
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories (PT. NPL) merupakan industri

farmasi yang berdiri pada tahun 1998. Setelah adanya merger antara industri

farmasi Glaxo International dan Borroughs Wellcome pada tahun 1996,

pengusaha Indonesia mendirikan PT. NPL dengan menggunakan fasilitas

manufaktur ex-Borroughs Wellcome yang berlokasi di Gunung Putri – Bogor.

Kata Novell berasal dari bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang baru, fresh dan

selalu berinovasi.

Pada bulan Februari 2004, PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

memperoleh sertifikat dari Republic of Yemen untuk sediaan solid, yaitu Tablet

dan kapsul (Non-β lactam), serta liquid injectable (Non-β lactam); TGA

(Therapeutic Goods Administration) Australia pada bulan Mei 2007 untuk sediaan

solid. Sebagai bukti konsistensi PT. NPL dalam mengembangkan kualitas proses

dan kualitas produk kepada konsumennya, PT. NPL tidak hanya melayani

kebutuhan obat dalam negeri, namun juga melakukan eksport produk obat

diantaranya ke Pakistan, Uzbekistan, Australia, Repulik Yemen, Taiwan,

Filiphina dan sedang mengembangkan pangsa pasar ke Inggris dan Turki.

Selain mengembangkan produk sendiri, PT. NPL secara aktif menjalin kerjasama

dengan perusahaan lokal lain atau dengan perusahaan asing dalam rangka

produksi dan pemasaran obat. Dalam usia perusahaan yang masih muda, PT. NPL

telah dapat menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan yang tercepat, per
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awal tahun 2008 PT. NPL telah ada dalam urutan 15 besar dari 200 perusahaan

farmasi yang ada di Indonesia. PT. NPL memiliki target ke depan untuk dapat

menjadi perusahaan bermutu internasional, baik dari segi produk maupun

operasional perusahaan.

Visi dan Misi

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories memiliki visi dan misi “ We are

dedicated to you”, untuk mencapainya PT. NPL bertekad mencapai kepuasan

pelanggan (pasien dan medical community) yang memproduksi atau menyuplai

obat yang berkualitas dan tingkat biaya yang efisien serta mutu obat yang efektif

untuk penyakit tersebut dan aman bagi penggunanya.

4.2 Aktivitas Perusahaan

PT. Novell pharmaceutical laboratories merupakan perusahaan principel

yang bergerak di bidang farmasi obatan-obatan.Setelah lahir menjadi salah satu

cabang perusahaan, serta melihat kondisi kedepan, perusahaan ini telah bertekad

untuk mencapai kepuasan pelanggan (pasien dan medical community) yang

memproduksi atau menyuplai obat yang berkualitas dan tingkat biaya yang efisien

serta mutu obat yang efektif untuk penyakit tersebut dan aman bagi penggunanya.

Dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan obat-obatan lainnya dan akan

menyalurkan produk-produk prinsipal lain.

PT. Novell pharmaceutical laboratories menyediakan Jasa pelayanan

mencakup consumer health product, branded ethical, generik, lisensi, supplier

obat-obatan, kesehatan, dan consumer goods.



Dalam operasionalnya, PT. Novell pharmaceutical laboratories didukung

dengan fasilitas perusahaan induk yang besar dan peralatan yang efisien. Adapun

saluran pasar dari PT. NPL di antaranya apotek, rumah sakit/instansi pemerintah,

toko obat, modern market, grosir, toko jamu, dan toko kosmetik.

4.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Pada suatu pencapaian tujuan organisasi perusahaan, diperlukan suatu

struktur organisasi dimana para karyawan, usaha-usaha dikoordinasikan serta

tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan bekerjasama atas

dasar pembagian tugas dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu. Berikut

disajikan struktur organisasi perusahaan.


