
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

IV.1 .Sejarah Singkat Perusahaan

IV.1.1.PT. Polychem Indonesia Tbk.

PT. Polychem Indonesia Tbk (Perusahaan), didirikan dengan akta No.62

tanggal 25 April 1986. Perusahaan berdomisili di Jakarta, dengan pabrik berlokasi

di Tangerang,  Karawang dan Merak. Kantor pusat Perusahaan beralamat di

Wisma 46 Kota BNI  lantai 20, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri pembuatan polyester

chips, polyester filament, engineering plastik, engineering resin, ethylene glycol,

polyester staple fiber dan petrokimia, pertenunan, pemintalan dan industri tekstil.

Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1990. Hasil produksi

dipasarkan di  dalam dan luar negeri termasuk ke Asia, Amerika Serikat, Eropa,

Australia dan Afrika. Jumlah karyawan Perusahaan rata-rata 1.495 karyawan

tahun 2010 dan 1.480 karyawan tahun 2009.

IV.1.2 PT. Argo Pantes Tbk

PT. Argo Pantes Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No.30

tanggal 12 Juli 1977 dari Darwani Sidi Bakaroedin, S.H., notaris di Jakarta.Sesuai

dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha

Perusahaan meliputi bidang manufaktur produk tekstil.Perusahaan mulai

berproduksi secara komersial pada tahun 1977.



Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan yang pabrik berlokasi di

Tanggerang dan Bekasi.Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Argo

Manunggal, lantai 2, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.22 Jakarta.

IV.1.3. PT. Century Textile Industry Tbk

Perseroan ini didirikan dengan nama PT. Century Textile Industry

disingkat PT.Centex dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)memproduksi

kain jadi (pemintalan, pertenunan dan pencelupan). Berdiri pada tahun 1970 dan

sejak 1980 PT.Centex telah menembus pasar ekspor. Perseroan beroperasi dalam

industri terpadu. Kegiatan komersial di mulai pada tahun 1972.

IV.1.4. PT. Ever Shine Tex Tbk

PT. Ever Shine Tex Tbk, didirikan pada tahun 1974, bersama dengan dua

anak perusahaannya, PT. Indo Yongtex Jaya dan PT. Primarajuli Sukses, dikenal

sebagai produsen tekstil terpadu di Indonesia yang memproduksi benang, kain,

dan garmen. PT. Ever Shine Tex Tbk tercatat pada Bursa Efek Jakarta sejak tahun

1992.PT. Ever Shine Textile Industry dan memulai kegiatan usaha komersialnya

pada tahun 1975.Kantor pusat dan pabrik ESTI berlokasi di Cijujung, Sukaraja,

Bogor.Evershinetex memperoleh kepercayaan dari beberapa investor strategis

seperti Nusantara Investment Fund, GIMV dan investor utama lainnya termasuk

Fidelity Capital, investor AB dan Commonwealth Development Corporation.

IV.1.5.PT.Panasia Indo Resources Tbk

PT. Panasia Indo Resources Tbk (dahulu PT. Panasia Indosyntec Tbk)

didirikan tanggal 06 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersil pada tahun

1974.Kantor pusat HDTX terletak di Jl. Moh Toha KM 6 Kabupaten



Bandung.Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan

HDTX meliputi usaha dalam bidang proses bahan baku serat (polimerisasi),

twisting, pemintalan, pertenunan, industri tekstil, pertambangan, energi dan

perdagangan umum.

IV.1.6. PT. Indo Rama Synthetic Tbk

PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) didirikan tanggal 03 April

1974.Perusahaan berdomosili di Purwakarta, Jawa Barat dengan Pabrik berlokasi

di Purwakarta, Subang dan Bandung, Jawa Barat. Kantor registrasi Perusahaan

berlokasi di desa Ubrug, kembang kuning, Purwakarta. Sesuai dengan pasal 3

anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang

usaha pemintalan benang, benang polyester filamen (termasuk benang

mikrofilamen), polyester staple fiber. PET resin, tekstil grade chips dan kain

polyester(grey dan kain jadi), investasi dan mendirikan pembangkit tenaga listrik

untuk mendukung kegiatan produksinya. Perusahaan mulai beroperasi secara

komersial pada tahun 1976. Hasil produksi perusahaan dipasarkan di dalam dan

luar negeri, termasuk ke Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan Timur Tengah.

IV.1.7. PT. Pan Brother Tbk

PT. Pan Brothers Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

industri tekstil yang produksi utamanya berupa pakaian dan beberapa

variannya.Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 21 Agustus 1980 di

Tangerang, Banten.Perkembangan perusahaan ini semakin bagus sehingga

perusahaan ini berani untuk membuat penawaran sahamnya untuk pertama kali di



Bursa Efek Indonesia (BEI).Sejak tercatat di BEI pada tanggal 16 Agustus 1990,

perusahaan ini mengubah statusnya menjadi sebuah perusahaan terbuka.

Produk utama buatan perusahaan ini antara lain pakaian rajutan, pakaian

tenunan dan jaket tenunan. Dengan alasan memenuhi permintaan pasaran yang

semakin besar membuat perusahaan ini membuka anak cabangnya dibeberapa

tempat, seperti di Tangerang, Sukabumi, Boyolali dan Sragen. Produk buatan Pan

Brothers tidak hanya melayani konsumen dari pasaran dalam negeri saja, namun

produk buatannya telah menembus pasar internasional dengan mengekspor ke

beberapa negara di luar negeri. Beberapa negara tujuan ekspor perusahaan ini di

antaranya Amerika Serikat, Eropa, Canada, Jepang, Australia dan beberapa negara

lainnya.

IV.1.8. PT. Asia Pasific Fibers Tbk

PT. Asia  Pacific  Fibers  Tbk  (“Perusahaan”)  memproduksi  bahan

kimia dan  serat  sintetis, pertenunan  dan  perajutan  serta  aktivitas  lainnya

yang  berhubungan  dengan  industri  tekstil.  Perusahaan mempunyai 2 (dua)

pabrik, dan memasarkan produknya di dalam dan di luar negeri,  diantaranya ke

Eropa, Amerika Serikat, Asia, Australia dan Timur Tengah.

Sesuai  dengan  pasal  3  Anggaran  Dasar  Perusahaan,  tujuan  dan

ruang  lingkup  aktivitas  Perusahaan meliputi  industri  kimia  dan  serat  sintetis,

pertenunan  dan  perajutan  serta  aktivitas lainnya  yang  berhubungan  dengan

industri  tekstil.  Perusahaan  berkedudukan  di Kendal,  Jawa Tengah  dengan

pabrik  yang  berlokasi  di  Kendal,  Jawa  Tengah  dan  Karawang,  Jawa  Barat.

Kantor  perwakilan  Perusahaan  berlokasi  di Gedung  “The  East”,  Lantai  35,



Jl.DR.  Ide Anak Agung  Gde  Agung  (dahulu  Jalan  Lingkar  Mega  Kuningan)

Kav.  E-3.2  No.  1,  Jakarta. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada

tahun 1986.

IV.1.9. PT. Ricky Putra Globalindo Tbk

Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini didirikan pertama kali

dengan nama PT. Ricky Putra Garmindo pada tahun 1978 sesuai dengan akta

Notaris No. 166 tanggal 22 Desember 1987. Beberapa tahun berselang tepatnya

tahun 1996, perusahaan ini mengganti namanya menjadi PT Putra Ricky

Globalindo berdasarkan akta Notaris No 97 tanggal 26 Juni 1996 guna

memperluas cakupan bisnisnya. Seiring dengan meningkatnya perkembangan

industri yang diraihnya, akhirnya pada tahun 1997 perusahaan ini berani untuk

"go public" dengan mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di Bursa Efek

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan ini perusahaan ini kembali berganti

nama untuk kesekian kalinya menjadi PT. Putra Ricky Globalindo Tbk. Dengan

berpusat di Jakarta dengan dibantu pabrik-pabrik yang terletak di Citeureup-Bogor

dan Cicalengka-Bandung, perusahaan ini mampu mengoperasikan produk-produk

komersial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasaran dalam negeri saja,

melainkan hingga menjangkau luar negeri.

IV.1.10. PT. Sunson Textile Manufacture Tbk

PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM) didirikan dengan nama PT.

Sandang Usaha Nasional Indonesia Tekstil Industri dan memulai kegiatan

komersialnya pada tahun 1973. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl.

Ranggamalela No. 27, Bandung dan lokasi utama bisnis Perusahaan terletak di Jl.



Raya Rancaekek Km 25,5 Kabupaten Sumedang Jawa Barat.Berdasarkan

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan meliputi

usaha di bidang industri tekstil terpadu termasuk memproduksi dan menjual

benang, kain dan produk tekstil lainnya serta melakukan perdagangan umum.

IV.1.11. PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk

PT. Tifico Fiber Indonesia, Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai

“Perseroan”) semula didirikan dengan nama PT. Teijin Indonesia Fiber

Corporation. Persetujuan pendirian diberikan oleh Presiden Republik Indonesia

pada tanggal 25 September 1973, dan secara resmi didirikan pada tanggal 25

Oktober di tahun yang sama. Awal pembangunan dimulai pada tanggal 15

Juli1974 pada areal seluas 62 hektar di kota Tangerang. Pada bulan Juli 1976,

kegiatan produksi komersial dimulai.Produk utama Perseroan berupa biji

polyester (polyester chips), serat polyester (polyester staple fiber), dan benang

polyester (polyester filament yarn).


