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 BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Pada awalnya PT. Centrinova Solusi Edukasi yang dipimpin oleh Bapak Suhendro 

Gautama dan Iskandar Itan sebagai pemilik, Budi Chang sebagai direktur 

produksi, dan Andreas Nur Alim sebagai direktur IT  ditahun 2006 berdiri di 

Batam dengan tujuan awal membuat kursus edukasi, tetapi dilihat dari 

perkembangan jaman yang semakin maju mereka memutuskan untuk membuat e-

learning.  

Satu tahun kemudian ditahun 2007 tepatnya bulan mei perusahaan ini 

memutuskan untuk berpusat di Ibukota karena banyaknya SDM yang dibutuhkan 

dalam perusahaan dan mendapatkan tempat di daerah Manggala Wanabakti. Lalu 

karena kondisi daerah tersebut yang dianggap terlalu padat, kantor perusahaan 

pindah ke daerah BSD (Bumi Serpong Damai) hingga sekarang. Ditahun ini 

PT.Centrinova Solusi Edukasi mengerjakan e-learning yang dari luar dan dibuat 

dengan bahasa Indonesia. Lalu ditahun 2008 mereka berencana untuk membuat 

sendiri e-learning sesuai dengan pelajaran kurikulum Indonesia dan terciptalah e-

learning pertama bernama Savvy yang berjudul Human Body System. Selain 

mengerjakan Savvy, PT.Centrinova Solusi Edukasi juga mengerjakan e-learning 

untuk perusahaan-perusahaan yang difokuskan ditahun 2011 diatas pimpinan Pak 

Wiwin. 
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B. Logo Perusahaan 

Gambar 2.1 Logo PT. Centrinova Solusi Edukasi 

 

Centrinova merupakan singkatan dari Center of Innovation yang sesuai dengan 

visi dan misi Centrinova sendiri, yaitu menjadi yang terbaik dalam inovasi guna 

membantu pendidikan. Ikon lampu pada huruf ‘i’ merupakan perwakilan semiotic 

yang melambangkan inovasi Centrinova sendiri. 

 

C. Visi dan Misi Perusahaan  

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, PT. Centrinova Solusi 

Edukasi memiliki visi dan misi yang jelas akan menjunjung tinggi pendidikan, 

seperti yang tercatat resmi pada situsnya: 

 

“Dunia berubah begitu cepat. Ada pergeseran yang sangat signifikan, terutama di 

bidang teknologi informasi yang endorong perubahan ekonomi global saat ini. 

Pengetahuan dan keterampilan yang sekarang akan menjadi modal utama untuk 

memenangkan persaingan global. Centrinova melihat tantangan di atas dan kami 

mencari cara terbaik untuk meningkatkan dan mempercepat penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan teknologi informasi yang 
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disebut e-learning system. Visi kami adalah untuk menjadi yang terbaik dan 

perusahaan yang paling inovatif yang menyediakan pembelajaran maju dengan  

e-learning. Misi kami adalah untuk menyediakan sistem e-learning yang paling 

berkualitas dan paling inovatif untuk membantu masyarakat dalam menerapkan 

cara belajar yang paling efektif.” 

(Sumber: http://www.centrinova.com/savvy/home.html) 

 

D. Struktur Organisasi Perusahaan 

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. PT. 

Centrinova Solusi Edukasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut. 

 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi PT. Centrinova Solusi Edukasi 
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