan
menanggung seluruh biaya investasi tanpa
diperhitungkan sebagai Amortisasi, biaya rutin bulanan,
pajak dan koordinasi.

 
Alternatif Ketiga 
 

** adalah dengan system PENDAPATAN TETAP
BULANAN, yaitu dengan menganalisa pendapatan rata-
rata yang didapatkan PEMILIK PROPERTY setiap
bulannya dalam satu tahun, dan akan dijadikan acuan
dasar penetapan Pendapatan Tetap Bulanan. Sistem ini
akan memberikan keuntungan jaminan kepastian jumlah
pendapatan setiapbulannya dan pembayarannya
dilakukan di awal bulan berjalan. SMART PARKING yang
akan menanggung seluruh biaya investasi tanpa
diperhitungkan sebagai Amortisasi, biaya rutin bulanan,
pajak dan koordinasi.



Keunggulan Safe Parking

ASURANSI YANG TERPERCAYA DAN MUDAH 
 

KLAIM SAFE PARKING melindungi lokasi parkir yang dikelola
dengan asuransi tipe Comprehensive Public Liability
Insurance, yaitu asuransi yang berfungsi untuk melindungi
pihak property dan operator parkir dari tuntutan pihak ketiga.
Perlindungan dari asuransi mencakup total loss dan
kehilangan bagian dari kendaraan yang sedang di parkir di
dalam lokasi parkir yang diakibatkan oleh kelalaian operator
dalam kapasitasnya sebagai pengelola parkir.
Setiap insiden yang terjadi di dalam lokasi parkir sebelum
proses klaim akan mengalami serangkaian pemeriksaan
internal dan dilanjutkan ke kepolisian.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan
penyalahgunaan asuransi parkir oleh pihak tertentu yang
bertujuan memperoleh keuntungan
sepihak.



Keunggulan Safe Parking

DESAIN DAN TEKNOLOGI PARKIR TERCANGGIH DAN
TERKINI 

Spesifikasi Pos Parkir
Kaca Rayben 5 mm list aluminium
Besi Hollow 30 x 30 x 1,4 mm
Atap lapis plat aluminium
Plafon melamin
Lantai plat bordes 1,4 mm
Meja (laci uang, laci, keyboard)
Instalasi listrik (fitting lampu, stop kontak,
saklar)
Dinding dalam melamin
 Dinding luar plat besi1.2 mm
Cat dasar zinkromate
Ukuran 90 x 120 x 210
Warna sesuai pesanan

POS Parkir 

IP Camera

Spesifikasi Pos Parkir
1.3  MP high resolution
HD real-time video
3D DNR & DWDR & BLC
IR LEDs: up to 30m
Waterproof  IP 66 
-Compact Design

Ticket Dispenser
Tiket Dispenser merupakan salah satu alat yang sangat vital dalam pengoperasian didalam sistem parkir, dimana tiket
dispenser menggantikan peran operator dipintu masuk. Saat pengemudi memasuki pintu masuk lokasi parkir,  akan
muncul welcome voice dimana terdengar suara selamat datang dan tekan tombol hijau , kemudian struk karcis lalu
palang parkir terbuka .

SPESIFIKASI TIKET DISPENSER TDY 101 :   
 Printer Thermal    PC non casing    Vehicle Loop Detector    
Double Exhaust Fan    Modul Manless    
Heat Sink    Welcome Voice    RFID Reader / Mifare ( opsional )    
IP Camera Driver Face ( opsional )    Tombol Tiket    Tombol
Bantuan    Sirene    
Nice & Modern Design    Kiosk Panel Plat 1.8 mm 



Keunggulan Safe Parking

DESAIN DAN TEKNOLOGI PARKIR TERCANGGIH DAN
TERKINI 

Barrier Gate MX 80 Atau biasa disebut palang
parkir yang digunakan untuk penghalang pintu
masuk dan keluar, tujuannya untuk membantu
pengaturan kendaraan yang diperbolehkan
masuk atau keluar area perparkiran. 
Palang ini bergerak membuka atau menutup
diatur secara otomatis dengan sistem mekanis
dan elektris.Barrier Gate akan mendapat
perintah dari tiket dispencer agar membuka
palang. Pengguna kendaraan tidak perlu
khawatir kendaraannya akan tertabrak palang.
Pasalnya pada tiket dispencer dan di bawah
palang parkir sudah ditanam loop detektor yang
berfungsi sebagai pendeteksi logam.

Barrier Gate MX 80 

Spesifikasi Teknis MX 80 
Open/Close Time 1,4 sec
vehicle detector 1 channel,RAL 2000
orange color,
voltage 220V±10%,
Frequency 50/60Hz,
Motor Voltage 220V,Power 120W,
Working temperature -20°C~75°C.
Recommend : 1000 Kendaraan/hari, 



Keunggulan Safe Parking

DESAIN DAN TEKNOLOGI PARKIR TERCANGGIH DAN
TERKINI
 
SAFE PARKING memahami bahwa klien adalah pemilik property,
oleh karena itu SAFE PARKING akan mengelola lahan parkir yang sesuai
dengan permintaan klien. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu aspek pendukung dari
keberhasilan pengelolaan lahan parkir adalah perlengkapannya yang
canggih.
 SAFE PARKING menyediakan berbagai fasilitas parkir yang dapat
disesuaikan dengan budget dan kebutuhan klien di lahan parkirnya.

Keunggulan Fasilitas kami adalah sistem komputerisasi di mana setiap
pos dilengkapi dengan komputer beserta material pendukung terbaru
dan tercanggih sesuai dengan order (Manless Gate, PC, printer, ticket,
HUB, dll). 
Setiap pos terhubung secara network dengan server dari induk ke
semua komputer yang terpasang dan dapat diawasi secara ONLINE
di manapun dan kapanpun. 
Sistem komputerisasi ini memaksimalkan sistem dan sumber daya
manusia yang dibutuhkan untuk mengelola parkir. Sistem ini juga
didukung oleh Boom Gate (pintu otomatis)  yang terpasang disetiap pos
keluar, yang fungsi utamanya adalah sebagai pengaman terhadap
kendaraan. Pintu hanya akan terbuka setelah pengguna parkir
menyerahkan tiket yang dilengkapi barcode dan menyelesaikan
transaksi di gerbang keluar. Sistem ini mencegah adanya kemungkinan
kendaraan keluar tanpa melewati gerbang keluar.



MANAGEMENT PERSEROAN

CEO
Wijaya Kusuma

Direktur Operasional
Agus Kurnia Hidayat

Direktur Keuangan
Sandi Wijaya

Pendiri ORD yang berpengalaman di bidang transportasi 
 mempunyai sertifikat dari British Safety Council dan
IASST. Mengembangkan usaha dari bidang pelatihan,
meningkat ke bidang Ketrampilan tenaga kerja dan saat ini
mengembangkan usaha pengelolaan perparkiran,

Menguasai bidang IT,
mempunyai pengetahuan
software linux dan
mengetahui trouble shooting
smart parking. 5 tahun
berada di industri ini
membuatnya dipercaya
menangani operasional safe
parking

Menguasai keuangan dan
mengetahui operasional
manajemen keuangan di
perparkiran. 20 tahun
bekerja di Ramayana
Group dan saat ini
menangani keuangan
ORD. 

Menguasai bisnis
pengelolaan perparkiran
menangani manajemennya
termasuk pengaturan SDM
dan mempunyai instink jeli
pada pengembangan usaha.
Saat ini Safe Parking sudah
beroperasi di 10 wilayah
Indonesia.

Direktur Bisnis Development
Agung

GM Operasional yang
mengelola operasioal dan
pengawasan di lapangan. 
 Beliau juga bekerja di
Holding ORD

General Manager Operasional
Iwan Kurniawan



KAMI MELAYANI

 

Mabes TNI Cilangkap TV One Pulogadung

PLTGU SUKRA



KAMI MELAYANI

 

Pasar Klewer Solo RS Prima Medika Bali

RSUD Budhi Asih Cawang



KAMI MELAYANI

 

Poso City Mall

Tambang Batubara Lahat Bandara RHF Tanjung Pinang



HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami, kami siap membantu Anda!

 
PT. ORD REKACIPTA DINAMIKA

SAFE  PARKING
Head Office

Rasuna Office Park FO 03
Jalan Taman Rasuna Timur 

Jakarta Selatan 12920
Telepon : (021) 8353685, 0811802633

Fax : (021) 83708359
Website : www.ordtraining.com/safe-parking

Email : support@ordtraining.com
 


