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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Mengacu pada Company Profile PT.Indolakto, sejarah PT.Indolakto dimulai dari 

Australian Dairy Milk Produce Board (Dewan Hasil Peternakan Susu Australia) 

yang telah mendapat pengalaman dan hasil memuaskan dalam mendirikan pabrik-

pabrik pengolahan susu di Filipina, Thailand, dan Singapura yang semuanya 

dilakukan dalam rangka kerjasama dengan pemilik modal setempat. Dorongan 

dan kesempatan untuk melakukan usaha serupa di Indonesia terbuka dengan 

disahkanya Undang-undang Penanaman Modal Asing No.1 tahun 1967 oleh 

Pemerintah Indonesia. 

Pada tanggal 23 September 1967 anggota pimpinan Australian Dairy Milk 

Produce Board yang terdiri dari E.G Robert O.B.E (Ketua), J.P Norton O.B.E 

(Wakil Ketua) dan S.F Barnes (Excutive Director dan Project Manager) 

mengadakan kunjungan ke Jakarta dan setelah mengadakan perundingan-

perundingan dengan Direksi P.D & I. Marison N.V. yang terdiri dari Usman 

Zahiruddin dan Drs. Nazar Zahiruddin, dan juga pejabat-pejabat tinggi Jakarta 

dala bentuk joint venture dengan P.D. & I. Marison N.V. 

Pada tanggal 3 November 1967 permohonan izin joint venture tersebut 

disetujui oleh Dewan Pertimbangan Penanaman Modal  Asing, dan   pada  tanggal  

Penyiapan bukti..., Daniel Ambar Prasetya, FB UMN, 2014



17 
 

15 Desember 1967 ditandatangani akte pendirian perusahaan yang dinamakan sebagai 

PT. Australian Indonesian Milk Industries. Perusahaan  tersebut  didirikan dengan 

modal sebear US$ 750,000 dan disamping itu mendapat juga bantuan dari Australia 

Dairy Produce Board berupa pinjaman uang sebesar US$ 880,000 untu pembelian 

pabrik dan semua perlengkapan yang diperlukan. 

Sebagai Dewan Komisaris Perusahaan baru ditunjuk pihak-pihak untuk 

mewakili Australian Dairy Produce Board, yaitu E.G. Roberts O.B.E (Presiden 

Komisaris), E.g McCartney dan H.A. Stone O.B.E., dan sebagai perwakilan dari P.D 

& I. Marison N.V., Usman Zahiruddin (Wakil Presiden Komisaris) dan Janis 

Zahiruddin. Para pemegang saham membentuk Dewan Komisaris yang terdiri dari 

J.P. Norton O.B.E. (Ketua), S.F. Barnes (Executive Director dan Project Manager) 

serta Drs. Nahar Zahiruddin (Executive Director). 

Kemudian diadakan kontrak manajemen antara perusahaan baru dengan Asia 

Dairy Industries (H.K) Ltd., yaitu perusahaan yang tergabung dalam Australian Dairy 

Produce Brand dan yang mengkhususkan diri dibidang manajemen. Berdasarkan 

kontrak tersebut, Asia Dairy Industries diserahi tanggung jawab atas segi-segi teknis 

dan administratif. Kemudian diadakan persetujuan bahwa P.D. & I. Marison N.V. 

ditunjuk sebagai distributor hasil produksi perusahaan tersebut untuk seluruh 

Indonesia. 

Pada awal tahun 1968 dibeli sebidang tanah selua 3 Ha yang terletak di 

Gandaria Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya yang menghubungkan Jakarta menuju 

Bogor, dan pada tanggal 1 Mei 1968 dimulai pembangunan fondasi untuk satu pabrik 
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moderen dengan luas bangunan yang berjumlah 6000 m2. Dalam rencana bangunan 

terdapat fasilitas kesejahteraan bagi pegawai (termasuk ruang ibadah) dan pengeboran 

sumur dalam sebagai sumber air.  

Pada bulan Desember 1968 dimulai pemasangan peralatan dan mesin-mesin 

pabrik, dan pada bulan juni 1968 pabrik telah siap untuk memulai produksi. 

Kemudian bersama dengan 200 karyawan, pengembangan produk dan usaha terus 

dilakukan hingga diluncurkan produk lainya seperti susu pasteurisasi merek 

INDOMILK pada tahun 1970, produk mentega dengan merek ORCHID BUTTER 

dan merek Golden Chrun pada tahun 1971, produk es krim dengan merek Peter Ice 

Cream pada tahun 1972, serta susu bubuk INDOMILK diproduksi dengan sistem toll 

manufacturing pada tahun 1985. 

Pada tahun 1986 PT INDOMILK memperoleh PMDN (Penanaman Modal 

Dalam Negri) setelah terjadinya alih teknologi dan pemodalan. Produk berikutnya 

yang diluncurkan setelah perubahan status ini adalah susu kental manis CAP 

ENAAK. Tahun 1988 susu kental manis produksi INDOMILK telah di ekspor ke 

berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, 

Tiwan, serta kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika dan  Amerika Latin. 

Sejalan dengan perkembangan usaha, hingga tahun 2008 INDOMILK Dairy 

Group telah melahirkan beberapa perusahaan dengan produknya bersama dengan 

2.651 karyawan, sebagai berikut: 

1 PT. Australia Indonesian Milk Industries ( PT. INDOMILK ) 

a. Susu Kental Manis 
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b. Susu Pasteurisasi 

c. Mentega 

d. Susu Cair Steril  

2 PT. Indomurni Dairy Industries 

a. Susu Pasteurisasi 

b. Set Yoghurt dan  Yoghurt Drink 

c. Susu Cair Steril 

3 PT. Ultrindo 

a. Susu Bubuk 

4 PT. INDOLAKTO 

a. Susu Kental Manis 

b. Susu Ultra High Temperature 

5 PT. Indoeskrim 

a. Es krim 

6 PT. Alam Sumbervita  

a. Distributor untuk Produk yang memerlukan pendingin 

Sampai pada saat ini produk-produk tersebut sudah diekspor ke berbagai 

negara diantaranya seperti Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, Philipina, 

Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea, Fiji, Nauru, Tonga, Solomon, Samoa, Vanuatu, 

Papua Nugini, New Zealand, Timor Leste, Cameroon, Malawi, Moroni, Maladewa. 

Untuk dapat memperkuat sinergi dalam badan perusahaan, pada bulan April 

2008 dilakukan merger terhadap PT. Australia Indonesian Milk Industries (PT. 
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INDOMILK), PT. Indomurni Dairy Industries, PT. Ultrindo, PT. INDOLAKTO dan 

PT. Indoeskrim ke dalam satu payung usaha, yaitu PT. INDOLAKTO. Sehingga 

mulai pada tanggal 1 Apri 2008 berubah menjadi PT Indolakto dan bergabung dengan 

INDOFOOD CBP pada Desember 2009 sampai dengan sekarang. 

2.2 Visi, Misi, Prinsip Kerja, Slogan Mutu dan Maklumat Mutu INDOMILK 

1. Visi   :   Turut Mencerdaskan Anak Bangsa. 

2. Misi : Menyediakan Produk Unggul Yang Halal, Menyehatkan, 

Bermutu, Aman dan Mudah Diperoleh. 

3. Prinsip Kerja 

a) KEPELOPORAN DAN INOVASI 

1) Indomilk adalah pelopor industri persusuan dan perusahaan susu 

moderen pertama yang didirikan di Indonesia. 

2) Indomilk adalah yang pertama menghasilkan Susu Kental Manis, 

Pasteurized Liquid Milk, Butter dan Ice Cream. 

3) Indomilk adalah penghasil produk susu terlengkap di Indonesia. 

4) Indomilk adalah perintis pemasaran produk susu Indonesia ke pasar 

dunia. 

b) TEKAD  

1) Indomilk bertekad untuk senantiasa berupaya bahwa keberadaan 

Indomilk diperkuat dan ditingkatkan. 
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2) Indomilk bertekat menjadikan setiap keluarga Indonesia menjadi 

keluarga Indomilk, sehingga produk Indomilk tersedia disetiap 

rumah tangga. 

3) Indomilk betekad mencerdaskan anak bangsa. 

c) EFISIENSI DAN KOMPENSASI 

1. INDOMILK senantiasa meningatkan efisiensi dan menggali 

taknlogi dan cara kerja baru. 

2. INDOMILK akan selalu meningkatkan kompetensi karyawan. 

d) KEPUASAN PELANGGAN  

1. INDOMILK menyadari bahwa hidup Indomilk bergantung pada 

pelanggan. 

2. Kebtuhan, persyaratan dan harapan mereka harus kami ketahui, 

kami penuhi dan sedapat mungkin kami lampaui. 

3. Dimana ada pelanggan, disana produk Indomilk kami tampilkan. 

4. Dimana pelanggan belum ada, disanalah pelanggan baru harus kami 

ciptakan. 

e) MANFAAT DAN KEUNTUNGAN BERSAMA 

1) Kegiatan INDOMILK adalah kegiatan berusaha untuk memperoleh 

manfaat dan keuntungan bersama.  

2) INDOMILK didukung dan karenanya harus mendukung lingkungan 

dimana dia berada. 

3) INDOMILK hidup dari dan karenanya harus melayani pelangganya. 
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4) INDOMILK dijalankan oleh dan karenanya harus menyejahterakan 

karyawannya. 

5) Pemasok, distributor dan para pengecer adalah mitranya. Mereka 

berada di lahan yang sama, karenanya harus saling menjaga. 

6) INDOMILK dilahirkan dan ditopang oleh para penyandang dana. 

INDOMILK harus membuat mereka merasa aman dan nyaman. 

“KAMI BERKARYA UNTUK MEMBUKTIKAN ITU SEMUA”. 

4. SLOGAN MUTU 

PT. INDOLAKTO memiliki slogan mutu dalam menghasilkan prosuk 

susu yang terbaik bagi semua pihak yaitu FRESH yang berarti: 

a. Focus on customersatisfaction (Fokus pada kepuasan pelanggan). 

b. Reliable staff our biggest Asset (Keandalan staf adalah aset utama 

kami).  

c. Excellence is ur way of life (Keunggulan adalah cara kerja kami). 

d. Strong teamwork makes a winning team (Kekompakan membuat 

tim yang kuat). 

e. Healty food is our business (Produk yang sehat adalah bisnis kami). 

5. MAKLUMAT MUTU 

a. Kami bertekad sepenuh hati untuk hanya menghasilkan produk 

bermutu dan halal bagi kepuasan pelanggan. 

b. Kami sepenuhnya memahami semua persaratan yang belaku untuk 

dilaksanakan dalam setiap proses kerja kami. 
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2.4 Uraian Struktur Organisasi PT. Indolakto 

PT. Indolakto dipimpin oleh Excutive Commite atau dibantu oleh dewan 

Penasehat (HR Adviser). Dewan Pengawas tersebut bertugas mengawasi 

departemen-departemen yang ada di PT Indolakto yaitu: 

1. Departemen Teknik dan Informasi yang dikepalai oleh Chief Technical 

Officer 

Bagian teknik dan informasi, bertugas untuk menangani beberapa divisi 

seperti: 

a. KUD Service 

b. Head of Project Management yaitu divisi yang fokus pada disiplin 

perencanaan, pengorganisasian, memotivasi, dan mengendalikan 

sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan tertentu. 

c. Chief of Engineering bertanggung jawab untuk untuk semua operasi 

dan pemeliharaan mesin ataupun peralatan teknik. 

d. Head of R&D and Quality Management yaitu divisi yang bertugas 

untuk melakukan pengembangan produk maupun peningkatan 

kualitas produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan. 

e. Head of Regulatory Affairs Vacant berfokus pada urusan regulasi 

terkait industri makanan serta memastikan perusahaan mematuhi 

semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan bisnis 

mereka. 
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f. Head of Operation Development berfungsi mengembangkan 

strategi untuk meningkatkan penghasilan atau pemasukan (top line 

company activities/objectives). 

2. Departemen Operasi yang dikepalai oleh Chief Operating Officer yang 

bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari perusahaan dan secara rutin 

melaporkan kepada eksekutif tertinggi yaitu Chief Excutive Officer (CEO). 

Departemen ini menaungi beberapa divisi sebagai berikut: 

a. Penjualan Produk merupakan divisi yang bertugas untuk menghasilkan 

pemasukan perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan 

tersebut. Divisi ini dikepalai oleh manajer penjualan. 

b. Pemasaran Produk merupakan divisi yang terkait dengan cara 

perusahaan memperkenalkan produk yang dibuat perusahaan kepada 

masyarakat melalui promosi. Selain itu divisi ini juga menjalin 

hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjadi 

jembatan antara perusahaan dan lingkungan eksternal. Hal ini 

dilakukan sebagai perwuudan konsep marketing communication. 

Divisi ini dikepalai oleh General Manager Marketing.  

3. Departemen Keuangan yang dikepalai oleh Chief Financial Officer yang 

bertanggung jawab untuk mengelola risiko keuangan perusahaan, 

perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan kepada 

manajemen yang lebih tinggi. Depatemen ini bertugas untuk menaungi 

beberapa divisi sebagai berikut: 
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a. Pembelian bertugas dalam menyediakan bahan-bahan material untuk 

keperluan produksi. Divisi ini dikepalai oleh Manajer Pembelian. 

b. Treasury yang bertanggung jawab untuk menaga likuiditas 

perusahaan, yaitu: memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas 

untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, seperti membuat 

peramalan kas, dan melakukan tata kelola resiko. Divisi ini dikepalai 

oleh Treasury Manager. 

c. Controller 

d. Financial Planing & Analysis, divisi ini bertugas dalam perencanaan 

keuangan perusahaan. Divisi ini dikepalai oleh Financial Planing & 

Analysis Manager. 

e. Pajak merupaka divisi yang bertugas untuk melakukan perhitungan, 

pelaporan, serta pembayaran pajak yang harus dibayar perusahaan, 

melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali pajak penghasilan 

serta melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Pajak terbaru 

bila ada. 

f. Information System berfungsi dalam menyediakan informasi yang 

akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada 

value chain secara efektif dan efisien, serta meningkatkan efisiensi 

perusahaan. Divisi ini dikepalai oleh Information System Manager. 

g. Legal merupakan divisi yang berfokus dalam mengkoordinasikan 

kegiatan Penangana Hukum Perusahaan, berupa penanganan masalah 
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hukum serta pendapat hukum yang bersifat bisnis maupun 

administrasi, sedangkan tugas Direksi berkaitan dengan 

operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan, 

mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan, 

melakukan kajian dan penilaian terhadap permasalahan dan peraturan 

kepabean, perpajakan, ketenagakerjaan, serta peraturan-peraturan uang 

berkaitan dengan aktivittas perusahaan. 

4. Departemen Human Resources Development menangani dua divisi yaitu: 

a. Human Resources merupaan divisi yang memiliki fungs terkait dengan 

proses perekrutan serta pelatihan karyawan, mengembangkan sistem 

manajer dan hubungan industry. 

b. General Affair merupakan divisi yang berfungsi mengontrol aktivitas 

di kantin karyawan dan stationery, mengontrol aktivitas poliklinik di 

perusahaan, pengurusan taman, pembersih ruangan (office boys dan 

office girls), administrasi, penjaga keamanan (security), urusan rumah 

tangga perusahaan, mengurus pemeliharaan aset kantor, mengatur 

akomodasi untuk perjalanan dinas pegawai kantor, serta membangun 

relasi dengan pihak eksternal.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerja magang di PT.Indolakto 

dilakukan didalam Tax Departement, sebagai staf pajak dibawah pimpinan 

Tax Manager.  
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