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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Dynaplast adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi kemasan 

dan komponen plastik yang didirikan oleh Soebekti Hambali. Awalnya pada tahun 

1959 perusaaan ini memiliki nama PT National Electric Wire, Ltd. kemudian pada 

tahun 1979 berubah nama menjadi PT Dynaplast. Dynaplast dan anak perusahaan 

memiliki 13 pusat produksi yang terletak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, 

Perusahaan yang memiliki visi “Menjadi perusahaan kemasan terbesar di Asia 

Pasifik” ini mampu menghasilkan dan mendistribusikan kemasan dan komponen 

plastik berkualitas tinggi untuk kebutuhan kemasan makanan, minuman, kosmetik, 

farmasi, kimia, pelumas, krat botol, komponen plastik presisi untuk industri 

automotif, peralatan elektronik, dan barang keperluan sehari-hari. 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT Dynaplast 

 

PT Dynaplast menjadi perusahaan kemasan plastik pertama di Indonesia 

yang memperoleh sertifikasi ISO 9002 dan pada tahun 2000, perusahaan kembali 

mendapat sertifikat ISO 9001/2000. Agar tetap kompetitif dan dapat terus 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinamis, PT Dynaplast terus melakukan 

akuisisi strategis dan mengembangkan kemitraan dalam bentuk joint venture 

dengan berbagai perusahaan terkemuka di dunia, seperti Dynapack Asia Pte. Ltd., 

UOB Kay Thian Pte. Ltd., dan Berli Jucker Public Co.Ltd.. 
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 PT Dynaplast memagang lisensi dari Schoeller wavin System dan weener 

Plastic AG dari Jerman untuk krat botol dan teknologi pembuatan cetakan. Pada 

tahun 2005, PT Dynaplast menyelesaikan pembangunan fasilitas produksinya di 

Vietnam untuk sebuah perusahaan barang keperluan sehari-hari, yang mulai 

beroperasi sejak pertengahan tahun 2005. Berbagai prestasi telah dicapai 

perusahaan, hal ini disebabkan oleh strategi perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan, bukan hanya menekankan pada sisi komersial kualitas, teknologi, dan 

breand equity, tetapi juga pada nilai-nilai kejujuran, kepuasan pelanggan, dan 

sikap saling menghormati.  

 

Tabel 2.1 Biografi PT Dynaplast 

Nama Perusahaan: PT Dynaplast 

Bidang: Plastic Packaging and Component Manufacture 

Tahun Berdiri: 1959 

Pendiri: Soebekti Hambali 

Presiden Direktur: Tirtadjaja Hambali 

Kantor: Dynaplast Tower, lt.9-10 

  Jl. M.H. Thamrin No. 1 

  Lippo Karawaci, Tangerang 15811 

Motto: Berusaha menjadi yang terbaik 

Visi: Menjadi perusahaan kemasan terbesar di Asia Pasifik 

Misi: 1. Menjadi yang pertama dalam mengantisipasi kebutuhan pelang-

gan 

  

2. Merekrut karyawan yang bermotivasi tinggi, memberikan 

pelatihan dan peluang pengembangan diri 

  3. Memastikan keberhasilan usaha melalui komitmen menyeluruh 

  

4. Mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berke-

lanjutan serta memberikan secara maksimal nilai jangka pan-

jang bagi pemegang saham dan karyawan 

5. Peduli terhadap lingkungan serta masyarakat di mana kita be-

rada 
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Tabel 2.1 Biografi PT Dynaplast (lanjutan) 

Budaya: 1. Prioritas kepada pelanggan 

  2. Integritas 

  3. Saling percaya dan saling menghargai 

  4. Kepemimpinan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

  5. Kerjasama 

Website: www.dynaplast.co.id 

E-mail: nbd@dynaplast.co.id 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

PT Dynaplast dipimpin oleh Bpk. Tirtadjaja Hambali selaku Presiden 

Direktur. Perusahaan dibagi ke dalam lima departemen, yaitu Packaging 

Managing, Component Managing, Chief Financial Officer, Chief Operating 

Officer, dan Business Development. Setiap departemen dipimpin oleh seorang 

direktur departemen. Di bawah departemen terdapat Business yang dipimpin oleh 

seorang Business Unit Head. Aktivitas organisasi perusahaan dikontrol dengan 

pengawasan dari Internal Audit dan Corporate Secretary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan aplikasi..., Michael Alexander Djojo, FTI UMN, 2012



 

7 

 
 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Dynaplast 
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