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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Centrinova Solusi Edukasi berdiri di awal 2006 di Batam. Pada 

awalnya terbentur masalah izin karena PT Centrinova Solusi Edukasi pada 

awalnya ingin mendirikan sebuah tempat kursus, akan tetapi jajaran direksi 

berdiskusi bahwa e-learning pada saat itu merupakan sebuah hal baru. Dalam 

diskusi tersebut, terjadi pergumulan di mana terdapat kendala mencari 

sumber daya yang mampu untuk mengupayakan e-learning. Oleh karena itu 

keputusan berakhir pada dialokasikannya perusahaan PT Centrinova Solusi 

Edukasi ke Jakarta. 

Didirikan oleh Bapak Suhendro Gautama dan Bapak Iskandar Itan pada 

tahun 2006 serta Bapak Budi Chang selaku Direktur Produksi dan Bapak 

Andreas Nuralim selaku Direktur IT, ide awal penggunaan e-learning pada 

awalnya hanya digunakan untuk mengakomodir software yang sudah ada 

sebelumnya dan menjadikannya ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, 

setelah berjalannya waktu direksi memutuskan bahwa proyek e-learning 

mampu dibangun secara mandiri. 

PT Centrinova Solusi Edukasi resmi berpindah ke BSD City pada bulan 

Mei 2007 dan mampu menghasilkan proyek e-learning pertamanya “Savvy 

Human Body” 1 sampai dengan 3 pada pertengahan tahun pertamanya. 

Kemudian muncul proyek yang mengerjakan e-learning untuk perusahaan. 

Muncul proyek mini yang mulai digarap tahun 2007 dengan perusahaan 

Bintang Toejoe, kemudian pada tahun 2009 dengan Lembaga Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan secara resmi menerima proyek e-

learning untuk perusahaan pada pertengahan tahun 2011. 
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2.2 Profil Perusahaan 

Centrinova Solusi Edukasi menerima tantangan yang diberikan oleh era 

globalisasi seperti sekarang ini dan sekarang Centrinova ingin menggunakan 

teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan dan daya tangkap dari 

user . Penerapan teknologi informasi dalam training and development ini 

disebut e-learning. Menghadirkan teknologi yang lebih inovatif, PT 

Centrinova Solusi Edukasi memberikan perhatian pada dua target market, e-

learning for Business & Corporation dan e-learning for School. 

E-learning for Business & Corporation yang menggunakan metode 

pelatihan e-learning system akan memberikan benefit sebagai berikut: 

1. Meningkatkan proses pembelajaran, dengan menggunakan e-learning 

proses pembelajaran akan lebih fokus dan memiliki langkah - langkah 

yang mudah diikuti dan dipahami. 

2. Di mana pun dan kapan pun, dengan menggunakan e-learning yang 

berbasis pada IT dan peralatan computer, motto yang dirancang untuk 

menyongsong era globalisasi agar dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja tanpa terikat sesuai dengan konsep e-learning. 

3. Bisa dilakukan dengan siapa saja dan seragam, dengan penerapan 

teknologi informasi pada proses pembelajaran, maka pembelajaran dapat 

dilakukan secara serentak dan kesetaraan penerimaan informasi. 

4. Efisien, menggunakan teknologi informasi dengan bantuan perangkat 

computer membuat segalanya menjadi efisien dan tentunya efektif, selain 

mampu menghemat biaya baik material mau pun non material. 

5. Menggunakan secara penuh teknologi dan mendukung “Go Green”, 

menjadi landasan dasar terbentuknya e-learning yakni melalui teknologi 

berarti mengurangi penggunaan kertas dan tentunya mendukung secara 

penuh proses penghijauan di bumi. 
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2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan misi PT Centrinova Solusi Edukasi tertuang ke dalam dua butir 

kalimat yang terdapat pada laman resmi PT Centrinova Solusi Edukasi, 

sebagai berikut : 

1. Visi PT Centrinova Solusi Edukasi, is to provide the most quality and the 

most innovative e-learning system to assist people in getting the most 

effective way of learning. 

2. Misi PT Centrinova Solusi Edukasi, is to become the best, the foremost, 

and the most innovative company in providing e-learning solutions. 
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2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi PT Centrinova Solusi Edukasi 

 

Sumber: Company Profile PT Centrinova Solusi Edukasi Tahun 2012 

Managing Director 

Marketing Production Accounting Finance & Human 

Resource 

Telemarketing Creative Leader Human Resource Department 

Chief System Development 

Chief Creative Design 

Chief Instructional Design 

Chief Animation 
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Creative Design 

Instructional Design 
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  Saat ini PT Centrinova Solusi Edukasi dipimpin oleh Bapak Wiwin 

Wangsa selaku managing director, berdasarkan struktur organisasi PT 

Centrinova Solusi Edukasi, managing director membawahi tiga divisi secara 

langsung yaitu: marketing, production, dan accounting finance & Human 

resource. Ketiga divisi tersebut memiliki tiga orang yang mengepalai bagian 

tersebut serta beberapa divisi di bawahnya. Berikut ialah  jabatan yang 

terdapat di PT Centrinova Solusi Edukasi, antara lain: 

1. Managing Director 

  Managing director di PT Centrinova Solusi Edukasi bertugas 

untuk mengawasi serta mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh bagian 

lainnya, karena produk PT Centrinova Solusi Edukasi ini berbentuk proyek 

maka tugas managing director lebih kepada membimbing serta 

mengevaluasi proyek tersebut agar proyek yang dikerjakan juga dapat 

sesuai harapan.  

  Selain itu, managing director juga melakukan kegiatan pengenalan 

secara langsung terhadap calon klien setelah dihubungi, dan dari sanalah 

biasanya kontrak kerja akan disusun. 

2. Marketing Manager 

  Marketing manager bertugas untuk melakukan kegiatan pemasaran 

untuk kedua jenis produk perusahaan. Dikarenakan produk tersebut terbagi 

atas dua segmen pasar, marketing manager mengurusi segmen pasar 

produk untuk sekolah dan pendidikan sedangkan pemasaran untuk segmen 

perusahaan / lembaga dilakukan bersama dengan managing director. 

 

 

 

 

Mengembangkan direct..., Hugo paco gibson, FB UMN, 2013



10 

 

3. Accounting Fiance & Human Resource 

  Membawahi departemen human resource (HRD) secara langsung 

serta mengatur kinerja keuangan, termasuk arus kas masuk dan keluar 

serta gaji pegawai. Bersama bagian HRD sendiri perekrutan serta bagian 

lain yang termasuk dalam tunjangan karyawan dikerjakan bersama dengan 

bantuan HRD. 

4. Production Manager 

  Production manager bertugas untuk mengawal secara penuh 

kegiatan produksi yang telah direncanakan, khusus untuk segmen 

perusahaan/lembaga, proses produksi akan memakan waktu yang relatif 

lebih lama karena hasil produk sangat dapat dikustomisasi sesuai dengan 

keinginan klien. Oleh karena itu, production manager bertanggung jawab 

secara penuh dalam mengawasi, mengkoordinir, serta mengevaluasi hasil 

pekerjaan. 

5. Telemarketing 

  Telemarketing bertanggung jawab terhadap marketing manager, di 

mana telemarketing bertugas untuk membantu kegiatan marketing 

manager serta saling berkoordinasi dengan marketing manager dalam 

kegiatan pemasaran. 

6. Human Resource Department 

  HRD bertanggung jawab secara penuh terhadap proses perekrutan 

karyawan baru dan mengatur jadwal pertemuan. Selain mengurusi bagian 

payroll, HRD juga berkoordinasi langsung dengan bagian Accounting 

Finance untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan. 
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7. Creative Leader 

  Creative leader bertanggung jawab secara khusus terhadap 

pembentukan pola awal proyek serta rancangan apa saja yang akan 

digunakan. Dalam hal ini, creative leader bertugas untuk membimbing 

bagian produksi untuk dapat menghasilkan proyek yang telah disepakati 

dan dibuat rancangannya serta berkoordinasi dengan production manager 

dalam proses dan perkembangan proyek. 

8. Chief System Development 

  Menggunakan sistem informasi adalah hal yang mutlak di PT 

Centrinova Solusi Edukasi, oleh karena itu chief system development 

bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

sistem informasi perusahaan. Sesuai dengan segmen perusahaan/lembaga, 

beberapa kali perusahaan diminta untuk mengaplikasikannya secara 

langsung, dalam hal ini sistem informasi bertugas untuk memberikan 

layanan yang langsung dapat diakses secara online. 

9. Chief  Creative  Design 

  Dalam bagian produksi, bagian kreatif ialah bagian di mana setiap 

gambar dibuat sebelum diserahkan ke bagian animasi untuk dibuat 

animasinya. Chief creative design bertugas dalam mengeksekusi 

rancangan proyek yang telah disetujui ke dalam bentuk gambar, selain itu 

chief creative design juga bertugas dalam mengawasi serta mengevaluasi 

kinerja produksi agar dapat sesuai dengan proyek yang diminta.  

  Oleh karena itu, chief creative design tidak hanya berkoordinasi 

dengan creative leader, tetapi juga dengan rekan yang lain agar tidak 

terjadi kesalahan persepsi dalam sebuah proyek yang dikerjakan bersama-

sama. 
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10. Chief Instructional Design 

  Dalam bagian produksi, bagian instruksional memiliki peran 

penting dalam menerapkan aplikasi yang akan dibuat, dalam sebuah 

produk PT Centrinova Solusi Edukasi mengemas dengan tampilan animasi 

instruksional agar lebih mudah diserap dan dimengerti. Oleh karena itu, 

chief instructional design bertugas untuk menetapkan instruksi apa saja 

yang akan digunakan serta mengeksekusinya ke dalam rancangan proyek 

yang telah disetujui dan berkoordinasi dengan bagian lain agar tidak terjadi 

kesalahan komunikasi dalam menerapkannya menjadi satu bentuk produk 

yang utuh. 

11. Chief Animation 

  Dalam bagian produksi, animasi merupakan tahapan terakhir dari 

serangkaian proses produksi. Bagian animasi merupakan bagian yang 

paling membutuhkan perhatian lebih karena menyangkut hasil akhir.  

  Chief animation bertugas mengumpulkan semua gambar yang telah 

dibuat oleh bagian kreatif untuk dijadikan animasi bersama dengan bagian 

animasi, tampilan animasi akan disesuaikan dengan rancangan awal 

proyek, mengkoordinasi dengan bagian lain agar animasi yang dihasilkan 

dapat dengan tepat berjalan dengan gambar dan instruksi yang sebelumnya 

telat dibuat. 
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2.5 Hubungan Teori dengan Pekerjaan yang Dilakukan 

2.5.1 Pemasaran  

Perreault (2009), menjelaskan bahwa pemasaran (marketing) adalah 

kinerja dari aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam mengantisipasi kebutuhan konsumen dan mengarahkannya kepada 

kepuasan dalam mengkonsumsi produk barang dan produk jasa dari 

produsen kepada konsumen. Tujuan dilakukannya pemasaran adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga produk 

tersebut dapat “menjual dirinya sendiri”. Dengan kata lain, jika pemasaran 

dilakukan dengan benar, maka tidak perlu dilakukan banyak upaya 

persuasive untuk menarik konsumen, karena mereka telah siap membeli 

produk tersebut. Dan setelah konsumen melakukan pembelian, maka 

konsumen dapat merasa puas dan siap membeli lagi di waktu yang akan 

datang. 

 Menurut Philip Kotler (2008) pemasaran adalah suatu proses dimana 

setiap perusahaan menciptakan nilai bagi konsumennya dan juga 

membangun suatu hubungan konsumen yang kuat sehingga akan 

mendapatkan nilai pengembalian dari konsumen. 

 Sementara itu Kurtz (2010) pemasaran adalah fungsi organisasi dan 

sebuah rangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan 

mengantarkan value kepada customers dan untuk managing customer 

relationships dalam rangka untuk memberikan keuntungan kepada 

organisasi dan stakeholders dari organisasi tersebut. 

 Konsep-konsep pemasaran diatas menunjukkan bahwa perlunya marketing 

tidak hanya sekedar untuk memasarkan dan menjual produk saja, tetapi juga 

perlunya untuk maintain antara perusahaan hubungan dengan konsumen dan 

klien agar terjadi hubungan jangka panjang dan interaksi yang berkelanjutan 

antara kedua pihak tersebut. 
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2.5.2 Komunikasi Pemasaran 

 Menurut Kotler (2008), komunikasi pemasaran memiliki lima model 

utama komunikasi, antara lain:  

1. Iklan segala bentuk promosi yang dilakukan terhadap suatu barang atau 

jasa menggunakan bantuan sponsor atau pihak lain untuk memasarkan 

produk tersebut. 

2. Sales promotion, serangkaian alternatif yang diberikan untuk memberikan 

insentif atau nilai tambah terhadap barang atau jasa yang dijual. 

3. Public relation, serangkaian program yang digunakan untuk 

meningkatkan image perusahaan atau produk itu sendiri. 

4. Personal selling, interaksi antar muka langsung terhadap calon pembeli 

yang bertujuan untuk mengenalkan produk, menjawab pertanyaan atau 

membuat pesanan. 

5. Direct marketing, penggunaan surat elektronik, telepon, atau internet 

untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen untuk mendapatkan 

segera respon dari konsumen tersebut. 

 Dari lima model utama komunikasi yang dipaparkan Kotler (2008) 

tersebut, direct marketing menggunakan surat elektronik, telepon, atau 

internet. Hal ini menunjukan bahwa Centrinova melakukan lebih banyak 

komunikasi pemasaran direct marketing dengan menggunakan direct mail. 

2.5.3 Direct Marketing 

Menurut Kotler (2008), pemasaran langsung ialah penggunaan surat 

elektronik, telepon, atau internet untuk berkomunikasi langsung dengan 

konsumen untuk mendapatkan segera respon dari konsumen tersebut. 

Ditambahkan Fairlie (1993), ada tiga poin penting yang dapat menentukan 

direct marketing: 

1. Respon, komunikasi menggunakan direct marketing bertujuan untuk 

mendapatkan respon dari yang tertuju, 
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2. Beberapa hasil dari direct marketing dapat diukur karena orang yang 

merespon balik dapat dihitung jumlahnya, oleh karena itu respon juga 

dapat diukur. 

3. Direct marketing bersifat interaktif, setelah mendapatkan respon dari 

iklan yang dilakukan terdapat pola interaksi berupa umpan balik yang 

diberikan pembeli baik tentang pesanan mau pun penjelasan. Setelah itu, 

penjual juga akan membalas respon tersebut, dari hasil itulah tercipta pola 

interaksi antara penjual dengan pembeli. 

 Kotler dan Amstrong (2012) menyatakan bahwa direct marketing dapat 

dibagi berdasarkan jenis konsumen yang dituju. Berikut adalah bagan 

bentuk direct marketing menurut Kotler dan Amstrong (2012): 

Bagan 2.2 Forms of Direct Marketing 

 

Sumber: Forms of Direct Marketing (Kotler and Amstrong, 2012) 
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2.5.4 Direct Mail 

 Menurut Kotler (2008), direct mail marketing berarti sebuah upaya 

mengirimkan tawaran untuk mengingatkan seseorang pada alamat yang 

terdapat baik secara fisik maupun virtual. 

Melakukan sebuah komunikasi bisnis kepada individu melalui surat atau 

biasa disebut dengan direct mail merupakan salah satu media direct 

marketing (Fairlie, 1993:18). 

 Membuat sebuah rencana untuk creative direct mail membutuhkan 

persiapan matang, karena sebuah kreatifitas tidak bisa diajarkan oleh siapa 

pun. Fairlie (1993:39) mengungkapkan tentang cara membuat perencanaan 

pemasaran yang tepat yang dapat digunakan dalam direct mail, antara lain: 

1. Menentukan sebuah tujuan dari apa yang ingin dicapai dari direct mail itu 

sendiri. 

2. Setelah menentukan rencana, selaraskan rencana tersebut dengan media 

yang mampu digunakan sebagai sumber daya. 

3. Menentukan rancangan bagaimana media tersebut akan digunakan, 

berapa banyak orang yang akan tertarik, berapa biayanya, hubungan 

antara produk/jasa yang akan dipasarkan, serta kekuatan dan kelemahan 

dari masing – masing media. 

4. Membuat pemetaan aktifitas yang berlaku dari setiap media direct mail 

tersebut untuk mengukur fungsi dan efektifitasnya. 

5. Menentukan secara jelas objektif dari masing – masing aktifitas yang 

telah berjalan. 

6. Menganalisa sisi ekonomi dari masing – masing media dan aktifitasnya. 
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7. Menempatkan media pada orang yang tepat. 

8. Memastikan bahwa hasil interaksi dari orang yang memberikan respon 

tersimpan dengan baik untuk dapat dilanjutkan ke tahap pemasaran yang 

lain. 
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