
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

IV.1 Sejarah Perusahaan

Kalbe didirikan pada tanggal 10 september 1966 oleh 6 bersaudara dengan

melakukan usaha dimulai di sebuah garasi di kawasan Jakarta Utara dan lingkup

kerjanya hanya dikawasan Jakarta saja. PT Kalbe Farma Tbk saat itu dipimpin

oleh Dr. Boenjamin Setiawan dan F. Bing Aryanto serta didukung oleh keempat

saudara lainnya. Kegigihan dan ketekunan dalam menjalankan usahannya Kalbe

bertumbuh baik sehingga pada akhirnya memiliki pabrik di kawasan Pulomas,

Jakarta Timur pada tahun 1971. Pendirian pabrik baru mengakibatkan daerah

aktivitasnya mulai berkembang yang sebelumnya hanya di Jakarta mulai

merambah ke daerah–daerah lainnya di Indonesia. Secara bertahap, PT Kalbe

Farma Tbk membuka cabang-cabang di daerah dan dalam 10 tahun sejak

berdirinya, PT Kalbe Farma telah mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi produk, PT Kalbe Farma Tbk terus mengembangkan line

produknya sehingga menjadi salah satu perusahaan farmasi yang diperhitungkan

di Indonesia, baik untuk kategori obat yang diresepkan (Ethical) atau obat yang

dijual bebas (OTC/Over the Counter). Di tengah maraknya persaingan dengan

perusahaan sejenis lainnya, PT Kalbe Farma Tbk melakukan terobosan dengan

mendiferensiasikan diri dalam beberapa hal. Untuk produk-produk yang

diluncurkan, PT Kalbe Farma Tbk selalu meluncurkan produk-produk yang

invotif dan relatif memiliki diferensiasi dibandingkan para kompetitor. Dari sisi

pemasaran, pada saat itu PT Kalbe Farma Tbk melakukan terobosan dengan



memelopori pola-pola pemasaran yang dilakukan perusahaan multinasional yang

sekarang dikenal dengan nama medical representative. Terobosan lain yang

memperlihatkan visi kuat PT Kalbe Farma Tbk terhadap kualitas sekaligus untuk

meraih kepercayaan asing adalah dengan melakukan kerja sama strategis dengan

beberapa perusahaan multinasional khususnya perusahaan-perusahaan dari negara

Jepang.

Periode berikutnya, pada tahun 1976-1985 adalah era dimana

perkembangan fisik masih terus berlangsung dan dilanjutkan dengan diversifikasi

usaha. Pada tahun 1977, PT Kalbe Farma Tbk sudah menjadi salah satu kekuatan

utama pada kategori obat-obatan ethical dan mampu bersaing dengan perusahaan

41 perusahaan multinasional. Langkah berikutnya adalah memperkuat diri

dibidang OTC (Over The Counter). Untuk itu, pada tahun 1977 didirikan PT

Dancos Labolatories yang lebih memfokuskan diri di bidang OTC. Pada tahun

1985, PT Kalbe Farma Tbk mengakuisisi PT Bintang Toedjo yang juga bergerak

di bidang OTC serta PT Hexpharm Jaya yang sebagian besar produknya

merupakan pemegang lisensi dari Jepang.

Selain diversifikasi di bidangnya yaitu farmasi, PT Kalbe Farma Tbk juga

mulai merambah bidang pengemasan dan makanan kesehatan. Sementara itu

sesuai dengan regulasi pemerintah, pada tahun 1981 bisnis distribusi PT Kalbe

Farma Tbk dialihkan kepada PT Enseval Megatrading. Memasuki periode

berikutnya, tahun 1986 hingga Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun

1997 PT Kalbe Farma Tbk kembali ke bisnis inti (core business). Meski pada

awalnya masih agresif melakukan ekspansi dalam diversifikasi, belakangan PT



Kalbe Farma Tbk secara perlahan melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam

rangka kembali ke bisnis inti. Sayangnya, langkah tersebut belum cukup cepat

sehingga PT Kalbe Farma Tbk sempat merasakan imbas krisis keuangan pada

tahun 1997.

Manajemen PT Kalbe Farma Tbk memutuskan untuk fokus pada

bidangbidang yang dipercaya menjadi lokomotif perumbuhan pada era

berikutnya, antara lain susu dan nutrisi bayi. Konsekuensinya, bisnis-bisnis yang

tidak relevan dijual atau dimitrakan dengan pihak asing, misalnya penjualan PT

Bukit Manikam Sakti yang bergerak di bidang makanan Arnotts. Bisnis nutrisi

makanan kemudian dikonsolidasikan kedalam PT Sanghiang Perkasa. Di pihak

lain, PT Kalbe Farma Tbk mulai memasuki bisnis minuman energi pada tahun

1993 dengan produk Extra Joss.

Kalbe memiliki fokus bisnis pada 4 divisi yang masing-masing

memberikan kontribusi yang relatif seimbang, yaitu divisi obat resep, divisi

produk kesehatan, divisi nutrisi serta divisi distribusi dan kemasan. Dengan

didukung lebih dari 15.000 karyawan termasuk 4.000 tenaga pemasaran dan

penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Kalbe mampu menjangkau

70% dokter umum, 90% dokter spesialis, 100% rumah sakit, 100% apotek untuk

pasar obat-obat resep serta 80% untuk pasar produk kesehatan dan nutrisi.

Di dalam Divisi Produk Kesehatan Kalbe terhimpun dua kategori produk,

yaitu obat bebas dan minuman energi. Total penjualan yang dicapai tahun 2010

adalah Rp 1.701 miliar atau menurun 1,5% dibandingkan penjualan Rp 1.727

miliar di tahun 2009, yang terutama disebabkan belum stabilnya penjualan produk



minuman energi Extra Joss. Kinerja penjualan minuman energi yang belum stabil

tersebut terutama disebabkan oleh pasar minuman energi yang pertumbuhannya

melambat karena terjadi pergeseran permintaan pasar dari minuman energi ke

arah minuman isotonik. Sedangkan penjualan obat bebas menunjukkan kinerja

yang cukup baik dengan tumbuh diatas pertumbuhan pasar obat bebas. Divisi

Produk Kesehatan menyumbang 17% dari total penjualan Perseroan pada tahun

2010, atau menurun 2% dibanding kontribusi 19% pada tahun 2009, akibat

menurunnya kinerja penjualan Divisi Produk Kesehatan pada tahun 2010.

Portofolio Kalbe mencakup lebih dari 6 kelas terapi obat bebas, dengan

merk-merk yang dominan menguasai pangsa pasar dalam periode yang panjang,

serta merupakan penopang utama dari penjualan obat bebas. Beberapa diantaranya

adalah produk Promag dan Waisan yang menguasai pangsa pasar kelas terapi obat

maag; produk Neo Entrostop di kelas terapi obat diare; produk Komix, Woods,

Mextril dan Mixadin di kelas terapi obat batuk; serta produk Mixagrip, Mixagrip

Flu dan Batuk dan Procold di kelas terapi obat flu. Disamping itu, Kalbe juga

memiliki produk unggulan Kalpanax dan Mikorex yang dominan menguasai pasar

kelas terapi anti-fungal. Perseroan memiliki pula produk Cerebrovit, Fatigon,

Sakatonik dan Xon-Ce yang cukup dominan pada pangsa pasar produk suplemen

multivitamin dan Vitamin C; serta Produk Cerebrofort dan Sakatonik ABC yang

relatif belum lama direvitalisasi untuk produk suplemen multivitamin anak.

Pada tahun 2009 Kalbe Farma melalui divisi produk kesehatan telah

mengembangkan produknya, dengan mengeluarkan produk kesehatan yaitu

produk minuman isotonik Fatigon Hydro. Fatigon Hydro merupakan minuman



isotonik alami yang terbuat dari air kelapa asli yang diproses dengan teknologi

UHT dan dipasarkan dalam kemasan tetrapack. Kalbe Farma merupakan produsen

pertama yang mengeluarkan minuman isotonik dari bahan alami yaitu air kelapa

asli di Indonesia.

IV.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi yang senantiasa ingin diwujudkan oleh PT Kalbe Farma ialah menjadi

perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merk

yang kuat dan manajemen yang prima. Visi ini dijelaskan dengan Misi perusahaan

yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Nilai-nilai yang

dibangun Kalbe Farma dalam menjalankan Visi dan Misinya yaitu saling percaya

sebagai pengikat diantara keluarga besar perusahaan, kesadaran penuh sebagai

dasar setiap tindakan, inovasi sebagai kunci keberhasilan, bertekad untuk menjadi

yang terbaik dan saling keterkaitan sebagai panduan hidup.

IV.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sebuah perusahaan dapat memberikan gambaran

yang pasti mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, hubungan kerja dan

wewenang masing-masing bagian. Susunan struktur organisasi PT. Kalbe Farma

terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Remunerasi,Komite

Nominasi, Komite CGC, Komite Resiko Usaha, Corporate Function dan Unit

Bisnis Strategis. Bentuk struktur organisasi PT. Kalbe Farma dapat dilihat pada

Gambar 4.1



GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT KALBE FARMA Tbk

GAMBAR 4.1: Struktur Organisasi PT. Kalbe Farma Tbk
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Struktur organisasi perusahaan mempunyai arti sangat penting yang

merupakan kerangka yang ada pada suatu perusahaan. Semakin kompleks bidang

pekerjaan suatu perusahaan, maka setruktur organisasi itu yang dibuat oleh

perusahaan tersebut juga akan semakin kompleks dan rumit. Sehingga setiap

bidang kerja dalam perusahaan dalam diuraikan dan digambarkan secara

mendetail.

Dengan adanya setruktur organisasi maka masing-masing personil

perusahaan akan mengetahui kewajiban, tugas dan tanggung jawab mereka.

Dengan adanya stuktur organisasi maka pembagian kerja disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing karyawan. Sehingga tidak terjadi pelaksanaan

pekerjaan maupun tanggung jawab yang tumpang tindih. Struktur organisasi juga

menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik dan lancar sehingga aktivitas

perusahaan akan sesuai dengan yang dingginkan.

Struktur organisasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam

sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena struktur

organisasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam mengatur tata

kerja dan pembagian tugas, maka struktur organisasi yang baik haruslah

sederhana dan fleksibel.

Dalam struktur organisasi PT. Budhian Indra sudah menggambarkan

adanya lebih jelasya struktur organisasi PT. Budhian Indra adalah sebagai berikut:

1. Dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan



memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa kalbe

melakukan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Direksi

Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya direksi

bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban direksi terhadap

RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam

rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

3. Komite audit

Ada pun tugas dan tanggung jawab komite audit adalah :

a. Melakukan evaluasi dan penelaahan laporan keuangan perseroan

secara periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku.

b. Melakukan pengawasan penilaian ata pelaksanaan kegiatan serta hasil

audit oleh unit audit internal

c. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian

internak.

d. Melakukan kajian atas kompetensi dan independensi auditor eksternal

serta atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit eksternal.



4. Komite Remunerasi

Komite remunerasi bertugas dalam membantu dewan komisaris

untuk menentukan kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan

direksi. Komite remunerasi bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

5. Komite GCG

Komite GCG bertanggung jawab atas peningkatan dan

penyempurnaan praktek GCG sehubungan dengan tugas dan fungsi

pengawasan dewan komisaris. Komite GCG bertanggung jawab terhadap

dewan komisaris

6. Komite Resiko Usaha

Komite resiko usaha bertanggung jawab dalam memantau

kebijakan serta pengelolaan resiko serta tindakan mitigasi yang diambil

perseroan. Komite resiko usaha bertanggung jawab terhadap dewan

komisaris.


