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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 19 Desember 

2000 di atas tanah Jl. Raya Buduran No.99, Sidoarjo – Jawa Timur, 

Indonesia. Secara hukum PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING 

berdiri pada tanggal 15 Februari 2001, tetapi fisik bangunan baru 

selesai pada tanggal 9 Februari 2002 dengan total luas bangunan 

sebesar 1,6 Ha. Pada tanggal 7 Maret 2002, PT. INDOCERIA 

PLASTIK & PRINTING mulai beroperasi dengan hasil produksi 

pertama kali adalah Polypropyene Cup. 

Seiring dengan pesatnya industry dan ekonomi di Jawa Timur 

serta wilayah sekitarnya, membuka peluang dan memberi dorongan 

pada organisasi ini semakin giat melayani kebutuhan konsumennya. 

Oleh karena itu PT. INDOCERIA memperluas variasi produknya 

dengan menambah variasi produk yaitu cup printing, botol label, plastik 

injection, roll-sheet plastik dan kemasan vacuum, dll. VISI & MISSI 

PT.INDOCERIA PLASTIK & PRINTING pada awalnya di desain 

untuk melayani kebutuhan kemasan kecil untuk perusahaan air minum 

dalam kemasan satu atap seperti kemasan cup, bottle, lid, label dan 

screw cap.   
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Dalam perjalanannya, muncul pemikiran dengan alasan PT. 

INDOCERIA PLASTIK & PRINTING juga memiliki sarana untuk 

memproduksi kemasan flexibel, maka PT. INDOCERIA akhirnya juga 

melayani peusahaan – perusahaan cousumer goods, cold storage dan 

agro industry. 

 

2.2 Logo Perusahaan 

 

  Gambar 2.1 Logo Perusahaan PT. Indo Ceria 

 

2.3 Lokasi dan Waktu Kerja Perusahaan 

Alamat  : Jl. Raya Buduran No.99, Sidoarjo 61252 – Jawa Timur,     

Indonesia 

Telp  : (031) 8050916 / (031) 8050920 

Fax  : (031) 8050920 

Email : sales@indoceria.com 

Website : www.indoceria.com 

Luas Area : 1,6 Ha 
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Jam Kerja :  

a. Shift 1 

Hari senin – Jum’at (06.00-14.00, dengan istirahat 12.00-13.00) 

Hari Sabtu (06.00-11.00, tanpa istirahat) 

b. Shift 2 

Hari senin – Jum’at (14.00-22.00, dengan istirahat 18.00-19.00) 

Hari Sabtu (11.00-16.00, tanpa instirahat) 

c. Shift 3 

Hari senin – Jum’at (23.00-06.00, dengan istirahat 02.00-03.00) 

Hari Sabtu (16.00-21.00, tanpa istirahat). 

 

2.4 Tujuan dan Lapangan Usaha 

PT. Indo Ceria memiliki visi atau tujuan yaitu “Menjadi salah 

satu industri packaging terbaik dalam segi kualitas dan pelayanan” hal 

ini terlihat dari lapangan usaha yang dimiliki oleh PT. INDOCERIA.  

Lapangan usaha dari PT. Indo Ceria yaitu mesin yang 

memenuhi kapasitas dan kualitas dari permintaan customer mulai dari 

pembuatan kemasan flexible packaging, rigid packaging, proses 

printing, pembuatan plastik film, proses finishing serta pelapisan  dan  
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mesin yang ada pada PT. INDOCERIA mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada di dunia industri saat ini. Selain dari segi cetak yang 

berkualitas PT. INDOCERIA  juga menyediakan jasa untuk mendesain 

kemasan ataupun label kemasan yang baru sesuai dengan permintaan 

customer yang memberi ACC dari artwork yang telah dibuat. 
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2.5 Struktur Organisasi 

 

  Gambar 2.2 Bagan Struktuur Organisasi 
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