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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Perusahaan

Silkscreen Design and Photography bernaung di bawah CV. Natasatria

Kreatif Indonesia yang menyediakan layanan jasa desain juga fotografi lengkap

dengan studio indoor hingga proses editing, sesuai dengan permintaan dan

kebutuhan konsumen. Didirikan pada tahun 2006, bergerak di bidang jasa desain,

fotografi dan editing, yang  telah berpengalaman  melayani  klien selama 7 tahun

terakhir. Bisnis utama CV. Natasatria Kreatif Indonesia dikembangkan dengan

menjunjung tinggi tanggung jawab kerja. Kekecewaan klien adalah hal nomor

satu  yang  dihindari,  sehingga  untuk  setiap  langkah  yang  diambil,  kepuasan

klien menjadi satu-satunya acuan.

Silkscreen Photo Studio, merupakan rental photo studio yang

mengusung tema conceptual fashion dan memiliki berbagai macam spot

menarik sesuai dengan tema foto yg anda inginkan. Silkscreen menyiapkan

banyak fasilitas dan property, mulai dari lighting, softbox, lightstands, table top,

triggers, juga wallpaper background, serta 2 spots of conceptual themes yang bisa

dipilih. Dengan luas 40m2, studio ini juga dilengkapi dengan make-up dan

dressing room.

2.2 Struktur Perusahaan

STIK
OM S

URABAYA



8

RACHMAT ISA ASERA N
LAYOUT DESAIN

ERNAWATI
ADMINISTRASI

BASTOMI (TOMI)
OFFICE BOY

ANGGA SATRIA
PIMPINAN

RORI
FOTOGRAFER

EMIRUL FAHMI FANSHURI
FOTOGRAFER

Gambar 2.1 Bagan Struktur Perusahaan

2.3 Visi dan Misi

Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan jasa desain, fotografi dan editing yang ber-skala

nasional.

Misi Perusahaan

Memberikan pelayanan yang terbaik sehingga konsumen puas dengan

hasil kerja perusahaan.

2.4 Tujuan Perusahaan

Jangka panjang (sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 15

tahun)

1. Menjadi Perusahaan jasa desain, fotografi dan editing bertaraf Nasional.

2. Meningkatkan Profit perusahaan.
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3. Meningkatkan loyalitas pelayanan ke setiap konsumen.

4. Menjaga kinerja dan kualitas kerja para karyawan.

5. Membangun team kerja yang solid.

6. Menambah konsumen-konsumen baru.

2.5 Jasa dan Produksi yang Dihasilkan

1. Konsep dan Layout album disediakan berbagai macam desain atau konsep

acara yang sekreatif mungkin dan inovatif. Menerima order sesuai dengan

keinginan konsumen. Konsep desain album yang dibuat oleh desainer dari CV.

Natasatria Kreatif Indonesia.

2. Desain selain konsep Fotografi CV. Natasatria Kreatif Indonesia juga benar

benar memperhatikan desain layout Album secara visual. Dengan jasa Fotografi

dan studio yang berkualitas sehingga CV. Natasatria Kreatif Indonesia unggul

dalam kualitas. Loyalitas para pekerja juga di utamakan sehinnga konsumen yang

datang merasa seperti yang selalu dinomor satukan.

2.6 Alamat Kerja Praktek

Tempat : CV. Natasatria Kreatif Indonesia

“ Silkscreen Photography “

Alamat : Jl. Raya Panjang Jiwo Permai 40A, Surabaya

Telp : Angga – 0811308563
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website : Silkscreenindonesia.com

Yahoo ID : Silkscreenphoto

.
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