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BAB IV 

Gambaran Umum Perusahan 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang  

didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya, perusahaan  ini 

bernama  N.V. Chemicalien Handle Rathkamp & Co (Jakarta), N.V. Pharmaceutische 

Handel Svereneging J. Van Gorkom & Co. (Jakarta), N.V.  Bandungsche Kinine 

Fabriek (Bandung) dan N.V. Jodium Onderneming  Watoedakon (Mojokerto). Pada 

tahun 1958, berdasarkan keputusan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa 

awal kemerdekaan, Pemerintah Republik  Indonesia melebur sejumlah perusahaan 

farmasi menjadi Perusahaan Farmasi  Negara (PNF) Bhinneka Kimia Farma. 

Kemudian pada 16 Agustus 1971, bentuk  badan hukum PNF diubah menjadi 

Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma 

(Persero).  

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah  

statusnya menjadi perusahaan terbuka, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam  

penulisan berikutnya disebut “Perseroan”.Bersamaan dengan perubahan tersebut,  

Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

(sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek  

Indonesia).Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah  berkembang 
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menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di  Indonesia.Perseroan 

kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan  pembangunan bangsa, 

khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 

Kimia farma memiliki beberapa anak perusahaan yang salah satu nya adalah 

Kimia Farma Tranding and Distibution (KFTD) yang merupakan anak perusahaan 

Perseroan yang bergerak dibidang layanan distribusi dan perdagangan produk 

kesehatan yang berdiri pada tanggal  4 januari 2003 dan memiliki wilayah layanan 

yang luas mencakup 34 Propinsi dan 511 Kabupaten atau Kota. Sebagai penyedia 

Jasa Layanan Distribusi, PT. Kimia Farma TD menyalurkan aneka produk dari 

Perseroan, produk dari keagenan lainnya, serta produk-produk non- keagenan. PT 

Kimia Farma TD mendistribusikan produk-produk tersebut melalui penjualan reguler 

ke apotek (apotek Kimia Farma dan apotek non Kimia Farma), rumah sakit, Toko 

obat, supermarket, restoran dan Café. 

4.2. Visi, Misi dan Logo  PT Kimia Farma (Persero) cabang Pekanbaru 

A. Visi 

Menjadi perusahaan terkemuka dibidang distribusi dan perdagangan produk 

kesehatan. 

B. Misi 

1) Meningkatkan jaringan dan layanan distribusi serta aktivitas produk kesehatan.  
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2) Melaksanakan proses bisnis yang berkualitas yang didukung oleh SDM yang 

kompeten dan sistem informasi yang handal.  

3) Memberikan nilai tambah dan manfaat yang berkesinambungan kepada 

stakeholder. 

C. Logo Perusahaan 

Berikut ini adalah Logo dari PT. Kimia Farma (Persero) cabang Pekanbaru: 

 

Makna Tulisan biru di dalam kata Kimia Farma mengandung arti produk-

produk yang dihasilkan haruslah berkualiatas dan bermutu, sehingga mampu 

meningkatkan kepercayaan terhadap produknya tersebut. Garis setengah melingkar 

yang berwarna oranye melambangkan harapan yang dicapai oleh kimia farma dalam 

meningkatkan dan mengembangkan produknya yang inovatif dan bermutu.  

Makna Logo Kimia Farma (Persero) cabang Pekanbaru, sebagai berikut:  

a. Simbol Matahari   
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1) Paradigma baru. Matahari terbit adalah tanda memasuki babak baru kehidupan 

yang lebih baik.   

2) Optimis. Matahari memiliki cahaya sebagai sumber energy, cahaya tersebut 

adalah penggambaran optimism Kimia Farma dalam menjalankan bisnisnya  

3) Komitmen. Matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam dari arah barat 

secara teratur dan terus menerus memiliki makna adanya komitmen dan 

konsistensi dalam menjalankan segala tugas yang diemban oleh Kimia Farma 

dalam bidang farmasi dan kesehatan. 

4)  Sumber energi. Matahari sumber energi bagi kehidupan dan Kimia Farma baru 

memposisikan dirinya sebagai sumber energi  bagi kesehatan masyarakat.  

5) Semangat yang abadi. Warna orange berarti semangat, warna biru berarti 

keabadian. Harmonisasi antara kedua warna tersebut menjadi satu makna yaitu 

semangat yang abadi. 

b. Jenis Huruf  

 Dirancang khusus untuk kebutuhan Kimia Farma disesuaikan dengan nilai dan 

image yang telah menjadi energi bagi Kimia Farma, karena prinsip sebuah identitas 

harus berbeda dengan identitas yang telah ada.   

c. Sifat Huruf   

1) Kokoh 
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Memperlihatkan Kimia Farma sebagai perusahaan terbesar dalam bidang 

farmasi yang memiliki bisnis hulu hilir dan merupakan perusahaan farmasi 

pertama yang dimiliki Indonesia.   

2) Dinamis. Dengan huruf italic, memperlihatkan kedinamisan dan optimism.  

    3) Bersahabat. Dengan jenis huruf kecil dan lengkung, memperlihatkan keramahan 

Kimia Farma dalam melayani konsumennya dalam Konsep Apotek Jaringan 

4.3. Nilai-nilai Perusahaan 

nilai-nilai inti Perseroan (corporate values) yaitu I C A R E yang menjadi 

acuan/pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, untuk berkarya 

meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. 

Adapun penjelasan mengenai I C A R E adalah sebagai berikut:  

1) Innovative Budaya berpikir out of the box, smart dan kreatif untuk membangun 

produk unggulan  

2) Customer First Mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja  

3) Accountable Dengan senantiasa bertanggung jawab atas amanah yang 

dipercayakan oleh perusahaan dengan memegang teguh profesialisme, integritas 

dan kerja sama 
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4) Responsible Memiliki tanggung jawab pribadi untuk bekerja tepat waktu, tepat 

sasaran dan dapat diandalkan, serta senantiasa berusaha untuk tegar dan bijaksana 

dalam menghadapi setiap masalah 

5) Eco-Friendly Menciptakan dan menyediakan baik produk maupun jasa layanan 

yang ramah lingkungan    

Selain itu ada Lima hal yang menjadi  nilai-nilai dalam perushaan PT. Kimia 

Farma (Persero) cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:  

1)  Kerja Ikhlas: Siap bekerja dengan tulus tanpa pamrih untuk kepentingan bersama 

2) Kerja Cerdas: Kemampuan dalam belajar cepat (fast learner) dan memberikan 

solusi yang tepat  

3) Kerja Keras: Menyelesaikan pekerjaan dengan mengerahkan segenap kemampuan 

untuk mendapatkan hasil terbaik  

4) Kerja Antusias: Keinginan kuat dalam bertindak dengan gairah dan semangat 

untuk mencapai tujuan bersama 

 5) Kerja Tuntas 

4.4. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan gambaran umum suatu perusahaan secara 

sederhana yang memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab, baik secara vertikal 
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maupun horizontal dalam satuan kerja di perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk 

membantu pimpinan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatan-

tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. 

Untuk mencapai tujuan dari PT. Kimia Farma (Persero) Pekanbaru struktur 

organisasi disusun berdasarkan ketentuan dengan tujuan menjelaskan segala fungsi 

kewajiban dan tanggung jawab personal pada setiap bagian yang sudah ditempati. 

Dalam hal ini wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan diberikan secara 

langsung kepada para pejabat yang memimpin tiap-tiap bagian menurut tata jenjang 

organisasi. 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. KIMIA FARMA PEKANBARU 


