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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. ASUS Technology Indonesia Batam merupakan salah satu

bagian dari keluarga besar perusahaan IT raksasa yang dikenal dengan nama

ASUS. Perkembangan perusahaan ini terdiri dari 4 tahap yakni: era awal

pembentukan (Startup Era), era pengembangan (Growth Era), era revolusi

(Revolutionary Era), dan era brand (Branding Era).

1. Startup Era (1989-1993)

Perusahaan ASUS didirikan pada tanggal 1 April 1989 di

Taipei, Taiwan dengan bidang usaha perakitan elektronik. Pada bulan

Desember tahun 1989, para pendiri ASUS, Ted Hsu, M. T. Liao, T.H

Tung, dan Wayne Hsieh membawa hasil perakitan motherboard 486

mereka yang pertama ke kantor penhasil prosesor ternama, Intel, cabang

Taiwan untuk menguji kecocokan antara motherboard 486 ciptaan

mereka dengan prosesor 486 yang tengah dikembangkan intel pada

masa itu. Namun, pada saat kedatangan para pendiri ASUS, suasana

kantor Intel sedang kurang kondusif sebab para designer dan teknisi

tengah sibuk mencari permasalahan pada prototype prosesor 486 yang

kerap mengalami kegagalan pada uji kelayakan sehingga pihak Intel

kurang memperhatikan pihak ASUS. Sembari menunggu pihak Intel

untuk dapat menguji motherboard mereka, para pendiri ASUS yang

juga terdiri dari teknisi dan designer pun turut serta dalam mencari
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solusi untuk menyelesaikan masalah pada prosesor milik Intel. Solusi

yang diajukan oleh ASUS kepada Intel berjalan dengan baik dan Intel

pun dengan senang hati melakukan pengujian motherboard 486 ASUS

dengan prosesor 486 miliknya. Berita kecocokan antara keduanya

menyebar dengan cepat dan ASUS mulai menarik perhatian perusahaan

IT global lainnya.

Karena perkembangan yang pesat, ASUS tidak mampu

mengimbangi antara kegiatan produksi dengan manajemen bisnis

sehingga pada tahun 1993, para pendiri ASUS mengundang Jonney Shih,

yang sebelumnya bekerja di perusahaan IT ternama, lain untuk

bergabung dan menduduki jabatan General Manager sekaligus

Chairman. Bergabungnya Jonney Shih membuat strategi bisnis ASUS

menjadi lebih stabil disertai dengan peningkatan kualitas produk oleh

para pendiri membuat ASUS tumbuh dengan pesat.

Gambar 3.1. Grafik Aset ASUS
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2. Growth Era (1994-2005)

Seiring berkembangnya bisnis, ASUS mulai membuat produk

elektronik lainnya seperti: graphic card, Personal Computer (PC),

monitor LCD, televisi, networking devices, server, OEM (Original

Equipment Manufacturer), serta alat komunikasi lainnya seperti telepon

genggam. Puncak dari produk ASUS terletak pada tahun 1997, yakni

pembuatan notebook atau laptop yang memiliki kualitas jauh diatas

produk notebook lainnya. Hal ini dibuktikan oleh eksperimen yang

dilakukan oleh tim astronot Russia yang membawa beberapa jenis

notebook ke luar angkasa untuk dilakukan tes temperatur dan ketahanan

padanya. Dari eksperimen tersebut, notebook ASUS berhasil bertahan

selama lebih dari 600 hari di keadaan ekstrim sedangkan notebook lain

berhenti berfungsi tidak lama setelah astronot sampai ke luar angkasa.

Kejadian ini merupakan dasar dari slogan ASUS: Rock Solid, Heart

Touching yang terkenal pada masa itu sebab dapat menghadirkan

notebook yang sesuai dengan permintaan masyarakat dan kualitas yang

setangguh batu.

3. Revolutionary Era (2006-2008)

ASUS menyadari bahwa untuk menghasilkan produk yang

digemari masyarakat dibanding pesaing lainnya, tidaklah cukup untuk

hanya berfokus pada pengembangan teknologi dan kebutuhan

masyarakat melainkan perlunya perhatian dibidang estetika produk

sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk yang

dihasilkan. ASUS kemudian menghasilkan produk yang pada pokoknya
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memiliki spesifikasi tinggi, user-friendly (mudah digunakan oleh

masyarakat), dengan desain yang tipis dan elegan. Teknik ini membuat

ASUS memenangkan banyak penghargaan global di bidang desain

produk. Slogan perusahaan pun berubah dari Rock Solid, Heart

Touching menjadi Inspiring Innovation, Persistent Perfection yang

berarti bahwa ASUS berniat untuk selalu menyempurnakan produk

yang dihasilkannya dengan inovasi-inovasi baru agar dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya nilai estetika, pada masa ini Jonney Shih

menekankan ASUS untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang

efektif dalam berbagai segi bisnis. Para ketua tim diwajibkan untuk

menilai performa setiap bawahan serta divisi yang mereka pimpin dan

menyajikan solusi untuk ketidakefektifan yang mereka temukan. Hasil

dari peninjauan performa itu ialah untuk memperoleh keberhasilan,

harus diciptakan brand awareness, yakni usaha agar merek ASUS

dikenal oleh masyarakat.

Untuk menciptakan brand awareness, ASUS memproduksi

Eee PC pada tahun 2007. Eee PC merupakan laptop yang memiliki

fasilitas komputer dasar dengan target konsumen: ibu rumah tangga,

anak-anak, serta orang lansia. Hal ini ditujukan agar tidak hanya lapisan

pekerja yang mengenal produk ASUS melainkan setiap lapisan

masyarakat yang ada. Strategi ini terhitung berjalan dengan baik karena

Eee PC berhasil menjadi hadiah natal paling populer (most popular
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Chirstmas gift) di halaman web Amazon (pengecer terbesar didunia)

ditahun 2008.

Kemudian daripada itu, pada Januari 2008, Jonney Shih dan

para pendiri memutuskan untuk membagi perusahaan mereka menjadi

dua perusahaan independen, yakni: PEGATRON yang berfokus pada

pengembangan motherboards dan OEM; serta ASUS berfokus pada

pengembangan alat telekomunikasi elektronik seperti tablet, komputer

atau lebih tepatnya berfokus pada manajemen brand awareness. Konsep

pemisahan keduanya berasal dari kata PEGASUS, kuda bersayap zaman

Yunani, sehingga terciptalah nama PEGA dan ASUS. Selain daripada

kedua perusahaan utama tersebut, mereka juga memiliki perusahaan

yang berfokus pada bidang molding, yakni: Unihan Corporation.

Restrukturisasi perusahaan ini merupakan titik balik dari ASUS karena

fokus perusahaan tidak lagi terbagi melainkan hanya berfokus pada

pembangunan brand awareness dalam masyarakat.

4. Branding Era (2008-sekarang)

Komputer tablet atau tablet PC atau yang lebih dikenal dengan

nama tab menjadi sebuah tren dalam masyarakat ditahun 2010 karena

mudah dibawa kemanapun dan memiliki fitur touch screen. Namun,

ketidakhadiran keyboard fisik pada tablet PC banyak dikeluhkan

masyarakat sehingga ASUS menciptakan tablet PC yang memiliki

keyboard fisik yangmana monitor dari tablet PC tersebut dapat

dipisahkan dari keyboard tersebut sehingga tablet PC tersebut bisa
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berfungsi layaknya notebook sekaligus tab. Penemuan ini kembali

membuat nama ASUS meroket secara global.

Pada tahun 2014, terpicu oleh ketergantungan masyarakat

terhadap telepon genggam pintar atau smartphone membuat ASUS turut

terjun dalam pasar dengan smartphone rakitannya yang diberi nama

Zenfone. Sebagai perusahaan global, ASUS meluncurkan Zenfone ke

berbagai negara dalam waktu yang sama seperti China, India, Taiwan,

Brazil, serta negara lainnya termasuk Indonesia.

Indonesia menarik perhatian ASUS sebab pasar Indonesia yang

luas serta murahnya tenaga kerja yang ada. Namun, tidaklah mudah untuk

memasukkan produk luar negeri kedalam Indonesia. Sebagaimana telah

diatur dalam Peraturan Kementrian Perdagangan dan Perindustrian Nomor

69 Tahun 2012 yang kemudian diamandemen dalam Peraturan Perdagangan

dan Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016, untuk dapat memasuki pasar

Indonesia dengan embel-embel “made in Indonesia”, setiap telepon

genggam yang dipasarkan minimum harus mengandung 30% komponen

dalam negeri yang dihitung dari asal bahan baku pembuatan smartphone,

proses perakitan, penyuntikan sistem operasi atau Operation System (OS),

maupun proses pengepakan. Karena peraturan inilah, ASUS kemudian

memutuskan untuk melakukan produksi di Pulau Batam yang merupakan

salah satu kawasan bebas di Indonesia. Proses perakitan kemudian

dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan perakitan elektronik

terbesar di Pulau Batam, PT. Sat Nusapersada Tbk. Besarnya potensi dan

reaksi pasar terhadap produk Zenfone membuat ASUS memutuskan untuk
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menanamkan modal yang lebih besar di Indonesia dengan membentuk

perusahaan perakitan elektroniknya sendiri yang berfokus pada perakitan

smartphone atau yang dikenal dengan sistem direct investment. Perusahaan

lokal ASUS tersebut diberi nama PT. ASUS Technology Indonesia Batam.

B. Identitas Perusahaan

PT. ASUS Technology Indonesia Batam yang berkedudukan di Jl.

Pelita VI nomor 99, Kampung Pelita, Lubuk Baja, secara resmi didirikan

pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2017 berdasarkan akta notriil dan mulai

beroperasi pada bulan yang sama. Artinya, PT. ASUS Technology Indonesia

Batam telah menjalankan usaha selama 2 tahun lamanya. Adapun informasi

mengenai PT. ASUS Technology Indonesia Batam ialah sebagai berikut:

nama :PT. ASUS Technology Indonesia Batam

alamat : Jl. Pelita VI no. 99, Kampung Pelita, Lubuk Baja,

Kota Batam Kepulauan Riau (Gedung 5)

tahun berdiri : 2017

direktur : Jimmy Lin (Weiting Lin)

NPWP : 82.059.137-8.215.000

bidang usaha : industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)

website : www.asus.com

nomor telepon : (0778) 424784
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C. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik, diperlukan

struktur organisasi yang jelas dan teratur guna mempermudah pelacakan

sumber utama permasalahan ketika terjadi suatu kesalahan yang

menghambat kegiatan usaha.  Berikut ialah struktur organisasi atau

departemen dari PT. ASUS Technology Indonesia Batam:

Gambar 3.2. Struktur Organisasi

Adapun detail mengenai tugas dan

1. SYS Channel Management Section

Anggota dari department Channel disebut sebagai Account

Manager (AM). AM memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mencari calon dealer baru untuk memasarkan produk ASUS

b. Menjaga dan memelihara hubungan antara ASUS dengan dealer

yang telah saling memiliki hubungan kerja sama sebelumnya;

c. Melakukan kunjungan lapangan ke tempat dealer dan menentukan

jenis dekorasi yang diperlukan di toko dealer yang bersangkutan;

d. Meninjau merchandise apa saja yang diperlukan serta mencari

merchandiser jika diperlukan.

2. SYS Product Management Section
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Sesuai dengan namanya, departermen ini bertugas untuk

mengurus permasalahan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan

oleh ASUS. Dalam hal PT. ASUS Technology Indonesia Batam, produk

yang dimaksud ialah smartphone. Departemen ini terbagi menjadi 2 tim,

yakni:

a. Country Product Management

Lebih dikenal dengan singkatan CPM. Adapun CPM ialah

sebagai berikut:

1) Membahas perjanjian mengenai jumlah pesanan produk yang

akan diambil distributor

2) Menentukan term pembayaran dengan distributor;

3) Membuat program-program promo khusus tertentu kepada

distributor.

b. Logistics

Logistics merupakan istilah yang lebih luas dari shipping.

Logistics bertugas untuk mengatur peralihan barang sedari pabrik

asal hingga ke tangan distributor yang dalam hal ini bertindak

sebagai pembeli barang. Di PT. ASUS Technology Indonesia Batam,

anggota logistics memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mengurus dokumen yang diperlukan dalam proses custom

clearance

2) Mengawasi proses pemindahan barang dari pabrik kedalam truk

maupun kontainer;

3) Mengatur jadwal keberangkan barang;
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4) Mengurus segala hal yang berkaitan dengan bea cukai Batam;

5) Bekerja sama dengan accounting untuk kepengurusan

pembayaran pajak pengeluaran barang dari kawasan bebas ke

tempat lain dalam daerah pabean.

3. SYS Promoter Management Section

Departemen ini merupakan departemen yang dikhususkan

untuk membahas cara untuk meningkatkan minat distributor atau

masyarakat terhadap produk ASUS kemudian dari hasil yang diperoleh,

akan diciptakan program yang dapat meningkatkan atensi masyarakat

kepada produk ASUS.

4. SYS Marketing Management Section

Merupakan tim yang bergerak dibidang pemasaran produk.

Untuk dapat memasarkan produk dengan baik, ASUS membagi tim

marketing ke dalam 3 bagian yakni:

a. Event

Tim ini mengemban tugas untuk melakukan kepengurusan

untuk menyiapkan acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak

promotor seperti pemesanan tempat acara, kepengurusan konsumsi,

kepengurusan penyebaran undangan terhadap tamu-tamu penting,

perhitungan biaya yang diperlukan, dsb. Contoh dari acara yang

biasa diselenggarakan oleh tim event ialah: launching event,

pengumpulan Zenfans (penggemar dari produk smartphone ASUS),

dsb.

b. Public Relation
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Tim ini memiliki tugas yang berhubungan dengan publikasi

produk ASUS. Public Relation atau yang lebih dikenal dengan

sebutan PR memiliki tugas:

1) Menjalin dan menjaga hubungan dengan media

2) Mencari dan memilih figur publik untuk mempromosikan

produk ASUS baik itu artis, youtuber, maupun blogger.

c. Marketing Admin

Dikenal dengan sebutan MA. MA pada dasarnya dibentuk

untuk membantu merekap dan melakukan klaim terhadap biaya

yang perlu dikeluarkan oleh tim PR dan Event dalam menjalankan

tugas mereka.

5. SYS Retail Management Section

Tim retail berfungsi untuk menjalin kerja sama dengan toko-

toko retail agar dapat turut serta memasarkan produk ASUS. Toko retail

yang dimaksud tidak terbatas pada toko yang memiliki tempat jual fisik

tetapi juga termasuk toko online seperti Lazada, Blibli, dan sebagainya.

6. Admin Section

Tim admin pada PT. ASUS Technology Indonesia Batam

disebut Sales Admin (SA). Adapun tugas dari SA ialah sebagai berikut:

a. Sebagai window contact untuk dalam hal komunikasi dengan

distibutor

b. Membuat invoice dan packing list;

c. Menghitung hasil potongan harga (rebate) distributor;

d. Mempertahankan harga produk terhadap distributor maupun dealer.
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7. Finance Section

Anggota finance juga sekaligus bertugas sebagai akunting dari

PT. ASUS Technology Indonesia Batam sehingga tim ini disebut dengan

panggilan FA (Finance&Accounting). Tugas dari tim ini adalah:

a. Melakukan rekap dan pembayaran terhadap segala invoice yang

diterima oleh perusahaan

b. Melakukan transfer terhadap gaji karyawan;

c. Membuat pembukuan serta laporan keuangan;

d. Melakukan pengurusan terhadap perpajakan perusahaan.

8. Human Resource Section

Bagian humaniora pada perusahaan ini pada dasarnya memiliki

tugas yang sama dengan perusahaan lain, yakni:

a. Menyusun peraturan perusahaan;

b. Mengurus proses pengangkatan karyawan baru;

c. Melakukan kepengurusan terhadap jaminan sosial karyawan;

d. Melakukan pelatihan dasar mengenai peraturan perusahaan kepada

karyawan baru;

e. Melakukan peneguran dan peneguran terhadap karyawan yang telah

melakukan pelanggaran peraturan perusahaan secara berulang;

f. Merekap tingkat performa karyawan yang diberikan oleh setiap

manager.

9. Production Management Section
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Departemen ini ditujukan untuk melakukan kontrol terhadap

sistem produksi yang dilakukan di PT. Sat Nusapersada Tbk. Terdiri

dari 2 tim, yakni:

a. Supply Product Management (SPM)

Fungsi dari tim ini ialah:

1) Menentukan tanggal peluncuran produk

2) Menentukan target penjualan yang perlu dicapai;

3) Menyusun daftar bahan baku yang diperlukan untuk FPM;

4) Melakukan pengawasan terhadap biaya yang dikeluarkan dalam

proses produksi;

5) Bersama CPM, memperhitungkan jumlah produk yang

diperlukan dalam pasar;

b. Fulfillment Product Management (FPM)

Merupakan tim yang bertugas untuk:

1) Mencari vendor yang menjual bahan baku yang dibutuhkan;

2) Melakukan pembelian terhadap bahan baku dan mengarahkan

Logistics untuk melakukan pengiriman;

3) Mengatur model yang akan dijalankan di produksi;

4) Memberikan forecast jumlah produksi kepada SPM.

D. Visi dan Misi

Kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Ketika memperoleh laba yang besar, maka perusahaan dapat

mengembangkan usahanya baik dengan membuka cabang maupun
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menambang bidang usaha. Namun untuk dapat memastikan pengembangan

perusahaan tidak melenceng dari tujuan nilai-nilai filosofi pendirian, maka

perlu ditentukan visi dan misi dari perusahaan yang bersangkutan.

Visi dan misi PT. ASUS Technology Indonesia Batam diadopsi

dari ASUS Taiwan, bunyinya ialah sebagai berikut:

“ASUS is passionate about technology and driven by innovation. We

dream, we dare and we strive to create an effortless and joyful digital life

for everyone. Were always in search of incredible ideas and experiences,

and we aspire to deliver the incredible in everything we do.”

Arti dari visi misi tersebut ialah: ASUS memiliki ketertarikan yang tinggi

terhadap peralatan teknologi dan keinginan yang tinggi untuk menciptakan

inovasi baru dalam bidang tersebut. Kami memiliki mimpi, kami berani, dan

kami berjuang untuk menciptakan hidup digitalisasi yang mudah dan

menyenangkan bagi setiap orang. Kamis selalu mencari yang terbaik,

melalui pengalaman, kami tergugah untuk menyajikan hal-hal luar biasa

kepada masyarakat dalam setiap hal.

E. Aktivitas Kegiatan Operasional

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. ASUS Technology

Indonesia Batam secara umum ialah melakukan impor terhadap bahan baku,

melakukan perakitan, dan mengirimkan produk akhir ke distributor.

a. Impor

1) SPM dan CPM akan bekerjasama untuk menentukan jumlah produk

yang perlu dipasarkan dalam jangka waktu tertentu
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2) SPM mengeluarkan daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk

merakit produk;

3) Berdasarkan daftar yang SPM dan CPM berikan, FPM akan mencari

vendor yang menjual bahan baku yang diperlukan dan menyusun

jadwal produksi;

4) Berdasarkan jadwal produksi, logistics ASUS Taiwan akan

mengatur pengiriman bahan baku dari asal ke Batam;

5) Berdasarkan pemberitahuan dari logistics ASUS Taiwan, logistics

Batam akan mengurus dokumen yang diperlukan untuk custom

clearance pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan

bebas;

6) Setelah memperoleh Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)

dari pihak beacukai, logistics Batam akan mengatur waktu

pengantaran barang ke PT. Sat Nusapersada Tbk.

b. Perakitan

1) FPM akan mengeluarkan WO (Working Order) bagi PT. Sat

Nusapersada Tbk untuk melakukan perakitan smartphone. WO yang

dimaksud mencakup model yang akan dijalankan beserta dengan

kuantiti yang perlu dihasilkan

2) PT. Sat Nusapersada Tbk akan melakukan perakitan berdasarkan

WO yang diterima dan memberikan notifikasi kepada ASUS

mengenai WO mana saja yang telah komplit.

c. Pengiriman Produk Akhir
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1) Berdasarkan data dari PT. Sat Nusapersada Tbk dan jumlah PO

(Purchase Order) yang diterima ASUS dari distributor, SA akan

mengeluarkan invoice dan memerintahkan logistics untuk

melakukan pengiriman barang

2) Logistics akan menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk

custom clearance pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat

lain dalam daerah pabean dan menyelesaikan segala prosedur yang

berkaitan dengan beacukai;

3) Logistics akan bekerjasama dengan FA untuk mengurus

pembayaran pajak dari produk yang akan dikirimkan;

4) Setelah memperoleh SPPB, logistics akan mengatur pengiriman

barang baik melalui jalur udara atau laut sesuai dengan jadwal yang

telah diberikan SA;

5) Logistics harus melakukan pengawasan dari keberangkatan barang

hingga jadwal pengantaran barang ke tempat distributor.
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