
Profil Perusahaan

BAB III

DESKRIPSI PT. ASSAB AUSTENITE INDONESIA

1. SEKILAS PT. ASSSAB AUSTENITE INDONESIA

P T . ASSSAB AUSTENITE INDONESIA atau PT AAI

didirikan pada pertengahan tahun 1999 dengan modal dari dua 

perusahan yaitu : PT. Tira Austenite sebagai mayoritas dan ASSAB 

PASIFIC LTD sebagi minoritas.

PT. AAI adalah perusahaan yang bergerak dibidang supplier 

baja perkakas untuk industri manufaktur misalnya Industri 

Automotive, Packaging, Extrusion, Die dan Mould Industry dan lain- 

lain.

Produk yang dipasarkan mayoritas diproduksi di Eropa tepatnya kota 

Hagfors negara Swedia. Untuk pemasaran wilayah Asia Pasifik 

berpusat di Singapura.

PT. AAI di Indonesia mempunyai lima cabang yaitu Jakarta 

merangkap Head office, Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya. 

Cabang Bandung dan Semarang hanya berupa kantor representatip 

tetapi untuk Surabaya tersedia Stock dan jasa Pengiriman dan di 

Jakarta tersedia Stock, Heat Treatment, Laboratorium dan Jasa 

Pengiriman.
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Selain menjual baja perkakas PT AAI mempunyai beberapa 

pendukung usahanya antara lain :

1. Perpustakan

Berfungsi untuk meningkatkan wawasan para karyawan dan 

sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan pelanggan dalam menggunakan baja.

2. Training Room

Berfungsi untuk diskusi teknik antara karyawan dan untuk 

ajang training pelanggan, karena PT. AAI memasarkan 

barang Industrial product maka dalam pemasarannya 

diperlukan penjelasan mengenai :

- Cara Pembuatan Baja

- Cara Produksi

- Cara Permesinan

- Cara Heat Treatment

- Dan Lain-lain

3. Laboratorium

Berfungsi untuk membantu pelanggan apabila dalam 

produksi mengalami permasalahan dalam pengumuman dies 

atau mould.
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4. Heat Treatment

Fasilitas ini sangat dibutuhkan dalam membuktikan kualitas 

dari baja perkakas. Adapun dapur pemanas yang kita miliki 

adalah jenis Fludised Bed Furnace yang system bekerjanya 

dengan pemanasan dari elemen yang di distribusikan oleh 

pasir Aluminium Oksida sehingga menghasilkan pemanasan 

yang merata pada seluruh ruangan dengan tujuan 

menghasilkan qualitas Heat Treament yang bagus

5. Gudang

Gudang adalah tempat menyimpan baja perkakas dan 

tempat pemotongan baja sesuai dengan yang dipesan oleh 

pelanggan. Perlengkapan yang ada adalah craine, magnet 

pengangkut, timbangan dan lima buah gergaji.

Untuk pengiriman dilengkapi oleh tiga buah truk yang 

setiap hari mengirim barang ke wilayah Jabotabek. Untuk 

pengiriman ke cabang PT. AAI menggunakan jasa 

pengiriman swasta.
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2. ORGANISASI PT. ASSAB AUSTENITE INDONESIA

Organisasi PT AAI pada dasarnya berbentuk plat dengan

harapan semua departemen dapat mengambil keputusan yang cepat.

Departemen yang ada adalah :

1. Marketing : Bertugas untuk mengadakan penjualan sesuai 

rencana penjualan PT AAI.

2. Technical : Bertugas untuk memback-up jalannya penjualan 

baja, yang membawahi bagian Heat Treatment dan 

Laboratorium.

3. Logistik : Bertugas untuk mengatur keadaan stock yang 

optimal sesuai keadaan pasar dan pengatur pengiriman baja 

keseluruh Indonesia.

4. Keuangan : Seperti biasa mengatur pengeluaran dan 

pemasukan uang dan rencana-rencana investasi dimasa 

mendatang.

5. Bagian Umum : Berfungsi untuk mengatur keperluan umum 

perusahaan.

6. MIS : Berfungsi untuk memelihara Soft ware dan Hard ware 

yang ada di PT AAI.
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Visi Perusahaan :

TO BE THE MARKET LEADER IN TOOLING SUPPORT BY 

STRENGTHENING OUR CUSTOMER CAPABILITIES 

THROUGH PROVIDING SUPERIOR SERVICE AND 

QUALITY

Misi Perusahaan :

TO USE INNOVATION AND TECHNOLOGY TO IMPROVE 

OUR PARTNER “S COMPETECIES AND 

COMPETITIVENESS

Dalam rangka menjalankan misi dan visinya PT AAI sudah 

mendapatkan Sertifikat ISO 9001 versi 2000 dari TUP dengan 

sertivikat no 01.100.018719
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3. SEKILAS SYSTEM KEUANGAN PT. AAI

Seperti yang sudah di informasikan bahwa PT. AAI adalah

perusahaan join venture antara PT Tira Austenite dan ASSAB Pasific 

Ltd. Dengan komposisi shares 60% dan 40 %. dan shares capitalnya : 

Rp 6.090.000 par Value dengan jumlah saham 1000 lembar.

Modal dasar terdiri dari : tanah yang sekarang ada bangunan 

kantor pusat di Jakarta, bangunan yaitu bangunan kantor pusat di 

Jakarta, mesin-mesin gergaji, alat - alat Lab dan Heat Treatment, 

beberapa mobil, dan nilai terbesarnya adalah berbentuk stock baja 

sebagai bahan untuk dijual ke pelanggan.

Dalam mengelola keuangan antar cabang dan kantor pusat 

adalah setiap cabang mempunyai persediaan uang cash yang 

disesuaikan dengan kebutuhan cabang yang bersangkutan, uang 

tersebut digunakan untuk biaya operasi sehari-hari seperti : 

pembayaran listrik, telepon, PAM, bensin dan tol sales enginer, dan 

lain-lain. Tetapi semua biaya operasi di jurnal dan di posting tetap 

dikantor pusat Jakarta.
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Laporan-Iaporan keuangan selalu dibuat dan dilaporkan ke 

ASSAB Pasific setiap bulan dan kelebihan yang lain kita sudah 

menggunakan LAN system yang terhubung dengan ASSAB Pasifc 

Ltd sehingga personal tertentu di ASSAB Pasific dapat masuk 

kesystem kita dan dapat mengetahui kesalahan atau keberhasilan kita 

dengan cepat.
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