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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

 

 

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 

(Sumber: Bewei, 2019) 

Bewei Digital Agency didirikan pada tahun 2007 oleh Hanny Setiawan. 

Bewei Digital Agency menawarkan jasa untuk membantu bisnis Startup maupun 

bisnis biasa untuk berkembang dan juga mencapai tujuan bisnis mereka serta 

meningkatkan bisnis mereka secara signifikan melalui penggunaan ilmu teknologi 

yang tepat secara efektif. Bisnis yang telah menggunakan jasa perusahaan Bewei 

Digital Agency adalah Ayam Kwali DS88, Business Digital Franchise My8 (eight), 

Planet Ban, dan Super Bangun Jaya. 

Logo perusahaan Bewei Digital Agency (Gambar 2.1) berupa tulisan 

“bewei” sebagai pusat perhatian dengan penekanan warna cyan pada huruf “w” dan 

“i” lalu di lanjutkan dengan tulisan “digital agency” yang lebih kecil di bawahnya 

dengan penjajaran rata kanan yang menunjukkan bahwa Bewei Digital Agency 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang Digital Marketing. 

 

 

 



6 
 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Bewei Digital Agency memiliki visi dan misi sebagai berikut :  

2.2.1 Visi 

 “The Lean Agency For Dummies”, Bewei Digital Agency Memiliki 

visi untuk menjadi mitra pilihan sebagai penyedia jasa untuk membantu 

Startup, perusahaan baru, maupun perusahaan yang sudah berlangsung lama 

untuk meningkatkan keuntungan bisnis mereka melalui bantuan multimedia 

dan teknologi.  

2.2.2 Misi 

Misi dari Bewei Digital Agency sendiri adalah untuk memanfaatkan 

desain dan konten, yang dirancang secara teknikal, sebagai bentuk orientasi 

yang mendorong tujuan penjualan dan branding ke tingkatan yang lebih 

tinggi. 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi 

 Bewei Digital Agency memiliki struktur organisasi yang cukup sederhana, 

dimana setiap anggotanya berhubungan langsung dengan CEO. Berdasarkan 

struktur organisasi yang telah di gambarkan pada gambar 2.2, Bewei Digital 

Agency dipimpin oleh CEO yang mengarahkan langsung apa saja pekerjaan setiap 

anggota di bawahnya yang harus di kerjakan. Bagian desain grafis ditempati oleh 

dua pekerja. Bagian HRD berfungsi untuk relasi antar sekaligus sebagai Customer 

Service. Bagian IT sebenarnya dipegang seorang Software Programmer, namun 

pada saat periode magang berlangsung Software Programmer utama sedang tidak 

bisa bekerja di tempat. Para Intern, yang pada saat periode magang berjumlah dua 

orang sebagai Software Programmer. 

 

 

 


