
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

PT. 

Indomarco Prismatana adalah perusahaan yang mengelola Indomaret, dimana 

toko pertama didirikan di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. PT. Indomarco 

Prismatana adalah pengembang bisnis waralaba pertama di Indonesia. Perusahaan 

yang mempunyai Visi yaitu “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel 

waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Pada awal mula didirikan 

konsep yang dibuat oleh perusahaan adalah membuat toko yang menyediakan 

kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari yang ditempatkan di lingkungan 

padat hunian seperti perumahan. 

 

 

Gambar 2.1. Head Office Indomaret Ancol 

(sumber: dokumen pribadi) 

 

 

Perkembangan yang berlalu membuat perusahaan terus meningkatkan 

jumlah gerai yang dibuka. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi 
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keinginan pasar dan mencapai target tiap tahun yang terus dikembangkan. 

Berdasarkan pengalaman yang diraih seiring berlalunya waktu memberi pelajaran 

bagi perusahaan untuk mengoprasikan jaringan ritel yang bersekala nasional. 

Dalam mencapai targetnya perusahaan banyak membuka gerai di kawasan 

perumahan, perkantoran, niaga dan wisata. (indomaret.co.id/korporat, 2016). 

 Pada tahun Mei 2016 tercatat perusahaan berhasil membuka 12.800 gerai 

Indomaret dengan rincian 60% gerai adalah milik aset perusahaan sedangkan 

sisanya adalah gerai milik masyarakat. (indomaret.co.id/gerai-indomaret, 2016). 

 

2.1.1. Indomaret 

Indomaret adalah gerai waralaba yang pada awal mula menyediakan kebutuhan 

sehari-hari, namun seiring dengan perkembangan waktu dan mengikuti 

permintaan pasar yang ada, Indomaret banyak mengalami perubahan untuk 

menyesuaikan keadaan pasar. Konsep yang dibuat Indomaret merupakan konsep 

dagang waralaba pertama dan menjadi pelopor di bidang minimarket di Indonesia. 

 

 
Gambar 2.2. Logo Indomaret 

(sumber: indomaret.co.id) 

 

Sambutan masyarakat terhadap Indomaret sangat baik, hal ini dibuktikan 

dengan keberhasilan meningkatkan pembukaan gerai seiring dengan berjalannya 

waktu. Indomaret terus meningkatkan pembukaan gerai ke pulau Sumatera, 

Sulawesi dan Bali. Konsep waralaba Indomaret juga diakui oleh pemerintah 

melalui penghargaan yang diberikan untuk Indomaret, selaku “Perusahaan 

Waralaba Unggul 2003”. Seiring dengan perkembangan dan penyesuaian terhadap 

permintaan pasar gerai yang dibuka dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan 

segmentasi wilayah. 
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2.1.1.1. Indomaret Point 

 
Gambar 2.3. Logo Indomaret 

(sumber: indomaret.co.id) 

 

Indomaret Point adalah gerai Indomaret Convenience, toko jenis ini hanya 

Menjual makanan dan minuman cepat saji. Toko jenis ini lebih dominan 

ditempatkan di daerah potensial objek wisata. Toko Indomaret Point 

jumlahnya yang paling sedikit dibandingkan toko Indomaret jenis yang 

lain. Hal ini dikarenakan segmentasi untuk jenis toko ini hanya terbatas 

menyediakan item yang hanya dicari konsumen stop and go. 

 

 2.1.1.2. Indomaret Fresh 

 
Gambar 2.4. Logo Indomaret 

(sumber: indomaret.co.id) 

 

Indomaret Fresh adalah toko regular dengan fitur tambahan yaitu, 

menyediakan buah, RTE (Ready to Eat) atau makanan siap saji. Makanan 

siap saji yang disediakan terdiri dari beberapa macam dari makanan ringan 

sampai makanan berat yang siap disajikan. RTD (Ready to Drink) atau 

minuman siap saji, minuman yang disediakan pada toko ini adalah 

minuman hangat dan minuman dingin, diantara beberapa toko tertentu 

sudah disiapkan mesin pembuat kopi dan menyediakan roti. Roti yang 

disediakan merupakan roti yang dibuat langsung di toko. Namun roti yang 
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dibuat langsung hanya roti local brand dari Indomaret. Toko Indomaret 

jenis ini lebih banyak ditempatkan di daerah yang padat seperti 

perkantoran atau daerah yang ramai kegiatan konsumen. 

 

2.1.1.3. Indomaret Plus 

 
Gambar 2.5. Logo Indomaret 

(sumber: indomaret.co.id) 

 

 Indomaret Plus adalah toko regular dengan tambahan seperti toko 

Indomaret Fresh namun dengan tambahan lainnya yaitu buah-buahan 

potong, sayur, dan berbagai macam makan beku. Toko jenis ini 

ditempatkan di daerah yang padat penduduk seperti perumahan atau lokasi 

yang potensial untuk kebutuhan konsumsi. 

 

2.2. Struktur Organisasi 

 
Gambar 2.6. Bagan Struktur Perusahaan 

(sumber: dokumen pribadi) 
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