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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Tentang PT Formula Agrapana Makmur 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT Formula Agrapana Makmur 

PT Formula Agrapana Makmur merupakan sebuah perusahaan yang berdiri 

dibawah naungan Bapak Sufanto Prawiyogo Lim. Beliau merupakan seorang pegiat 

sepeda yang kemudian memutuskan untuk membangun bisnis dari hobinya. Untuk 

memajukan bisnisnya beliau berkolaborasi dengan kakaknya yaitu Suriayanto Lim 

yang juga sesama pegiat sepeda. Alasan beliau mendirikan toko sepeda yang 

akhirnya menjadi sebuah perusahaan dibidang olahraga yaitu ingin memajukan 

dunia sepeda di Indonesia serta menjadikan sepeda dikenal diseluruh pelosok 

Indonesia sebagai sarana olahraga yang ramah lingkungan dan menyenangkan. 

Setelah sukses mendirikan perusahaan bernama PT Formula Agrapana Makmur dan 

memiliki toko yang bernama Formula Cycle di Emerald Avenue 1 Sektor EA no 

12, Boulevard Bintaro, ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang 

jual-beli sparepart sepeda hingga sepeda jadi dan memproduksi sepeda sendiri. 
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Transformasi digital menjadi acuan utama yang diambil oleh PT Formula 

Agrapana Makmur. PT Formula Agrapana Makmur melihat peluang besar dalam 

berkembangnya teknologi dan melihat kegunaan teknologi tersebut dalam 

mempermudah kehidupan manusia. Transformasi digital ini menimbulkan 

tantangan baru di setiap sektor bisnis.  

Demi meningkatkan aktivitas jual beli pada toko milik PT Formula 

Agrapana Makmur yaitu Formula Cycle ingin membangun website yang dapat 

mendukung kinerja perusahaan dengan merancang sebuah website dengan tampilan 

yang menciptakan alur pengguna yang efisien bagi pengguna.  

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Visi            

1. Menjadi distributor sepeda terbesar di Indonesia maupun skala 

internasional. 

2. Membudayakan bersepada sedari dini agar menjadi manusia yang sehat dan 

kuat.   

Misi  

1. Membuat sepeda dan menciptakan inovasi serta teknologi terbaru dalam 

sepeda agar dikenal masyarakat luas. 

2. Mengadakan kompetisi ataupun fun ride guna mensosialisasikan budaya 

bersepeda. 
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2.3 Produk Perusahaan 

Berikut adalah beberapa contoh produk yang disediakan oleh PT Formula 

Agrapana Makmur :  

a. Bike  

 

Gambar 2.2 Pacific Bike Factor 3.0 

 

Gambar 2.3 Bike E-MTB Avvenger E700 
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Gambar 2.4 Pacific Bike Avenger 5.0 

b. Helmet 

 

Gambar 2.5 PMT Helmet Lance Gradual Change 

 

Gambar 2.6 PMT Helmet Miduo New WHT 
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c. Sparepart 

 

Gambar 2.7 Sparepart Fullset Shimano GS XT 

 

2.4 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

1. Marketing and Sales 

Mengatur semua kegiatan bisnis yang mencakup perencanaan 

produk dan penjualan. Perencanaan disini mencakup dari menetapkan harga 

hingga merancang strategi pemasaran yang sesuai agar produk dapat laku 

terjual. 
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2. HRD 

Mengatur atau memanagement serta melindungi Seluruh ruang 

lingkup pekerja atau karyawan baik yang berhubungan langsung dengan 

pekerjaan atau di luar pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. 

3. Financial 

Mengatur perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan 

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran. Bekerja sama dalam menyusun 

kebijakan administrasi keuangan dengan bagian lain yang terkait sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan. 

4. IT 

Mendesain, membangun, atau memelihara situs web dan merancang 

user interface dan user experience untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kinerja perusahaan. 

5. Mechanic 

Mendata dan menyiapkan part-part sepeda untuk diproduksi. 

Melakukan perbaikan sepeda melalui improvement atau meningkatkan 

kualitas dari sepeda tersebut.  
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2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Magang 

Bidang pekerjaan divisi/departemen tempat kerja praktik di PT Formula 

Agrapana Makmur adalah di bagian Information Technology. Divisi TI 

bertanggung jawab untuk memastikan user interface dan user experience yang akan 

dirancang pada perusahaan sudah tepat dengan tujuan perusahaan sehingga dapat 

mendukung kinerja perusahaan. Divisi TI juga bertanggung jawab atas 

pengembangan user interface dan user experience yang terdapat pada PT Formula 

Agrapana Makmur sehingga dapat digunakan dengan efisien bagi pengguna. 

Direktur pada PT Formula Makmur sendiri menyerahkan tugas kepada 

Head IT sebagai penanggung jawab divisi IT dalam melakukan tugas perancangan 

website yang akan dibangun untuk menunjang kebutuhan perusahaan dalam 

melngembangkan bisnis dibidang penjualan sepeda & aksesoris sepeda. Website ini 

nantinya digunakan dalam memberikan informasi bagi pelanggan maka diharapkan 

tampilan website pada PT Formula Makmur dapat menciptakan alur pengguna yang 

efisien bagi pengguna  

Dalam melaksanakan tugas, kegiatan magang sendiri dibagian divisi IT 

dibimbing langsung oleh dengan bapak Saiful yang merupakan sebagai Head IT 

pada PT Formula Agrapana Makmur memegang peran sebagai penanggung jawab 

penuh dalam melakukan perancangan website dengan cara mendesain, 

membangun, dan memelihara website dengan merancang user interface.  


