BAB II
GAMBARAN UMUM

Sejarah Singkat PT. CITRA MANDALASAMUDRA

AY

2.1

A

PT. CITRA MANDALASAMUDRA

Di tengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan teknologi semakin
penting. Hasil dari suatu pembangunan sangat penting ditentukan oleh materi

AB

perkembngan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Cepat atau lambatnya laju
pembangunan ditentukan pula oleh kecepatan memperoleh ilmu dari perkembangan

R

teknologi itu tersebut. Adanya suatu teknologi yang bersifat elektronik memudahkan kita
untuk membuat suatu terobosan-terobosan terbaru untuk mensejahterakan masyarakat

SU

luas. Keperluan merancang suatu rangkaian elektronika tidak perna lepas dari kehidupan
kita selama. Muncul suatunya inovasi baru memungkinkan kita untuk melangkah lebih
maju untuk melakukan produk baru yang berfungsi mensejahterakan masyarakat untuk

M

menggunakannya.

O

Dengan semakin canggih nya kita memungkinkan untuk menggali ilmu teknologi

IK

yang didalamnya mengandung unsur elektronika melalui banyak media yang telah ada
sekarang ini, hasil seperti ini yang mulai menyentuh dalam aspek kehidupan kita.

ST

Kesadaran tentang hal ini yang menuntut pengadaan tenaga-tenaga ahli terampil untuk
dapat mengelola informasi yang didapatkan.

7

8

Atas dasar pemikiran inilah, maka PT. CITRA MANDALASAMUDRA di
dirikan pada tanggal 23 April 2001 No.C-5562.HT.01.01.2001. Tokoh yang berperan

A

besar atas berdirinya perusahaan tersebut adalah :

AY

1. Sugeng Santoso
2. Hadi Poerwanto

AB

3. Doedit Heroistijanto
4. Dra. Noenis Trilupi Andini
maksud

untuk

mencapai

suatu

R

Dengan

tujuan

tersebut

disinilah

SU

PT. CITRA MANDALA SAMUDRA mengelola usaha dengan membangun suatu
komplek perumahan, pertokoan, perkantoran, dan pergudangan, beserta sarana-sarana
penunjangnya. Didalam bidang perdagangan umum perusahaan di atas mempunyai

M

sarana usaha yang lain yaitu keagenan, distributor, komisioner, supplier, ekspor/impor

O

dari barang yang dapat diperdagangkan.
Pada awal tahun 2005 perusahaan di percaya untuk mensuplei alat-alat kesehatan

IK

untuk Rumah Sakit di seluruh Indonesia sampai saat ini. Dengan tahun itu juga
perusahaan mendapat kepercayaan untuk mensuplai peralatan militer baik untuk Polisi

ST

maupun TNI.
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2.2

Visi, Misi dan Komitmen PT. CITRA MANDALASAMUDRA

A. Visi dan Misi Perusahaan

A

Visi dan Misi Perusahaan telah kami bangun bersama, dan siap untuk kami

AY

operasionalisasikan. Setiap langkah, kami akan selalu menerapkan nilai-nilai yang juga
telah kami kembangkan bersama.

AB

NILAI-NILAI KAMI adalah :

Jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain

R

Adil : merupakan nilai yang mendasari langkah menuju solusi win-win dalam
Bermitra

SU

Profesional : yang mengandung unsur-unsur kompetensi, tanggung jawab,
corporateness, dan etika profesi yang saling terkait serta tidak bisa
dipisahpisahkan.

M

Kerja Cerdas melalui pengembangan kompetensi pribadi ( pengetahuan,

O

ketrampilan dan sikap positif ) dan kemampuan mengembangkan jaringan
koneksi bisnis antar perusahaan.

IK

Memiliki kepekaan terhadap lingkungan, dan proaktif memegang peran

ST

sesuai dengan kompetensi Perusahaan.
Mentaati norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

Dengan nilai-nilai tersebut, kami mempunyai keyakinan bahwa kami akan menjadi relasi
yang terpercaya bagi relasi kami. Bersama kami membangun

tim kerja untuk

memberikan produk yang memenuhi kebutuhan relasi kami yang di butuhkan. Kami

10

mendengar, memahami, memberi masukan, dan mengerjakan pekerjaan dengan sungguhsungguh, sehingga kami dapat memuaskan pelanggan kami. Kepuasan pelanggan sangat

A

penting bagi kami, karena kami berhasrat untuk membangun tim yang berkelanjutan

AY

dengan pelanggan kami.

B. Komitmen Perusahaan

AB

Dengan saling bergandengan tangan baik ke sesama perusahaan luar maupun
dalam negeri, semoga visi dan misi tidak hanya bisa dipahami, melainkan juga bisa

R

dihayati dan lebih dari itu dilaksanakan secara konsisten dan memegang teguh kejujuran
ke sesame relasi. Karena itu semua adalah murni komitmen kita dalam berbisnis secara

ST

IK

O

M

SU

baik dan bertanggung jawab.

