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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

Alphaclass merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang personal 

and business development training. Alphaclass terletak di jalan palmerah utara II 

no 201AA, Palmerah, Jakarta Barat. Alphaclass memiliki 3 macam kelas yang 

dimiliki, pertama adalah Alpha Talks  yaitu sebuah sharing session bersama 

pembicara-pembicara yang berpengalaman di dalam bidangnya, kedua adalah 

Alpha Class yaitu sebuah sharing session dan juga pengerjaan sebuah proyek 

bersama dengan anggota Alphaclass lainnya dengan dibimbing oleh pembicara-

pembicara yang berpengalaman, ketiga adalah Alpha Masterclass yaitu sebuah sesi 

dengan para pembicara berpengalaman dengan lebih mendalam lagi mengenai cara 

berbisnis. Alphaclass merupakan sebuah perusahaan yang mengedukasi dan 

melatih para anggotanya untuk menjadi pembisnis yang lebih handal melalui 

program-program mentoringnya dan juga sebagai komunitas bagi para pembisnis-

pembisnis yang ingin mengembangkan dirinya. 

 

2.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari Alphaclass adalah “become the #1 education promoter in South East 

Asia”. Misi dari Alphaclass adalah “bringing the best community and continuous 

learning for Indonesian enterpreneurs.” 

 

2.1.2. Logo Perusahaan 

 

  

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

(sumber: Alphaclass) 
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Secara keseluruhan logo dari Alphaclass menggambarkan leader dan dominasi. Hal 

tersebut terlihat dari penggunaan gambar serigala dan juga warna merah dari logo 

tersebut. Alphaclass memilih untuk menggunakan serigala dikarnakan serigala 

merupakan hewan yang hidup berkelompok dan memiliki satu pemimpin yang 

disebut sebagai alpha wolf. Selain itu serigala sendiri dipilih karena 

menggambarkan leadership atau kepemimpinan dan juga kebranian para 

pemimpin. Warna merah sendiri dipilih karna identik dengan api dan darah yang 

menggambarkan energi dan kekuatan hidup yang sangat primal. Karena itu warna 

merah sering diasosiasikan dengan para pemimpin yang menggambarkan energi 

yang besar dan ambisi yang luar biasa dalam memimpin sebuah perusahaan. Logo 

ini pun dibuat untuk mencerminkan Alphaclass itu sendiri. Kata alpha dipilih 

karena menggambarkan karakter yang dominan, pemimpin, ambisi yang kuat, dan 

determinasi. Karena itu perusahaan Alphaclass sendiir adalah sebuah edukasi yang 

dibuat untuk para alpha leaders. 

 Struktur Organisasi Perusahaan 

Adapun struktur organisasi perusahaan yang legal sebagai berikut: 

a. Direktur Utama: Jessica Leona 

Bertanggung jawab untuk menyusun dan mengkomunikasikan hal yang akan 

ditempuh perusahaan kepada para pekerja. 

 

b. HR: Anissa 

Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia yang adalah sebuah perusahaan. Memberikan bantuan dan masukan 

dalam membuat sistem HR yang efisien dan efektif. 

 

c. Project Manager 1: Stella 

Pada suatu kegiatan usaha agar tujuan proyeknya dapat tercapai secara efisien 

dan efektif membutuhkan manajemen proyek yang baik. 

 

d. Project Manager 2: Imam 
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Pada suatu kegiatan usaha agar tujuan proyeknya dapat tercapai secara efisien 

dan efektif membutuhkan manajemen proyek yang baik. 

 

e. Project Manager 3: Erik 

Pada suatu kegiatan usaha agar tujuan proyeknya dapat tercapai secara efisien 

dan efektif membutuhkan manajemen proyek yang baik. 
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