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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan : Butawarna 

Alamat   : Jalan , DR. Cipto No. 22, Surabaya. 

No. Telp/HP  : 08563377898 

Email   : butawarna@gmail.com 

Contact Person : Bapak Ari 

Jabatan  : Penanggung Jawab Teknis Operasional 

Bisnis Utama  : Desain 

2.2 Visi Misi Butawarna 

Visi, menjadi studio desain yang berdaya dengan pola kerja dan karya 

yang berkelanjutan. Misi, mengembangkan praktek dan dialog di bidang desain 

dengan berbagai persinggungannya di bidang lain untuk mencapai visi 

perusahaan. 

2.3 Latar Belakang Perusahaan  

Perusahaan Butawarna Design memilih nama yang tidak biasa untuk biro 

desain grafis, yang merupakan bagian dari strategi untuk menarik perhatian orang 

untuk belajar lebih banyak. Sejak didirakan pada tahun 2003 yang terletak di jalan 

Dr Cipto no. 22, anggotanya secara konsisten membuat grafik yang bagus untuk 

sampul buku dan publikasi lainnya. 

Studio Butawarna diprakarsai oleh ide dua mitra pendiri bertemu yaitu 

Waluyohadi dan Dendy, yang bertugas di koperasi mahasiswa ITB (Institut 

Teknologi Bandung) pada tahun 2003. Setelah lulus, mereka menetapkan 
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percetakan dan desain Butawarna sebagai usaha bersama. Seiring waktu, mereka 

merasa perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pada tahun 2005, 

Andrew bergabung dengan tim dan memusatkan perhatian untuk membuat studio 

layanan desain, sementara tahun 2007 setelah bergabungnya Ari, dia telah 

membeli banyak penelitian dan eksperimen. 

Sejak tahun 2010, kami mulai terlibat dan menjadi bagian dari komite 

C2O, yang memungkinkan dilakukannya proyek kolaboratif dan trans-disiplin 

dengan masyarakat, LSM, kantor pemerintah dan sektor swasta dalam model 

bisnis kami. 

2.4 Struktur Organisasi 

 

 

Direktur Utama

(Waluyohadi)

Direktur Operasional

(Ari Kurniawan)

Direktur Keuangan

(Dendy Fikosasono)

Direktur Desain

(Andrew Budiman)

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Butawarna. 
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2.5 Tugas dan Wewenang 

 

Tabel 2.1 Tugas Dan Tanggung Jawab 

Jabatan Tugas Dan Wewenang 

Direktur Utama Bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan 

secara keseluruhan berdasar visi, misi dan rencana 

strategis yang telah ditetapkan. 

Direktur 

Operasional 

Bertanggung jawab menjalankan operasional harian dan 

berkoordinasi langsung dengan direktur utama, direktur 

keuangan dan direktur desain dalam menentukan 

langkah strategis dalam menjalankan perusahaan. 

Direktur 

Keuangan 

Beranggung jawab mengatur, memeriksa keuangan 

perusahaan dan  berkoordinasi langsung dengan 

direktur utama, direktur operasional dan direktur desain 

terkait keuangan perusahaan. 

Direktur Desain Bertanggung jawab menentukan arahan desain dalam 

setiap proyek dan produk yang dikeluarkan perusahaan. 

 

2.6 Web Aghili 

Web Aghili adalah sebuah web diperuntukkan memasarkan produk tekstil 

perusahaan Butawarna. Menu-menu yang tersedia saat ini adalah download 

catalogue dan shop online. Pertama-tama customer bila ingin melihat hasil produk 

butawarna, maka customer harus men-download catalogue terlebih dahulu yang 

berformat pdf setelah itu customer dapat melihat jenis tekstil sesuai kebutuhan. 

Untuk menu shop online, customer akan diberitahu cara untuk melakukan 

pembayarannya dengan cara men-mendownload pdf di menu shop online. 
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Gambar 2.2 Web Aghili saat ini. 


