
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. MPX Logistics International adalah salah satu perusahaan yang berada 

dibawah naungan MPX Group. Sejak tahun 2008, MPX Group telah berdiri dan 

melayani dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan menerapkan dasar-dasar 

profesionalisme dalam bisnis jasa transportasi dan logistic. Kepercayaan dari 

semua partner yang diterima MPX Group dari tahun ke tahun semakin 

menguatkan dan menjadikan MPX Group mengerti kebutuhan bisnis yang 

semakin kompleks. 

 

Aktivitas perekonomian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas 

pengiriman dan pengangkutan barang. MPX Group mengawali bisnisnya dengan 

melayani pengiriman dan pengangkutan consumer goods. Permintaan customer 

atas ketepatan waktu dan pertanggungjawaban terhadap keselamatan produk serta 

kepercayaan yang telah diberikan menjadi semangat MPX Group untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik atas setiap pengiriman dalam bentuk retail ke 

berbagai wilayah Sumatera maupun Jakarta dan tujuan pengiriman sebaliknya. 

Upaya menjamin semua produk yang dipercayakan telah terlindungi MPX Group 

memberikan perlindungan asuransi khusus untuk layanan penyewaan truck yang 

terpercaya. MPX Group berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat 

atas setiap pengiriman yang dibutuhkan oleh semua partner setiap saat berupa 

layanan informasi 24 jam. 
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MPX Group telah berkembang pesat  hingga menuju proses pengangkutan barang 

ekspor dan impor. Sebagai penyedia jasa Freight Forwader yang memiliki 

peranan cukup penting dalam membantu kelancaran proses tersebut, MPX Group 

memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan Custom Clearance Export dan 

Import maupun Domestics Shipping Service di seluruh wilayah Indonesia maupun 

mancanegara.  

 

Giatnya pembangunan infrastruktur dan perekonomian di Indonesia akan semakin 

berjalan lancar apabila didukung oleh penyedia moda transportasi pengiriman. PT. 

MPX Logistics International hadir pada tahun 2017 sebagai mitra bisnis yang 

menyediakan layanan moda transportasi Dump Truck dan Unit Hiblow untuk 

membantu proses pengiriman material keberbagai daerah diseluruh Indonesia 

dengan beberapa penempatan cabang operasional perusahaan yaitu Kota Cilegon, 

Cibinong dan Pontianak.  

 

Keberhasilan PT. MPX Logistics International tidak terlepas dari nilai-nilai yang 

menjadi budaya perusahaan. Nilai-nilai tersebut meliputi kerjasama team yang 

baik, melayani dengan sepenuh hati, sistem kerja terintegrasi dan bertanggung 

jawab atas setiap kepercayaan yang telah diberikan. Ketepatan waktu, konsistensi, 

komitmen dan profesionalitas adalah karakteristik PT. MPX Logistics 

International sebagai perusahaan transportasi dan logistic. 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi PT. MPX Logistics International 

Menjadi perusahaan Jasa Transportasi dan Logistic Nasional Pertama di Indonesia 

dengan pelayanan bertaraf International.  

 

2.2.2 Misi PT. MPX Logistics International 

Melayani dengan sepenuh hati dan fokus pada detail kebutuhan customer dalam 

setiap proses pengiriman agar mampu mewujudkan kepuasan dan kepercayaan 

dalam bentuk bisnis jangka panjang.  

 

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan 

Kegiatan utama PT. MPX Logistics International adalah sebagai penyedia layanan 

pengiriman material dari lokasi customer ke daerah yang dituju. PT. MPX 

Logistics International memiliki cabang dibeberapa wilayah untuk mendukung 

kegiatan operasionalnya diantaranya yaitu Kota Cilegon, Cibinong dan Pontianak. 

Kerja sama terjalin antara PT. MPX Logistics International dengan customer yang 

berada diwilayah cabang perusahaan diantaranya Conch Cement, PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk, Semen Serang Indonesia, PT. Krakatau Semen Indonesia 

dan lain sebagainya. Dalam hal mendukung proses pengirimannya PT. MPX 

Logistics International memiliki moda transportasi sesuai dengan material yang 

diangkut, antara lain: 

1. Dump Truck, yaitu transportasi angkutan dengan kapasitas angkut maksimum 

40 ton dengan jenis angkut material berupa batu bara, clinker, buttom ash, 

pasir dan sirdam  
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2. Tronton Hiblow, yaitu transportasi angkutan dengan kapasitas angkut 

maksimum 50 ton dengan jenis material berupa fly ash, slag dan semen. 

3. Trailer Hiblow, yaitu transportasi angkutan dengan kapasitas angkut 

maksimum 100 ton dengan jenis material berupa semen. 

 

 

 

Gambar 2.1 Dump Truck 
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Gambar 2.2 Tronton Hiblow 

 

 

Gambar 2.3 Trailer Hiblow 
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2.4 Lokasi Perusahaan 

PT. MPX Logistics International berkantor pusat di Jl. Soekarno Hatta By Pass 

No. 16 LK 1 Kedaton Bandar Lampung dengan beberapa penempatan cabang 

operasional perusahaan untuk mendukung proses pengiriman material kepada 

customer yang berada di Kota Cilegon, Cibinong dan Pontianak. 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang ada di PT. MPX Logistics International adalah sebagai 

berikut: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. MPX Logistics International 
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Berdasarkan struktur organisasi PT. MPX Logistics International diatas, dapat 

diketahui bahwa masing-masing bagian memiliki peranan dalam kegiatan 

operasional perusahaan dan merupakan unsur dari sistem pengendalian 

internal. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung 

jawab diantaranya: 

1. Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan atas kebijakan yang 

ditentukan oleh perusahaan dan  memberikan saran kepada direktur utama 

dalam hal pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan kepentingan 

perusahaan. 

2. Direktur utama berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan 

dalam perusahaan juga bertanggung jawab penuh terhadap operasional 

serta kinerja perusahaan. 

3. Manager Operational bertugas membuat perencanaan kerja serta 

mengawasi, mengontrol dan memastikan semua pelaksanaan kegiatan 

usaha dilapangan berjalan dengan baik dan lancar. 

4. Marketing bertugas dalam melakukan perencanaan dan penentuan strategi 

pemasaran perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan customer dan 

sumber daya perusahaan. 

5. Manager Finance & Accounting bertugas mengontrol proses pelaksanaan 

atas penerimaan dan pengeluaran kas serta mengelola seluruh transaksi 

keuangan perusahaan tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas, relevan dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemegang 

saham. 
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6. Manager HRD & GA bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan 

mengelola secara menyeluruh terkait aktivitas manajemen sumber daya 

manusia diperusahaan guna memaksimalkan efektivitas kinerja dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 


