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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman terletak di jalan Jl. Medokan Asri 

Barat I no. 37 Surabaya. PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman adalah biro desain 

komunikasi yang mengutamakan kualitas dalam tiap solusi, sehingga dapat 

memberikan nilai tambah sekaligus mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. 

Beberapa klien PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman adalah orang-orang 

penting, misalnya city branding Bangkalan, dinas pekerjaan umum, website 

Kabupaten Gresik, PT. Pelindo, PT. Semen Gresik, dan lainnya. 

Beberapa proyek ditahun 2010, PT.  Pendopo Agung Poetrokoesoeman 

adalah pembranding city bangkalan, animasi 3D PT. Adhi Karya Construction, 

Interactive company profile, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata 

Ruang, dan sebagainya. Di tahun 2014, PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman 

berkembang dan mulai menciptakan beberapa karya, serta akan merekrut orang 

yang memiliki keahlian dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan tersebut. 

 

2.2 Visi dan Misi 

 Visi 

- Perusahaan Holding Kreatif berskala Internasional yang berintegrasi. 

 Misi 

- The most profitable creative beureau of the year 2014 for east java 

regional. 
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- SDM kreatif yang ahli di bidangnya dengan memberikan creative service 

dari tataran sebuah branding, yaitu komunikasi visual dari hulu ke hilir. 

- Biro kreatif no.1 pilihan di Surabaya di tahun 2015. 

- Market leader creative beureau untuk BUMN se-Indonesia serta 

Kementrian Indonesia tahun 2015. 

 

2.3 Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman 

Jasa   : Branding Consultant 

Alamat        : Jl. Medokan Asri Barat I no. 37 Surabaya – 60295,   

Indonesia  

Phone   : (031) 8715394 

Fax    : (031) 8715394 

e-mail    : pendopo_agung@yahoo.com 

 

2.4 Anak Perusahaan 

2.4.1 PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman 

Desain komunikasi visual merupakan ilmu yang mengembangkan bentuk 

bahasa komunikasi visual berupa olahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau 

komersial. Pesan dapat berupa konfirmasi produk, jasa atau gagasan yang 

disampaikan kepada target audience, dalam upaya peningkatan usaha penjualan, 

peningkatan citra dan publikasi program pemerintah. 

Semakin banyaknya biro desain yang menawarkan pilihan yang banyak 

bagi pengusaha dalam beriklan yang efektif dan efisien. 

PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman yang telah berpengalaman dalam 

advertising dan merupakan biro desain komunikasi visual yang berlokasi di 
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Surabaya. Pendopo Agung Poetroekoesoeman mengutamakan kualitas dalam tiap 

solusi, sehingga dapat memberikan sebuah nilai tambah (value), sekaligus 

mendukung kebutuhan bisnis perusahaan anda. PT. Pendopo Agung 

Poetroekoesoeman mempunyai beberapa divisi yang bergerak dengan 

kompetensinya masing-masing, yaitu Loomine (visual communication), Lookey 

(photography-videography), Batupijar (animation-multimedia), dan sakra (event 

organizer). 

2.4.2 Loomine 

Loomine adalah divisi komunikasi visual. Merangkai dan mengemas 

visual menjadi sebuah bahasa tanda yang tepat dalam menyampaikan adalah tugas 

dari divisi loomine 

2.4.3 Batupijar 

Batupijar adalah divisi dibidang animasi dan multimedia. Dengan 

perpaduan teknologi dan inovasi batupijar menjadi ujung tombak. Tugas dari 

divisi batupijar adalah membuat sebuah animasi ataupun multimedia yang 

memiliki nilai tambah dan juga memiliki kualitas. 

2.4.4 Lookey 

 Lookey adalah divisi fotografi dan videografi. Tugas dari lookey 

menampilkan cita rasa atau identitas sebuah perusahaan melalui media foto atau 

video sehingga dapat ditampilkan pada company profile, website, atau media-

media yang mendukung perusahaan untuk berkompetisi dan lebih berkembang. 

2.4.5 Sakra 

Sakra adalah divisi event organizer, tugas sakra menjalankan sebuah event 

dengan memperhatikan setiap detail, tidak terkecuali hal kecil sekalipun. 
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2.5 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

(sumber : PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman) 

 

Logo wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan. Logo merupakan simbol dari 

sebuah perusahaan, memberikan gambaran sebuah karakter yang dapat dilihat 

oleh masyarakat. Logo juga sebagai pengingat bagi masyarakat. 

Logo PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman disimbolkan oleh bentuk 

ikon perusahaan. Tipografi bertuliskan Pendopo Agung Poetroekoesoeman 

dengan menggunakan warna dominan  orange, abu-abu tua, dan abu-abu muda. 

Ikon perusahaan memberikan identitas dari perusahaan tersebut, begitu pula 

dengan font yang digunakan pun terkesan simple dengan penambahan sedikit 

kreativitas. Untuk pewarnaan gradasi disetiap logo maupun font memberikan 

kesan perusahaan terdapat macam-macam divisi yang siap melayani para klien. 

Warna logo orange-putih  memberikan efek semangat dan memberikan 

kesan agar semangat tetap pada arah, dan warna ini memberikan inovasi dari 

warna yang lain dari logo tersebut. Warna abu-abu hitam – putih memberikan arti 

bahwa perusahaan PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman mengenal 

kekeluargaan, tidak hanya bisnis yang dibangun melainkan hubungan antar 
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perorang. Hitam – abu-abu memberikan arti problem solving saat bekerja dengan 

mengetahui fakta serta data yang telah ada. 

Warna font putih – abu-abu hitam memberikan kesan identitas perusahaan 

ini memiliki banyak divisi dan siap melayani siapa saja. Font yang dipakai pun 

sangat simple dengan menambahkan kreatifitas serta inovasi yang ada maka 

pembuatan font untuk identitas dari perusahaan ini akan menjadi luar biasa. Untuk 

keseluruhan warnanya yang dipakai soft dikarenakan agar perusahaan ini mampu 

menyesuaikan serta terlihat professional terhadap kompetitor yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


