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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1.  Profil Mitra Media Persada 

Mitra Media Persada adalah perusahaan yang menyediakan layanan di 

bidang strategi pemasaran, atau bisa juga disebut brand activator. Mitra Media 

Persada merencanakan dan melaksanakan strategi-strategi untuk brand 

activation  sebuah merk atau perusahaan dengan berbagai layanan, yaitu dengan 

desain komunikasi visual, social media, event organizer, dan  promosi produk. 

Mitra Media Persada bekerja keras untuk menjadi mitra andalan yang mampu 

memberi manfaat dan hasil yang nyata bagi usaha pelanggan.  

Tujuan utama Mitra Media Persada adalah untuk mencapai pertumbuhan 

perusahaan, serta menjaga profit usaha yang konsisten dan terus meningkat. 

Untuk itu Mitra Media Persada mewujudkannya dengan melanjutkan kemitraan 

dengan para pemasok, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan menjadi warga 

komunitas dunia usaha yang baik. 

Mitra Media Persada memperluas lini bisnis di bidang floris dan 

teknologi informasi karena Mitra Media Persada selalu berusaha memenuhi 

kebutuhan para customer. Mitra Media Persada memiliki Mitra Persada Florist 

dan PT Teltics Media sebagai mitra perusahaan. Mitra Persada Florist 

menyediakan jasa rangkaian bunga yang dirangkai dengan kreatif sehingga 

memiliki nilai estetika yang tinggi dengan kualitas terbaik. PT Teltics Media 

adalah perusahaan yang mengembangkan aplikasi untuk Android dan IOS. 
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2.1.1.   Visi dan Misi 

Visi Mitra Media Persada adalah menjadi perusahaan Brand Activation 

yang dapat dipercaya oleh para klien. 

Misi dari Mitra Media Persada adalah membangun perusahaan yang 

mampu bersaing di industri Advertising, dengan mengusung budaya berikut 

1.    Pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan 

2. Mengupayakan pertumbuhan finansial, intelektual, dan citra perusahaan 

yang konsisten serta melakukan investasi kembali ke dalam bisnis yang 

dijalankan maupun bisnis pendukung, dan 

3.   Mempertahankan standar kode etik yang tinggi dalam aktivitas bisnis 

2.1.2.  Nilai yang Dianut Mitra Media Persada 

Mitra Media Persada selalu berpegang pada nilai-nilai: 

1.  Integrity : Selalu berpegang teguh pada standar etika bisnis dan pergaulan 

yang tinggi dalam setiap aktivitas. Konsisten dalam mencapai standar mutu 

yang lebih tinggi, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.  

2.  Persistence : Terus menerus menerapkan standar internal yang tinggi dalam 

setiap aktivitas usaha sehingga memotivasi semua staff dan karyawan untuk 

selalu belajar dan berupaya keras dalam menjalankan tugas. 

3.  Respectful : Membangun hubungan berdasarkan prinsip saling  

menghormati diantara sesama rekan kerja, pelanggan, prinsipal, dan 

masyarakat industri           
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2.1.3. Filosofi Logo Perusahaan 

 

         Gambar 2. 1 Logo Mitra Media Persada 

Filosofi dari logo Mitra Media Persada : 

1. Warna hijau melambangkan stabilitas, lingkungan kerja yang harmonis, ide 

yang baru, dan adanya sensitifitas akan kebutuhan klien. 

2. Bentuk segitiga, melambangkan kreativitas dan keinginan untuk meraih 

kesuksesan 

3. Font Times New Roman pada tulisan MMP, melambangkan profesionalitas, 

yang artinya dalam menjalankan tugas, Mitra Media Persada sangat 

mengutamakan profesionalitas.   

2.1.4. Bidang Jasa 

Mitra Media Persada menawarkan jasa dalam bidang advertising sebagai 

berikut 

1.    Social Media Manager melalui facebook dan twitter. 

2.  Event Organizing yang meliputi media gathering, opening ceremonial, 

launching products, dan corporate training. 

3.   Strategi Promosi dan Pemasaran Produk  

Pengembangan rancang...., Malvin Pangestu, FTI UMN, 2015



8 

  

4.   Web Design dan Programming 

5.   Foto Produk 

6. Desain Cetak, meliputi poster, brosur, etiket, company profile, buku, 

majalah, kartu nama, banner, stiker, kalender, map, undangan, nota, 

kwitansi, dan kop surat. 

2.1.5. Struktur Perusahaan Mitra Media Persada 

Berikut adalah bentuk struktur organisasi dan struktur perusahaan Mitra 

Media Persada 

A. Struktur Perusahaan 

Managing Director  : Prasetio Erlimus  

Executive Director  : Dwi Helly Purnomo 

Finance  Director  : Fie Ing  

Marketing Director   : Leoni  

Operation Director  : Liman  

IT Director   : Terry Mulijana 
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Gambar 2. 2 Struktur Perusahaan Mitra Media Persada 
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B. Struktur Divisi IT Mitra Media Persada 

 

 

Bagian yang diberi warna kuning menandakan divisi tempat penulis bekerja. 

Tugas dari divisi IT perusahaan Mitra Media Persada adalah sebagai berikut 

1.    Mobile Division 

      Menangani proyek yang berbasis mobile, yaitu android dan iOS. 

2.    Web Division 

       Menangani proyek yang berbasis web. 

3.     Platform Coordinator 

       Menghubungkan API dalam platform yang berbeda. 

4.    Overseas Division 

       Menangani proyek yang berasal dari luar negeri. 
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Gambar 2. 3 Struktur Divisi IT Mitra Media Persada 
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2.1.6.  Job Description 

Dalam melaksanakan praktek kerja magang, mahasiswa magang berada 

di bawah divisi IT bagian web yang dipimpin oleh Pak Irfan Budipradipta. Divisi 

ini bertugas membuat web permintaan klien.  

 Divisi web ini membuat web untuk para klien. CV Mitra Media Persada 

memiliki banyak klien, baik dalam maupun luar negri, salah satunya berada di 

negara New Caleidonia di Afrika. Dalam kerja magang ini penulis diberikan 

tugas yang berfokus pada Content Management System (CMS) dan Application 

Programming Interface (API) dari aplikasi “Mandiri Jakarta Marathon”. 
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