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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.Gambaran Umum Perusahaan 

OT Group merupakan perusahaan consumer goods yang memproduksi 

berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Berawal dari minuman kesehatan 

tradisional yang menggunakan bahan dan proses berstandar tinggi, OT telah 

berkembang semakin modern tanpa meninggalkan nilai-nilai positif dan luhur yang 

dicetuskan oleh pendiri dari perusahaan. 

 OT Group memulai usahanya pada tahun 1948 melalui produk minuman 

kesehatan tradisional. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan konsumen 

akan produk sehari-hari, OT memutuskan untuk masuk ke bisnis consumer goods 

dengan penambahan unit usaha dan produk baru, yaitu: 

• Makanan (wafer, biskuit, coklat, permen, kacang, dan makanan penutup) 

• Minuman (teh siap minum dan minuman kesehatan) 

• Perawatan Diri (perawatan gigi dan mulut, rambut, dan pisau cukur). 

2.1.1. Logo OT Group 

 Berikut merupakan logo dari OT Group: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo OT Group 
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2.1.2. Visi dan Misi OT Group  

 Visi perusahaan OT Group adalah sebagai perusahaan utama yang 

memberikan produk-produk pilihan pertama dan solusi yang inovatif untuk 

pelanggan di Asia Pasifik. 

 Sedangkan misi dari perusahaan OT Group adalah “Kami ada untuk 

mencerahkan dan memuaskan kehidupan pelanggan, karyawan, pemegang saham, 

dan masyarakat dengan menciptakan dan memenuhi kebutuhkan konsumen.” 

2.1.3. Nilai-nilai Perusahaan 

1. IN GOD WE TRUST 

Beriman kepada Tuhan dalam berkarya atau yang bisa disingkat TAAT.  

• Tuhan berfirman.  

• Aku percaya dan melakukan.  

• Aku melakukan yang aku bisa.  

• Tuhan melakukan yang aku tidak bisa.  

2. INTEGRITY 

Integrity berarti jujur, tidak berkompromi terhadap 

kepalsuan/penyimpangan, berani berterus terang dan bertanggung jawab. 

Komitmen terhadap diri pada karakter ketimbang pada keuntungan pribadi, 

pada orang ketimbang pada benda, pada pelayanan ketimbang pada 

kekuasaan, pada prinsip ketimbang pada kesenangan, pada pandangan 

jangka panjang ketimbang jangka pendek. 

3. RELATIONSHIP 

Hubungan yang sehat, saling membangun dan saling menguatkan 

antar customers, employees, shareholders, dan society. 

Perusahaan ingin membangun suatu keluarga besar antara 

konsumen, karyawan dan keluarganya, pemegang saham dan pihak-pihak 

terkait lainnya berlandaskan pada iman, keterbukaan, empati, saling 

menghormati dan percaya untuk memperoleh serta meningkatkan 

kemakmuran bersama. 
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4. WINNING SPIRIT 

Sebagai pemenang, memiliki semangat dan tekad untuk selalu 

menaklukkan musuh dalam segala hal. 

Perusahaan memiliki semangat sebagai pemenang dengan berpikir 

sebagai pemenang, serta memiliki tekad untuk terus belajar, berlatih dan 

bisa bekerja untuk memberikan hasil yang semakin hari semakin baik. 

5. INNOVATION 

Berani berubah. cerdik dalam mencari, menggali dan menemukan 

solusi-solusi inovatif. 

Bagi perusahaan, inovasi berarti dengan cerdik mencari, menggali, 

menemukan dan mencoba ide-ide baru serta berani berubah dengan selalu 

belajar, berlatih, dan bisa serta menerapkan perkembangan teknologi untuk 

senantiasa meningkatkan kemakmuran bersama. 

2.1.4. Produk Perusahaan OT Group  

 Produk-produk perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Makanan yang berupa: wafer, biskuit, coklat, dan permen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Produk Wafer OT Group 
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Gambar 2.3 Produk Biskuit OT Group 

 

Gambar 2.4 Produk Cokelat OT Group 

- Chizmill (merupakan wafer berbentuk roll dengan rasa keju) 

- Tango (merupakan wafer renyah yang memiliki berbagai macam 

rasa) 

- Fullo (merupakan wafer roll dengan isian krim rasa cokelat, vanilla, 

cokelat vanilla, cokelat stroberi, dan black choco) 

- Klop (merupakan krekers yang memiliki rasa kelapa dengan taburan 

gula asli) 

- Oops (krekers renyah berbentuk bintang ditaburi bumbu yang 

memiliki banyak rasa) 



  10 
 

- Canonball (permen bulat yang terbuat dari coklat, susu, serta lapisan 

gula dan cokelat garing) 

- Mojiz (permen lunak bersalut gula yang memiliki rasa mint) 

- Mintz (hampir mirip seperti Mojiz, Mintz merupakan permen lunak 

yang memiliki rasa mint) 

- Blaster (permen keras berwarna belang yang berisi coklat dan mint) 

- Kurang Asem (merupakan permen unik karena memiliki isian rasa 

asam dan memiliki varian rasa rujak) 

 

2. Minuman yang berupa: teh, jelly, air mineral, liang tea, dan minuman 

kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Produk Minuman OT Group 
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Gambar 2.6 Produk Kiranti 

- The Legit Kental (seduhan teh yang berasal dari teh berkualitas yang 

dipadukan dengan gula batu) 

- Teh Gelas (teh yang kaya akan andioksidan serta berbahan alami 

dengan 100% gula asli. Terdapat 2 varian rasa: original, dan teh 

hijau) 

- Vita Jelly Drink (minuman berbentuk jelly yang diperkaya vitamin 

dan serat tinggi, tersedia dalam rasa buah-buahan) 

- Vita Pudding (pudding lembut yang mengandung susu dan 

kandungan jus buah asli yang tersedia dalam rasa cokelat, vanilla, 

caramel, stroberi, dan mangga) 

- Crystalline (air mineral produksi OT Group yang berasal dari 

sumber mata air pegunungan dan mengandung mineral dengan pH 

seimbang) 

- Jagak (minuman sehat mengandung jahe dan curcumin, 100% bebas 

gula dan mengandung pemanis alami) 

- Kiranti (minuman alami khusus wanita saat sedang menstruasi dan 

telah memenuhi lisensi kategori OHT (Obat Herbal Terstandar) serta 

tercipta dari bahan herbal terstandarisasi) 

- Tango Velluto (minuman coklat susu yang bebas dari pengawet) 
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3. Perawatan yang berupa: pasta gigi, sikat gigi, dan mouthwash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Produk Kesehatan Gigi dan Mulut OT Group 

- Formula (pasta gigi dan sikat gigi produk OT Group) 

- ABCDent (mouthwash yang dapat melindungi kesehatan gigi dan 

memberi kesegaran nafas lebih lama) 
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2.2. Struktur Organisasi OT Group 

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di OT Group: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan praktik kerja magang di Divisi MAI yang merupakan 

divisi IT OT Group, ditempatkan di bagian developer. Developer yang 

dimaksudkan adalah untuk membuat Laporan Analisis disesuaikan dengan spec 

yang telah ditentukan. Laporan Analisis yang dimaksud berbentuk sebuah 

dashboard yang berisi informasi yang dapat membantu user dalam pengambilan 

keputusan. 

Chief Technology 
Officer

(Tanaka Murinata)

Director
Director

(Anton Yoannatan)

Head of Developer
(Davin Ang)

Intern Staff 
(Giovanni 
Wibisono)

Director

Gambar 2.8 Struktur Organisasi MAI 


