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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

CV Mitra Media Persada (MMP) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang percetakan, buku, dan seminar. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Prasetio 

Erlimus dan Bapak Dwi Helly. Perusahaan ini tidak bergerak di bidang IT, tetapi 

bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT Solution. 

Nama perusahaan tersebut adalah Squareone.  

Gambar 2.1 Logo CV Squareone 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo CV Mitra Media Persada 
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Gambar 2.1 adalah logo dari CV Squareone. Squareone atau dalam bahasa 

Indonesia berarti kotak pertama melambangkan awal dari perjuangan. Logo Squareone 

berupa empat persegi dengan warna yang diambil dari warna dasar Cyan, Magentha, 

Yellow, Black (CMYK). Warna tersebut melambangkan perbedaan dimana keempat 

warna yang berbeda ini dapat dicampur menjadi kombinasi warna yang tak terbatas. 

Sedangkan segi empat sendiri melambangkan hati dimana keempat sisinya 

melambangkan keterbukaan untuk kesadaran dan inspirasi. Selain itu persegi juga 

melambangkan dasar, keseimbangan, pondasi, integritas dan stabilitas.  

Gambar 2.2 adalah logo dari CV Mitra Media Persada, yang dipimpin oleh 

Bapak Prasetio Erlimus dan Bapak Dwi Helly. Pada awalnya perusahaan ini berdiri di 

bidang percetakan, buku, dan seminar. Seiring berjalannya waktu, permintaan 

konsumer pun bertambah sehingga mulai memasuki bidang IT seperti situs online 

untuk kumpulan-kumpulan seminar, penerbit buku meminta situs webnya sendiri. 

Untuk memenuhi permintaan konsumen, CV Mitra Media Persada berkerja sama 

dengan Squareone untuk memenuhi permintaan konsumen di bidang IT solution. 

Bapak Dwi Helly sendiri lebih terfokus pada percetakan,buku dan seminar, oleh 

karena itu bapak Prasetio Erlimus lebih banyak meluangkan waktu untuk mempererat 

hubungan kerja dengan Squareone. 

2.2. Struktur Perusahaan 

Pada mulanya Squareone merupakan perusahaan startup dimana terdiri dari 

empat anggota inti dan beberapa anggota tidak tetap. Anggota inti tersebut adalah 

1. David Widodo sebagai Chief Executive Officer. 
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2. Henry Setiana sebagai Chief Operational Officer dan Project Manager. 

3. Michael Kevin Purwito sebagai Chief Financial Officer. 

4. Teddy Aryono sebagai Chief Technical Officer. 

5. Beberapa pekerja tidak tetap bekerja sebagai Developer. 

 

Gambar 2.3 Gambar Struktur Perusahaan 

 

Berikut adalah penjelasan posisi pada struktur perusahaan 

1. Chief Executive Officer (CEO) 

Chief Executive Officer merupakan bagian yang bertindak sebagai pemimpin 

serta mengatur segala proses pekerjaan di dalam perusahaan.  

2. Chief Technical Officer (CTO) 

Chief Technical Officer merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam hal 

yang bersifat teknikal di dalam suatu perusahaan. Salah satunya adalah mengamati 
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proses pengembangan website yang dibuat serta memberikan contoh cara membuat 

website dengan baik dan benar. 

3. Chief Financial Officer (CFO) 

Chief Financial Officer bertugas untuk mengatur kas perusahaan dan 

memberikan persetujuan tentang apa yang diusulkan Chief Operational Officer.  

4. Chief Operational Officer (COO) 

Chief Operational Officer bertugas untuk mengatur apa saja yang perlu 

dikeluarkan selama proses pengerjaan proyek berlangsung.  

5. Project Manager (PM) 

Project Manager bertanggung jawab dan membina para developer dalam 

pengembangan proyek. 

6. Developer 

Developer bertugas untuk merancang dan melakukan pengembangan pada 

sebuah proyek. 
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