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PROFIL PERUSAHAAN

PT Lotus Lingga Pratama (LLP) didirikan pada tahun 1975 sebagai suatu perusahaan
industri rumahan yang mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi perhiasan dari
emas. LLP berpusat di Bandung, Indonesia dengan unit produksi di satu lokasi dan kantor
cabang di berbagai tempat di Indonesia. Berbagai perkembangan yang telah dialami oleh
perusahaan ini dalam kurun waktu sekitar empat dekade telah memampukan kami untuk
meningkatkan kapasitas kami secara bertahap sekaligus menjangkau pangsa pasar yang lebih
luas.
Kini, LLP dikenal luas sebagai perusahaan nasional yang terkemuka dalam industri
perhiasan emas. Sebagai produsen perhiasan emas, kami memiliki reputasi yang terpercaya
dalam menjaga kualitas produk-produk kami, serta tingkat akurasi dari kandungan emas dalam
setiap produk kami. Di LLP, kami senantiasa meningkatkan inovasi, kualitas, dan efisiensi kerja
untuk bersaing di pasar yang semakin menantang. Dengan selalu berdaptasi terhadap
perkembangan terkini di pasar perhiasan emas, kami bertekad untuk menjadi pemimpin pasar di
Indonesia maupun luar negeri dan terus memperluas jangkauan dan pangsa pasar kami.
LLP merupakan suatu perusahaan berorientasi global, dengan pangsa pasar ekspor yang
meliputi banyak negara di Asia, kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. LLP
adalah anggota resmi dari World Gold Council dan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI). Pada saat ini LLP sedang mengadopsi sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008.

Visi:
Menjadi perusahaan perhiasan emas nasional yang terdepan dan terpercaya dalam hal desain,
kadar, dan kualitas dengan standard kerja internasional.

Misi:
1. Menciptakan SDM yang kompeten dan tim kerja yang solid.
2. Menciptakan desain yang inovatif yang dapat diterima pasar.
3. Memperluas market share dengan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
4. Menciptakan sistem manajemen yang bermutu internasional.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga meningkatkan profitabilitas.

Nilai Kerja Perusahaan:
Kami bertumpu pada nila-nilai perusahaan. Dengan ini kami selalu memandang:
- Kejujuran
Kepercayaan adalah modal utama perusahaan dan kami menekankan keterbukaan, tidak
menutupi masalah.
- Inisiatif
Bersikap kerja dewasa, selalu melakukan sesuatu tanpa disuruh.
- Perubahan
Dengan seiring berubahnya jaman di era binis global, mengikuti perubahan dan inovasi
sangat penting untuk berperan di pasar.
- Profesional
Memberikan lebih dan malampaui ekspektasi pelanggan. Kami berkomitmen untuk
memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga kualitas produk kami.
- Prestasi
Tunjukan prestasi, penghargaan akan mengikuti dengan sendirinya.

