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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Syspex Group mulai berdiri sejak tahun 1992 dengan kantor pusat yang 

terletak di Singapura. Syspex Group merupakan organisasi yang memprakarsai 

dalam menyediakan sistem kompleks bagi customer dalam menjaga produk untuk 

keamanan dalam perjalanan. Sekarang setelah lebih dari 20 tahun, Syspex Group 

menjadi yang terdepan dalam bidang penyediaan jasa solusi packaging dan 

warehousing. Saat ini Syspex Group memiliki 6 anak perusahaan  dengan jumlah 

karyawan lebih dari 200 orang yang berada di 4 negara seperti Indonesia, 

Malaysia, Thailand, dan Singapura. 

 
Gambar 2.1 Logo Syspex Group 

Sumber : Syspex.com 

Dengan pengalaman dan pengetahuan dalam industri packaging solution, 

serta kemampuan setiap tim yang berdedikasi tinggi, Syspex Group berkomitmen 

untuk bekerja dalam memberikan nilai yang baik dalam memberi solusi kepada 

customer dan memberikan yang terbaik dalam industri packaging dan 

warehousing. 

Pengembangan modul..., Abraham Khrisnandi Wicaksono , FTI UMN, 2015
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Syspex Group mulai mengembangkan perusahaannya pada tahun 1998 

yang didirikan di Malaysia. Pada tahun 2000, Syspex Group mengembangkan 

usahanya ke Indonesia. Syspex Group mendirikan PT. Syspex Kemasindo yang 

berlokasi di Bumi Serpong Damai untuk menjangkau customer yang 

membutuhkan jasa packaging barang bagi customer di Indonesia.  

 
Gambar 2.2 Milestone Syspex Group 

Sumber : Syspex.com 

 

2.1.1. Visi PT Syspex Kemasindo 

Menjadi distributor packaging dan warehousing yang paling efisien di 

wilayah asia tenggara sehingga mencapai kesuksesan finansial dengan usaha dari 

karyawan dari PT Syspex Kemasindo. 

2.1.2. Misi PT Syspex Kemasindo 

Misi dari PT Syspex Kemasindo  adalah mengurangi biaya yang 

dikeluarkan customer untuk packaging dengan menyediakan solusi packaging dan 

warehousing yang paling efektif. 

Pengembangan modul..., Abraham Khrisnandi Wicaksono , FTI UMN, 2015



Pengembangan modul..., Abraham Khrisnandi Wicaksono , FTI UMN, 2015



6 
 

Berikut adalah keterangan dari bagan struktur organisasi pada Gambar 2.3: 

1. GM (General Manager) merupakan orang yang bertugas memimpin PT. 

Syspex Kemasindo. 

2. Sales Department bertugas untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

Sales Admin. Divisi ini dipimpin oleh Bapak Alvin Soetanto. 

3. Sales Admin adalah bagian yang mengatur dan bertanggung jawab untuk 

penjualan produk-produk dari PT. Syspex Kemasindo. 

4. Technical Department bertugas untuk mengawasi pelaksanaan teknis di PT. 

Syspex cabang Indonesia. Yang bertugas di divisi ini adalah Bapak 

Weinaryo. 

5. IT Department merupakan bagian yang bertugas untuk bertanggung jawab 

terhadap semua sistem komputerisasi di PT. Syspex Kemasindo. 

6. Technical Supervisor bertugas untuk mengawasi pelaksanaan teknis di PT. 

Syspex cabang Indonesia. 

Pengembangan modul..., Abraham Khrisnandi Wicaksono , FTI UMN, 2015




