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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2. 1 Tentang PT. Enkripsi Teknologi Handal 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan PT. Enkripsi Teknologi Handal 

(Sumber: Dokumen dari PT. Enkripsi Teknologi Handal) 

PT. Enkripsi Teknologi Handal didirikan pada tanggal 22 Februari 2018 dan 

memulai perjalanan perusahaan sebagai penyedia staking blockchain “Honest 

Mining”. PT. Enkripsi Teknologi Handal memungkinkan orang di seluruh dunia 

untuk melakukan penambangan terhadap coin digital yang ada di platform 

“Honest Mining” berdasarkan coin yang mereka inginkan dan berdasarkan coin 

yang sudah listing di platform “Honest Mining”. 

PT. Enkripsi Teknologi Handal telah melakukan banyak proses yang 

dilakukan seperti observasi, analisa, dan juga penilaian yang membawa mereka 

mencapai visi yang diharapkan. Awal mula berdirinya perusahaan hanya 

menyediakan platform dan belum meresmikan coin yang dimiliki oleh perusahaan 

ini sendiri, berawal dari penjualan coin Honest (HNST) Token secara tertutup 

hingga akhirnya HNST berhasil secara resmi berada di Tokenomy. 
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Sejauh ini PT. Enkripsi Teknologi Handal selalu turut aktif dalam setiap 

kegiatan blockchain agar nama “Honest Mining” lebih dikenal dan lebih 

menyeluruh terutama di Indonesia, karna pada dasarnya perusahaan ini tumbuh 

dan berada di Indonesia. Selalu memikirkan cara untuk mengembangkan platform 

yang dimiliki serta memperbaiki kekurangan dari segi fungsi maupun tampilan 

serta dari segala fitur yang ada. 

2. 2 Visi dan Misi dari PT. Enkripsi Teknologi Handal 

Misi dari Honest Mining adalah menjadi perusahaan yang menghadirkan 

akses dan manfaat Crypto Mining melalui platform yang transparan, mudah dan 

teknologi berkelanjutan. Yang dimana misi ini bersangkutan dengan visi dari 

Honest Mining sendiri yaitu untuk menjadi perusahaan yang menyediakan platform 

yang mudah diakses oleh semua orang, terus transparan dalam setiap reward, tidak 

ada fee yang disembunyikan dalam proses staking, mudah digunakan, aman dan 

selalu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap user. 

PT. Enkripsi Teknologi Handal memiliki beberapa nilai yang selalu dijaga 

dan selaras dengan brand yang mereka miliki, yaitu: 

1. Honest 

Yang berarti jujur, Honest Mining ingin menjadi suatu perusahaan yang 

jujur dalam setiap proses yang terjadi di dalamnya, baik dalam pegawai maupun 

produk itu sendiri. 

  



 

  

16 

 

2. Friendly 

Yang berarti ramah, Honest Mining menjunjung tinggi nilai kekeluargaan 

dan ingin terus menjadi perusahaan yang dapat memberikan kesan ramah antar 

pegawai perusahaan maupun ramah terhadap setiap user. 

3. Trustworthy 

Yang memiliki arti dapat dipercaya, Honest Mining ingin menjadi suatu 

perusahaan yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam hal staking blockchain. 

4. Confident 

Yang memiliki arti percaya diri, Honest Mining selalu melakukan perbaikan 

dalam lingkungan kerja maupun terhadap platform yang dimiliki dan selalu percaya 

diri untuk bersaing dengan kompetitor berdasarkan fitur yang dimiliki. 

5. Simple 

Yang memiliki arti sederhana, Honest Mining menyediakan platform yang 

selalu mengusahakan kemudahan bagi user, yang dimana tampilan serta fitur yang 

ada dibuat sesederhana mungkin agar user dapat menggunakan platform dengan 

lancar.  

6. Profitable 

Yang memiliki arti menguntungkan, Honest Mining berusaha agar para user 

yang menggunakan platform dapat merasakan keuntungan dari melakukan staking 

di platform Honest Mining. 
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7. Reliable 

Yang memiliki arti bekerja dengan konsisten, Honest Mining akan berusaha 

menyelesaikan segala masalah ataupun permintaan user maupun dari perusahaan 

lain yang bekerja sama dengannya. 

Nilai-nilai tersebut selalu dijaga dan diterapkan di Honest Mining baik 

dalam internal perushaan, dengan perusahaan lain atau dengan para stakeholder 

maupun dengan para user di seluruh dunia. 
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2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan   

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Enkripsi Teknologi Handal 
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 Pada gambar 2.2 terdapat struktur organisasi Honest Mining dapat dilihat 

perusahaan ini berjalan dibawah pimpinan Bapak Lawrence Gilbert Samantha 

selaku founder dan CEO dari Honest Mining. CEO bertugas sebagai penanggung 

jawab perusahaan dan menjadi pembuat keputusan tertinggi. CEO dibantu oleh 

beberapa BOD (Board of Director) yang bertugas untuk menjadi pemimpin dalam 

suatu divisi yang dimana juga mengawasi dan mengontrol anak buah divisinya 

masing-masing serta bertugas untuk mengambil keputusan yang terkait dengan 

divisinya. Di dalam struktur organisasi, jabatan antara CEO dan BOD tidak terlalu 

beda jauh, bedanya CEO keputusannya akhir sedangakan BOD tidak. 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Khusus Departemen Engineering 

Engineering product dibagi dalam tiga bagian divisi yaitu support 

engineering, product engineering dan infrastructure & security. Quality Assurance 

berada dibawag naungan product engineering, yang dimana dalam melakukan 

tugasnya harus berkomunikasi langsung dengan Front End, Back End dan 

Automation & Operation engineering. 


