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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat sebuah perusahaan 
 

PT Citra Mulia didirikan pada tahun 1999 setelah melakukan  konsolidasi tiga 

puluh tahun bisnis distribusi jam di Indonesia. Hari ini, PT Citra Mulia telah menjadi 

mitra terpercaya dengan lebih dari ratusan ribu toko arloji di seluruh Indonesia. Kita 

untuk memenuhi keinginan kostumer di Indonesia akan selalu memberikan layanan 

terbaik. 

 

2.2 Visi dan Strategi Perusahaan 

 

Meningkatkan kesejahterahan masyarakat dengan pola pikir beragam dan 

ketepatan waktu. Selama 14 tahun terakhir, PT Citra Mulia memberikan  inovasi yang  

telah meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang, menciptakan macam-macam 

desain dan merek terpercaya dengan pasar di seluruh dunia. Mengingat perkembangan 

dan tantangan global, orang-orang menginginkan untuk desain yang sempurna dan 

kita akan mewujudkan mimpi yang menjadi nyata. 

 

2.2.1 Visi 

- Memenuhi keinginan masyarakat dengan arloji impian mereka 

- Selalu memberikan bukti 

- Memiliki merek no.1 di dunia 

 

2.2.2 Strategi 

- Berintergrasi saluran distribusi yang luas 

- Inovasi konsep beragam 
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- Memiliki jaringan penjualan di kota-kota besar (Makassar, Surabaya, Solo, 

Semarang, Balikpapan dan Manado ) 

 

Selama hampir beberapa tahun berkecimpung di dunia bisnis, PT Citra Mulia telah 

menjadi agent sekaligus distributor resmi dari beberapa merek brand ternama seperti 

Oris, Citizen, Alexandre Christie serta Swiss Expedition.  

 

- Oris, selama hampir 100 tahun 

lebih, Oris telah membuat sebuah 

jam tangan berstandar Swiss, 

dengan memakai fitur mekanikal 

dimana jam tangan ini akan 

berfungsi melalui pergerakan tangan 

yang anda lakukan. Selain itu desain 

dari rotor merah menjadi simbol dari 

Oris ini. Oris juga telah membuat 

jam tangan yang didedikasikan bagi 

para selebritis dengan membuat seri 

tersendiri seperti Formula 1, musisi 

Jazz, Penyelam, dan pilot. Mereka 

telah memakai jam tangan Oris yang                      

menjadi sebuah kreasi unik.   

                                Gambar 2.2.1 

- Citizen, sebuah arloji yang telah 

berdiri sejak tahun 1918 ini memilih 

nama Citizen dengan maksud agar 

lebih dekat dengan orang-orang 

disekitar. Brand asal Jepang ini juga 

menunjukkan kecanggihan teknologi 

dan merupakan jam tangan 

menyelan yang profesional karena 

dilengkapi dengan sensor 

kedalaman. Jam tangan asal negeri      

sakura ini memanfaatkan tenaga 

                                Gambar 2.2.2 
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surya sebagai pengganti baterai yang 

dipercaya mengurangi penggunaan 

bahan kimia. 

-Alexandre Christie, selama lebih 

dari belasan tahun terjun ke dalam 

dunia jam tangan, Alexandre 

Christie terus menghasilkan jam 

tangan berkualitas yang terbukti 

dapat bersaing dengan merek arloji 

lainnya. Setiap detail dari jam 

tangan ini,  

dibuat dengan mengandalkan tingkat 

kehati-hatian yang cukup tinggi. 

Jam tangan dengan pergerakan 

Swiss di dalamnya, dan didesain 

dengan materi stainless steel baik 

pada case maupun strap, menjadikan 

arloji ini sebagai bagian dari 

lifestyle yang didedikasikan bagi 

kalangan menengah sampai 

menengah ke atas  

 

 

                                 Gambar 2.2.3 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan  

 

Dalam struktur organisasi perusahaan selalu terdapat jabatan yang memegang 

peranan penting dalam mengerjakan tugas yang ada dalam sebuah perusahaan. Dalam 

struktur organisasi PT Citra Mulia terdapat departemen yang bertugas dan memiliki 

peranan masing-masing pada setiap kegiatannya sebagai berikut: 

 

1. Komisaris, berfungsi menjalankan dan mengawasi bisnis yang berkembang sehari-

hari di perusahaannya sendiri. Komisaris merupakan pemilik saham di perusahaan 

tersebut 

2. Direktur, berfungsi untuk memimpin sebuah rapat umum yang dilaksanakan setiap 

minggunya sebagai review atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu seorang 

direktur juga harus mengambil keputusan terbaik dari setiap kerjsama serta 

penawarana yang ditawarkan oleh klien  

- Swiss Expedition, jam tangan yang 

mencirikan kesan macho, tangguh, 

disertai dengan fitur chronograph di 

dalamnya, telah dilakukan proses 

pengujian lapangan oleh para ahli 

jam tangan. Ini untuk memastikan 

bahwa fungsionalitas berfungsi 

dengan baik pada saat dipakai diluar 

lapangan. Setiap jam tangan 

Expedition, dibuat dengan bahan 

tangguh air serta uji kontrol kualitas. 

Jam tangan petualang dan pemacu 

adrenalin ini cocok bagi pria dengan 

segala aktivitas ekstrim di luar sana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gambar 2.2.4  
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3. Finance manager, mengendalikan keluar masuknya keuangan pada sebuah 

perusahaan agar tercipta keefektifan serta efisiensi dalam siklus keuangan  

4. Sales manager, berfungsi untuk mendistribusikan produk yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan lalu menyebarkannya ke berbagai took atau distributor lainnya  

5. Account manager, berfungsi untuk membangun citra baik di mata klien dan 

mengembangkan usaha prusahaan menjadi lebih besar serta membuat proposal dan 

kontrak bagi perusahaan  

6. IT Manager, berfungsi untuk mengoperasionalkan sistem computer yang ada di 

perusahaan serta membuat dan mengimplementasikan aplikasi atau system baru yang 

memudahkan bagi perusahaan tersebut  

7. Art director, berfungsi untuk membuat dan menyediakan rancangan desain bagi 

perusahaan serta bertanggung jawab atas penyediaan material yang akan dipakai. 

Dalam melaksanakana tugasnya, art director membagi ke dalam beberapa bagian di 

antaranya 

a. Digital imaging yang berfungsi untuk melakukan proses pengeditan pada gambar 

atau foto yang dibuat sebagus mungkin agar desain yang ditawarkan dapat 

menarik si klien  

b. Video editor berfungsi untuk membuat video atau slideshow dari beberapa iklan 

yang dipakai untuk menarik pembeli melalui tayangan gambar bergerak  

c. Copywriter berfungsi untuk menghasilkan tulisan dengan baik dan kata-kata 

yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik pembeli. Biasanya copywriter 

akan menulis serta mempromosikan kelebihan dari suatu produk yang akan 

ditawarkan  

d. Graphic design berfugas untuk membuat sebuah iklan secara kreatif dengan 

konsep yang dibicarakan secara tim sampai pada proses pencetakan iklan itu 

sendiri  

e. Web programmer bertugas untuk membuat dan mengembangkan eksistensi dari 

pembuatan website sebuah perusahaan. Web programmer bertanggung jawab dan 

bekerja sama dengan art director dalam pengisian konten website  
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