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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Cv. Indostocklots mengepalai beberapa bagian, diantaranya adala Milenia, Amira 

Factory Outlet dan Cargo Fashion. Perusahaan ini bergerak di bidang resaller 

pakaian yang berbasis online. Milenia berdiri sejak 2010. Awalnya bernama Shop 

The Branded, pada tahun 2015 pihak CV. Indostocklots memutuskan untuk 

mengganti namanya menjadi Millenia. Millenia berlokasi di Ruko ICON Business 

Park C 6 BSD City, Cisauk – Sempora 15345. Millenia merupakan salah satu 

perusahaan pertama di Indonesia yang menerapkan sistem dropshipping pada 

sistem penjualannya.  

 Awalnya CEO CV Indostocklots berjualan pakaian wanita, beliau saat itu 

mengajar les privat pelajaran umum untuk anak-anak sekolah sambal menawarkan 

barang dagangannya langsung dari mulut ke mulut. Beliau saat itu menjual 

produk, mengajar les dan mengambil stock hanya seorang sendiri. Saat itu seiring 

berjalannya waktu, saat itu beliau mulai mengotak-ngotakan produk-produknya 

sesuai target dan menamai dari pengotak-ngotakan tersebut. Seperti Millenia, 

Cargo Fashion dan Brandedmen. Saat produk-produk tersebut telah dapat di 

terima di masyarakat, beliau mulai meninggalkan pekerjaannya menjadi guru les 

privat dan mulai menekuni bisnis tersebut dengan mendirikan CV. Indostocklots. 

Saat ini CV Indostocklots memiliki lebih dari 100 lebih resaller dan 127.000 lebih 

barang yang sudah terjual. Saat ini CV. Indostocklots menjual barang-barang sisa 

expor dengan berbagai macam merek. Mulai dari GAP, Aeropastel, Feltics, 

H&M, Banana Republic, Loft, Uniqlo, Old Navy, Forever 21, Champions dan 

masih banyak lagi.  

Selain menjual produk pakaian, CV. Indostocklots memberikan service 

lain yaitu membuka resaller dropshiper untuk masyarakat Indonesia dengan 

keunggulannya sebagai berikut. Para resaller dapat mengakses website yang telah 

dirancang khusus bagi resaller dropshiper. Di website tersebut Resaller dapat 

mengakses oordership mulai dari download produk, cek stock barang, booking 
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produk¸atur pengiriman, mengecek resi hingga melihat seluruh history order. 

Selain itu kelebihan menjadi resaller CV Indostocklotas adalah barang yang sudah 

ready, Full support team, tidak membayar biaya pendaftaran untuk menjadi 

resaler, melakukan pengecekan barang sebelum dikirim dan masih banyak lagi.  

Millenia memiliki visi menjadi sebuah solusi penyediaan produk-produk 

pakaian untuk segala kalangan dengan excellent service. Misi dari millenia adalah 

menyediakan pakaian-pakaian berkualitas dengan harga terjangkau untuk segala 

kalangan dan memperdayakan wanita dibidang fashion dengan memulai menjadi 

karyawan dan partnership sampai resaller yang mayoritas adalah wanita. Millenia 

juga memiliki tiga value yaitu “Integrity, Sicare, Loyal”  

 Millenia memiliki logo yang memiliki makna bahwa seluruh kalangan 

masyarakat dapat menggunakan produk-produk Millenia yang sesuai dengan visi 

misi dari Millenia. Hal tersebut dapat dilihat dari susunan huruf pada Millenia 

yang dapat membentuk menjadi logogram Millenia. 

 

Gambar 2.1. Logo Perusahan 

 

Warna yang digunakan dari logo Millenia dominan adalah biru muda dengan kode 

warna #3ec0d7 dan #le98b9. 
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Gambar 2.2. Warna yang digunakan. 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.3. Struktur Organisasi. 

 

2.2.1. CEO (Chief Executive Officer) 

CEO memiliki tugas untuk mengelola CV. Indostocklots sesuai dengan strategi 

secara efektif dan menggunakan biaya yang seefesian mungkin. Selain itu CEO 

CV Indostocklots juga melakukan pengontrolan, pengecekan dan merencanakan 

dari aktifitas perusahaan tersebut. Seperti, oprasional, sumberdaya manusia, 

keuangan hingga pemasan. 
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2.2.2. Head of Financa 

Head of Finance dalam CV Indostocklots adalah untuk membantu perencanaan 

dalam perencanaan perusahaan tersebut. Selain itu Head of Finance memiliki 

kewajiban untuk memberi saran serta solusi khususnya dibagian keuangan di CV 

Indostocklots. 

 

2.2.3. HRD (Human Resources Development) 

Human Resources Development bertanggung jawab atas rekrutment, 

pengembangan dan pengelolaan karyawan dari CV Indosotcklots. HRD CV 

Indosotcklots. 

 

2.2.4. Head of Selling & Marketing 

Head of selling & marketing dalam CV Indostocklots bertanggung jawab dalam 

penjualan dan menarik konsumen khususnya resale atau dropshiper di CV 

Indostocklots. Selain itu head of selling & marketing melakukan rapat dengan 

divisi lain guna menemukan dan mengajukan sebuah inovasi dari penjualan. 

 

2.2.5. Head of Opration 

Dalam CV Indosotcklots, Head of opration dibagi menjadi dua bagan, yang 

pertama bagan dibawah head of selling & marketing, lalu bagan yang ada 

dibagian Gudang dari CV Indostocklots. Untuk head of opration yang berada di 

bawah head of selling & marketing bertugas sebagai garda terdepan yang 

melayani konsumen. Sedangkan yang ada digudang bertugas untuk memaintance 

jumlah stock yang masuk maupun yang keluar. 

 

2.2.6. Creative Director 

Creative director bertanggung jawab dalam proses kreatif di CV Indostocklots. 

Mulai dari prencanaan, produksi hingga pasca produksi, creative director terlibat 

didalamnya. 

 

 


