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BAB IV 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Singkat 

PT. Trivia Nusantara terletak di jalan Barata Jaya 13 No. 22 Surabaya, Jawa 

Timur. PT. Trivia Nusantara  adalah biro desain periklanan yang mengutamakan 

kualitas dalam tiap solusi, sehingga dapat memberikan nilai tambah sekaligus 

mendukung kebutuhan bisnis perusahaan.  

Trivia Nusantara PT Div Printing berlokasi Surabaya, Indonesia. 

Perusahaan ini berkecimpung dalam aktivitas bisnis Percetakan, Spesialis 

Percetakan. Alat tulis dan produk kertas dan alat tulis adalah kegiatan utama dari 

perusahaan ini. Pada tahun 1996, berdiri sebuah perusahaan jasa di bidang alat 

tulis perkantoran dengan nama PT. Saharta Mardika. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu, perusahaan semakin berkembang, tidak hanya bergerak dalam 

bidang penyediaan alat tulis kantor, namun juga menyediakan jasa percetakan dan 

advertising.  

 

4.2 Profil Perusahaan 

Nama 

Perusahaan  

Nama Media  

Jenis Media 

: 

: 

: 

: 

PT. Trivia Nusantara 

Percetakan dan Periklanan 

Advertising 

Jl Barata Jaya XIII 22 SURABAYA 
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Alamat  

Telp / Fax 

Email                                      

: 

: 

: 

 

031 502 6565 / 031 502 6766 

 trivianusantara@gmail.com 

 

4.3 Visi 

Visi dari PT. Trivia Nusantara adalah sebagai perusahaan yang berskala 

nasional yang dibangun oleh professional team work di dalamnya. 

 

4.4 Misi 

Mensuplai kebutuhan kantor konsumen secara aktif, mensuport konsumen 

sebagai partner niaga serta memberikan optimal service ke konsumen. 
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4.5 Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.1 Logo Perusahaan 

(Sumber: Dokumen PT. Trivia Nusantara) 

 

Pada Gambar 4.1 yakni Logo Perusahaan tersebut filosofinya adalah 

mengartikan sebuah perusahaan dalam bentuk rumah dan diatas rumah 

terdapat gambar seperti mahkota yang melambangkan usaha tersebut akan 

membuahkan mahkota di setiap devisinya. Dan pada gambar rumah itu 

sendiri yaitu melambangkan jika PT. Trivia Nusantara ini berhasil mendirikan 

perusahaan Home Industri yang di kelola secara pribadi dan memiliki pekerja 

yang handal. 
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4.6 Overview Perusahaan 

Ketika melakukan sebuah Kerja Praktik, penting sekali dalam mengenal 

sebuah lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik dari segi perorangan hingga 

dari segi lingkungan disekitar perusahaan. Karena ini akan sangat dibutuhkan 

nanti ketika melakukan masa kerja. Perusahaan PT. Trivia Nusantara mempunyai 

kantor sendiri yang beralamatkan di Baratajaya 13 No. 22 Surabaya 60284. 

Tampak dari gambar 4.2 yang merupakan tempat di PT. Trivia Nusantara, 

visualisasinya yakni:  

 

 

Gambar 4.2 Ruang Kerja di PT. Trivia Nusantara 

(Sumber: Olahan Pribadi) 
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Ruang kerja pada gambar 4.2 adalah dimana tempat untuk para desainer 

mendesain suatu produk yang di pesan oleh client. Dan di dalam ruangan tersebut 

terdapat empat komputer untuk medesain. 

 

Gambar 4.3 Ruang Kerja Customer Service 

 

 Ruang kerja Customer Service pada gambar 4.3 diatas berada di depan 

pintu masuk dan gunanya untuk melayani client yang akan memesan suatu produk 

atau desain pertama kali adalah melalui Customer Service. 
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Gambar 4.4 Ruang Kerja Cetak 

 

Selain itu, di PT. Trivia Nusantara juga terdapat ruang kerja untuk 

mencetak yang di dalamnya terdapat crew yang bekerja untuk mengatur mesin-

mesin cetak yang sangat besar seperti pada gambar 4.4 diatas. 


