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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

PT. Tani Unggul Trading Nusantara berdiri sejak tahun 2014 yang didirikan oleh  

4 bersaudara yaitu Steven Salim, William Salim, Stevani Salim dan Bob Salim. 

PT Tani Unggul Trading Nusantara berlokasi di Green Lake City, Ruko Great 

Wall Blok C No.18, Cipondoh, Tangerang. 

PT Tani Unggul Trading Nusantara merupakan sebuah perusahaan 

Agrobisnis yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani 

Indonesia.Dalam memanfaatkan sebuah teknologi dan juga SDM yang sudah 

berpengalaman serta sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, PT Tani 

Unggul Trading Nusantara mampu untuk mengolah serta menyediakan produk 

dari petani lokal yang kemudian dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

sektor industri pangan dengan kualitas internasional.  

Perusahaan ini memiliki variasi produk petani lokal yang beragam yaitu 

produk seperti bawang merah, bawang bombay, bawang bombay merah, bawang 

putih honan, bawang putih kating, bawang putih tunggal, kentang, ubi cilembu, 

ubi jepang serta ubi ungu. Produk tersebut juga dapat ditemukan di supermarket 

besar seperti Giant, Superindo, Yogya Group, Transmart, The Food Hall, Ranch 

Marker, Rumah Buah, Borma Toserba, Gelael, The Gourmet, dan masih banyak 

lagi. Selain supermarket, produk sunrise juga dapat ditemukan di e-commerce atau 

toko online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lainnya.  

Produk yang dijual langsung ditangani oleh tim yang berisikan orang yang 

sudah berpengalaman selama bertahun-tahun dalam bidang pertanian dan 

agribisnis. Sunrise menjamin untuk terus mejaga serta menyediakan produk 

dengan kualiatas terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

PT Tani Unggul Trading Nusantara memiliki Visi yaitu Meningkatkan 

kesejahteraan petani Indonesia melalui pengolahan produk lokal guna memenuhi 

sektor industri pangan modern. PT Tani Unggul Trading Nusantara juga memiliki 

Misi untuk Mengakomodir dan mengolah produk-produk petani lokal yang 
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kemudian dipasarkan dengan kualitas internasional, Memberikan semua orang 

akses untuk mendapatkan sayuran terjangkau, segar, dan sehat, Berinvestasi 

dalam pengembangan produk demi hasil sayur yang unggul, dan Membangun 

brand yang dapat dipercaya. 

 
Gambar 2.1. Logo PT Tani Unggul Trading Nusantara 

 
 Pada logo PT Tani Unggul Trading Nusantara menggunakan logo 

berwarna hitam, hijau dan orange, pada logo menggunakan font Century Gothic 

Bold, Logo ini menggunakan nama perusahaan yang tertulis jelas dan 

menggunakan Logo tunas daun yang menandakan tanaman yang akan bertumbuh 

dan subur. 

PT. Tani Unggul Trading Nusantara memiliki brand unggulan yaitu 

Sunrise.  

       
Gambar 2.2. Logo Sunrise 

 

Pada logo Sunrise menggunakan warna Orange yang melambangkan 

terbitnya matahari seperti Namanya yaitu Sunrise dan menggunakan logo 

matahari yang seolah terbit dari perbukitan, yang melambangkan matahari yang 

terbit menyinari pertanian dan membangkitkan semangat petani dalam memberi 

kualitas terbaik kepada konsumennya, 
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Kemudian Brand unggulan PT Tani Unggul Trading Nusantara ini 

memiliki beberapa anakan dari Sunrise yaitu Sunrise Spices, Sunrise to go dan 

Sunrise Green. 

 
Gambar 2.3. Logo Sunrise Spices, to go, dan Green 

 
 Kemudian PT Tani Unggul Trading Nusantara memiliki e- 

commerce yang menjual beberapa produk sunrise yang bernama Hoka.id  

 

 
Gambar 2.4. Logo Hoka.id 

 

Pada logo Hoka.id menggunakan warna merah dan menggunakan logo huruf H 

sebagai pengenal Hoka.id, e-commerce ini menawarkan beberapa potongan harga 

dan gratis ongkir untuk pembelian produk di dalam e-commerce Hoka.id. 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

PT Tani Unggul Trading Nusantara  memiliki Struktur Organisasi Perusahaan yaitu, 

pada posisi tertinggi Marketing Communication yaitu Bapak William Salim dan ada 

beberapa divisi dibawahnya yaitu Market Research & Product Development 

Department, Customer Relations Department, dan Marketing Communication 

Department.  Pada Marketing Communication Department dipimpin oleh Bapak 

Steven Salim selaku Supervisor magang penulis selama melakukan Praktik Kerja 

Magang di PT Tani Unggul Trading Nusantara, dibawah Bapak Steven Salim ada 

seorang Graphic Designer tetap yaitu Bapak Romi Setiawan dan penulis serta 1 

to go!
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orang pemagang lainnya yaitu Kenisya Salsabila Larasati sebagai Graphic 

Designer Intern. 

 

Gambar 2.5. Contoh Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 


