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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PT. INDANA 

2.4.1 Profil Perusahaan 

Perkembangan perusahaan industri dalam menata dan mengelola sumber daya yang 

dimiliki. Kekuatan internal perusahaan sangat menentukan perkembangan produk yang 

dimiliki. Hal ini tentu saja menjadi misi bagi setiap perusahaan. Salah satu hal yang 

mendasar adalah proses panjang dalam mendirikan usaha kecil hingga menghasilkan 

produk-produk berkualitas yang dapat meningkatkan nama perusahaan di mata konsumen. 

Demikian halnya yang terjadi pada INDANA yang merupakan perusahan cat ternama di 

Indonesia saat ini. 

Perjalanan awal PT. Inti Daya Guna Aneka Warna (INDANA) berawal dari sebuah 

home industri yang memulai operasinya pada tahun 1981 di sebuah tempat kontrakan di 

Kota Batu, Jawa Timur yang didirikan oleh Bapak Djoyo Sugiharto. (Indana Paint, 

http://www.indana.co.idtentang-kami/, diakses pada tanggal 23 November 2016) 

Produk utama yang dihasilkan sejak awal berdiri tahun 1981 adalah Thinner B dan 

Afudener. Dengan memiliki latar belakang modal serba cukup, Bapak Djoyo memulai 

usaha ini bersama keluarganya. Selama kurang lebih 20 tahun menetap di Kota Batu, 

perusahaan INDANA beralih tempat ke kota Malang pada tahun 1963 di jln. Letjen Sutoyo 

nomor 130. Tempat yang ke dua ini dihadapkan dengan kondisi yang sempit sehingga 

aktivitas perusahaan sempat terhambat. 

Terhambatnya aktivitas perusahaan karena lokasi yang sempit tersebut, INDANA 

kemudian dipindahkan ke Jln. Laksda Adi Sucipto, 456 Kota Malang pada tahun 1990 

http://www.indana.co.idtentang-kami/
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dengan ukuran halaman yang lebih luas dan kapasitas dalam menjalakan produksi produk 

semakin lebih baik dari sebelumnya. Di tempat yang baru inilah INDANA menjalankan 

operasionalnya hingga saat ini. 

Sejak perusahaan dipindahkan dari Kota Batu ke Kota Malang, INDANA mulai 

mengembangkan produk-produknya, termasuk beberapa produk terbaru seperti Semen 

Warna, Kalkarium, Plamir Tembok, Flinkone dan Cat Tembok. Semakin banyak produk 

yang dihasilkan, INDANA saat ini telah menjadi target pasar yang sudah mendunia. 

Berdasarkan pada perkembangan perusahaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari 

semangat kerja dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, INDANA 

memiliki Visi, Misi dan Motto yang dapat menumbuhkan kinerja karyawan yang lebih 

baik. Adapun Visi, Misi dan Motto tersebut adalah: 

2.4.2 Visi, Misi dan Motto 

Visi, Misi dan Motto 

Visi : Menjadikan INDANA pusat riset, pendidikan dan pelatihan industri    

                   coating 

Misi : Membangun industri coating sebanyak mungkin 

Motto : Berkarya mencari jati diri 

Berkarya mencari jati diri merupakan tanggung jawab setiap manusia. Inilah fakta 

yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, sehingga sangat memerlukan pendidikan 

dan pelatihan industri sebagaimana yang menjadi Misi INDANA. Selain itu, INDANA 

Melalui proses perkembangan tiap tahunnya memiliki tingkat manajerial atau pengelolaan 



46 
 

yang semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pola yang diterapkan 

perusahaan yaitu, Our Human Resource Manajement, Our Marketing Network, Our 

Competitive Produk, Our Marekting Representatif, Our Valued Customers, Our Customer 

Care, Our International Business Relationship dan Our Bussines Resource. 

Delapan pola manajerial dan pengelolaan tersebut dikerjakan dengan masif 

berdasarkan pada tujuan masing-masing. Our Human Resource Manajement merupakan 

tenaga profesional yang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman tenaga pekerja 

baik di bidang marketing, produksi produk maupun bidang-bidang lain dalam menjalankan 

operasional perusahaan. Our Marketing Network meskipun berpusat di Kota Malang, 

INDANA juga memiliki jaringan pemasaran di beberapa daerah di Indonesia seperti Pulau 

Jawa, Kalimantan, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Madura dan Bali. Beberapa tahun ke 

depan, INDANA juga target mendistribusikan produknya ke sejumlah daerah lain di 

Indonesia. 

Our Competitive Produk merupakan produk-produk unggulan yang dimiliki 

INDANA hingga saat ini. Beberapa produk tersebut seperti cat sintetis, tinner, cat 

automative, cat genteng dan lain-lain. produk-produk yang dihasilkan terus memberikan 

inovasi dalam kemasannya agar semakin berkualitas di mata konsumen. Our Marekting 

Representatif adalah jaringan marketing yang dimiliki INDANA. Dibalik perjalanannya 

sebagai salah satu perusahaan cat  ternama di dunia, INDANA telah memiliki 20 Manager 

Area dan 80 Senior Marketing Representatif sebagai upaya dan bentuk pelayanan yang 

baik kepada setiap pelanggan. 

Our Valued Customers kesuksesan INDANA dalam operasional produknya yang 

mendunia dibuktikan dari hubungan bisnis dengan ribuan pelanggannya yang kurang lebih 
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berjumlah 6000 pelanggan. Dari banyaknya pelanggan merupakan representasi dari bentuk 

pelayanan terbaik yang dilakukan sesuai pada standar perusahaan. 

Our Customer Care perkembangan teknologi komunikasi juga menjadi penopang 

INDANA dalam meberikan layanan kepada pelanggan. Hal ini juga mempermudah 

distribusi produk ke daerah-daerah yang menjadi target perusahaan. Oleh karena itu, 

INDANA menyediakan layanan telpon bebas pulsa untuk semua pelanggan dengan serial 

number 0800.1401.456. Our International Business Relationship selain memanfaatkan 

jaringan telepon bebas pulsa, INDANA juga memiliki website khusus perusahaan yang 

memudahkan komunikasi dan memberikan informasi dengan mudah kepada setiap 

pelanggan. Website resmi tersebut diluncurkan pada pertengan tahun 2000 yang digunakan 

hingga saat ini. 

 Our Bussines Resource sebagai perusahaan terbesar dan ternama di Indonesia, 

INDANA juga mengedepankan aspek administrasi perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya. Manfaat teknologi komputer dengan menggunakan sistem jaringan atau local 

area netwok juga dijadikan sebagai alat yang dapat memudahkan kebutuhan perusahaan. 

Perusahaan terus mengikuti perkembangan jaman agar mempermudah pelayanan dan 

pendistribusian produk. 

Berdasarkan perjalanan INDANA yang didirikan pada tahun 1981 hingga saat ini 

telah memiliki peningkatan, baik secara kuantitas karyawan maupun kualitas produk yang 

dihasilkan. Usaha dan kerja keras ini tentu menjadi sebuah perkembangan yang baik dalam 

meningkatkan kualitas produk kedepannya. 
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2.4.3 Struktur Organisasi PT.INDANA 

Setiap perusahaan industri memiliki tantangan masing-masing dalam merebut hati 

konsumen. Hal ini dilakukan dengan berbagai strategi yang matang. Untuk menentukan 

arah perusahaan kedepan, juga memerlukan tenaga profesional di bidangnya masing-

masing. Berikut gambaran sruktur organisasi INDANA 

 

 

 

 

 

 

 

 




