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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

 Cikal bakal Simpati Group didirikan oleh 9 orang mantan wartawan 

Bisnis Suara Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1996 gerbong bisnis yang bernama 

SUARA MITRA SIMPATI atau yang lebih dikenal dengan Simpati Advertising 

lahir dan bergerak dalam bidang periklanan. 

 Bukan waktu yang sebentar bagi Simpati Advertising untuk belajar dari 

pengalaman ke pengalaman yang membuat Simpati Advertising kian peka hingga 

melesat pesat ditengah-tengah persaingan pasar yang begitu ketat saat ini, berawal 

dari bidang periklanan, baik elektronik maupun cetak hingga event organizer 

mernbuat PT Suara Mitra Simpati menguasai sektor-sektor besar dan penting 

dalam bidang jasa advertising dan event organizer seperti perusahaan BUMN 

hingga perusahaan swasta yang berbasis Internasional. 

 Seiring dengan perkembangan tersebut tuntutan kualitas dan kuantitas 

pelayanan pun bertambah. Hal itulah yang rnendorong lahirnya anak perusahaan 

kami yang bernarna "Box Media”, yang mana lebih berkonsentrasi kearah 

creative communication dan creative production, hal ini untuk rnenjawab seluruh 

kebutuhan klien dan menjadikan perusahaan kami sebagai perusahaan dengan 

konsep "One Stop Service" dalam menangani seluruh kebutuhan klien kami. 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi       

 Menjadi perusahaan multinasional tingkat global dalam bidang usaha 

jasa advertising, event organizer, creative, dan PR communication serta 

menerapkan sistem one stop service dalam menangani semua kebutuhan mitra 

usaha perusahaan. 

                   

2.2.2 Misi 

A. Mengelola budget mitra usaha dengan mengutamakan tingkat efektifitas dan 

efisiensi dalam memasarkan atau mengkomunikasikan produknya ke 

masyarakat luas. 

B. Mengembangkan SDM dan budaya perusahaan yang berkinerja tinggi serta 

unggul dalam bidangnya dengan menerapkan sistem manajemen modern 

berkelas yang selalu mengutamakan teamwork pada setiap pekerjaannya. 

C. Mengoptimalkan strategi pertumbuhan bisnis secara menguntungkan untuk 

meningkatkan niiai pemegang saham serta meningkatkan kesejahteraan 

karyawan dan pemangku kepentingan lainnya 
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2.3 Anak Perusahaan 

2.3.1 Simpati Advertising 

 PT. Suara Mitra Simpati adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang advertising. Advertising atau iklan sudah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam memperkenalkan produk, meningkatkan omset maupun 

membentuk image perusahaan. Bentuk dan strategi iklan kini pun kian inovatif.  

 Semakin menjamurnya media ruang, elektronik maupun cetak, PT Suara 

Mitra Simpati menawarkan pilihan yang banyak bagi pengusaha dalam beriklan 

efektif dan efisien.  

 Simpati Advertising yang telah berpengalaman dalam advertising dan 

telah dipercaya ratusan perusahaan, siap memberikan pelayanan terbaik dengan 

dukungan media-media yang tersebar di seluruh nusantara. Dengan win-win 

solutions, Simpati Advertising siap menjalin dan mendukung usaha klien untuk 

terus berkembang. 

 Berikut beberapa klien dari PT Suara Mitra Simpati : 

 

Gambar 2.1 Beberapa Klien PT Suara Mitra Simpati 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 
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2.3.2 Event Organizer 

 Menyadari semakin berkernbangnya kebutuhan dunia usaha akan 

promosi melalui below the line, maka PT. Suara Mitra Simpati yang sudah 

mempunyai basic kuat pada bisnis di bidang periklanan ini telah melebarkan 

sayap ke bisnis event organizer sejak tahun 1998 silam, dengan terus berjalannya 

waktu membuat kami terus melesat tajam dan terpercaya dalam memenuhi 

seluruh kebutuhan-kebutuhan klien kami dimulai dari sektor swasta yang berbasis 

nasional maupun internasional hingga pemerintahan dan BUMN. 

 

2.3.3 Box Media 

 Box Media merupakan sebuah anak perusahaan dari PT Suara Mitra 

Simpati yang menjalankan roda bisnisnya pada frame bisnis creative 

communication, Box Media mulai aktif pada awal tahun 2014 yang sengaja di 

konsep khusus yang berisikan anak-anak rnuda yang kreatif dan inovatif sehingga 

bisa menjawab seluruh kebutuhan klien-klien kami yang dituntut semakin kreatif 

dalam mengkomunikasikan produk-produknya ke tengah-tengah masyarakat luas. 

 Creative merupakan harga mati dalarn menjalankan roda bisnis pada era 

sekarang ini, semua perusahaan dituntut agar kreatif dalam menawarkan 

produknya ditengah-tengah masyarakat dan anak perusahaan kami "Box Media” 

yang mempunyai tagline "makes something different” menawarkan suatu hal yang 

beda dan tidak biasa dalam bidang jasa pencitraan perusahaan hingga gaya 

pemasaran sebuah perusahaan yang akan dituangkan dalam sebuah concept 

creative untuk suatu terobosan perusahaan. 
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2.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

Gambar 2.2 Susunan Direksi PT. Suara Mitra Simpati 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 
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2.5 Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Suara Mitra Simpati ( Simpati Advertising) 

Jasa   : Advertising, Public Relation dan Event organizer 

Alamat   : Jl. Gayungsari Barat No.47, Surabaya 

     Jawa Timur, Indonesia 

Phone   : (031) - 8292 688 

Fax   : (031) - 8292 689 

e-mail   : simpati1996@gmail.com 

 

2.6 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Logo PT. Suara Mitra Simpati 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

 

Gambar 2.4 Logo Box Media 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 
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