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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah  

Cikal bakal CV.Adeco Cipta Mandiri didirikan oleh 1 orang , tepatnya pada 

tahun 2000. Perusahaan ini , bergerak dalam bidang desain interior ,  renovasi 

rumah, bangun rumah dll. 

Gerbong ini bergerak cepat dan mampu survive ditengah kompetisi yang 

ketat serta krisis ekonomi dengan mengandalkan jaringan jurnalisme yang luas. 

Dalam perjalanan waktu CV.Adeco Cipta Mandiri telah mampu menggenggam 

ratusan klien, termasuk di dalamnya perusahaan publik. 

Seiring dengan perkembangan tersebut tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan 

pun bertambah. Hal itulah yang mendorong lahirnya CV.Adeco Cipta Mandiri, 

yang kini menjadi sebuah perusahaan yang memiliki spesifikasi yang cukup 

lengkap dalam jasa komunikasi sebagai jawaban keinginan klien-klien yang ingin 

ditangani secara menyeluruh untuk menambah pelayanan, CV.Adeco Cipta 

Mandiri bergerak di bidang desain interior dan eksterior yang dimana perusahaan 

ini memperkejakan pekerjan yang berhubungan dengan desain pembangunan dan 

renovasi  baik rumah, kantor, perusahaan dan sebagainnya, CV.Adeco juga sudah 

cukup dikenal di berbagai wilayah kebanyakan wilayah yang di ambil Sidoarjo 

dan Surabaya yang dimana kota tersebut adalah kota besar yang banyak 

memperkerjaan renovasi dan pembangunan rumah sehingga membuat CV.Adeco 

Cipta Mandiri lebih di kenal di masyarakat luas. 
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4.2 Struktur Perusahaan 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Gambar 4.1  

Bahwa struktrur di perusahaan CV.Adeco Cipta Mandiri pada bagian 

visual Comm yang dimana termasuk kedalam prioritas design dan art. Visual com 

pada bagian design dan art sendiri berperan sebagai desainer yang mengeksekusi 

proyek yang di dapat oleh CV.Adeco Cipta Mandiri kepada klien, berbeda dengan 

Visual com yang berada pada bagian produksi ataupun proyek yang dimana Visual 
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Com pada bagian tersebut berperan sebagai penyuplai atau penerima proyek dan 

menjalankan eksekusinya setelah di desain oleh visual com yang berada pada 

bagian desain dan art tersebut.   

 

4.3 Kontak Perusahaan 

Nama perusahaan  : CV.Adeco Cipta Mandiri 

Jasa    : Advertising, desain interior  

Alamat   : Jl. Ngampel Sari Candi   

       Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 

Phone   : ( 031 ) 8054101 

Fax   : ( 031 ) 8054101 

e-mail   : aries_adeco@yahoo.com 

 

4.4 Anak Perusahaan 

4.4.1 Advertising 

Advertising sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

memperkenalkan jasa, meningkatkan omset maupun membentuk image 

perusahaan. Bentuk dan strategi jasa kini pun kian inovatif. 

Semakin menjamurnya media ruang, elektronik maupun cetak, menawarkan 

pilihan yang banyak bagi pengusaha dalan melakukan jasa yang efektif dan 

efisien. 

CV. Adeco Cipta Mandiri yang telah berpengalaman dalam advertising dan 

telah dipercaya, siap memberikan pelayanan terbaik dengan dukungan media-

mailto:aries_adeco@yahoo.com
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media yang tersebar di seluruh Jawa. Dengan winning solutions, CV.Adeco Cipta 

Mandiri siap menjalin dan mendukung usaha klien untuk terus berkembang. 

 

 


