
 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

 PT. Integrasi Media Nusantara (IMAN) adalah perusahaan Teknologi 

Informasi yang didirikan  di Surabaya  sebagai penyedia layanan berbasis ICT 

(Information & Communication Technology). 

PT. Integrasi Media Nusantara telah diberi kepercayaan untuk menata dan 

mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi di berbagai Perusahaan. 

Beragamnya proses bisnis yang digunakan oleh berbagai perusahaan tersebut 

membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan kompeten di bidangnya. Update 

teknologi terkini mutlak dibutuhkan untuk mendukung proses implementasi 

tersebut agar dapat lebih efisien,efektif dan tepat sasaran. 

2.2 Sejarah Perusahaan 

 PT. Integrasi Media Nusantara adalah perusahaan teknologi Informasi 

yang didirikan sejak awal tahun 2012, dan baru berbadan 1okum di Surabaya pada 

tahun 2014.  

Hal ini untuk memudahkan pengembangan pasar di wilayah Indonesia 

Timur. PT. Intergrasi Media Nusantara (IMAN) berkedudukan di Gedung JX 

International, Bussiness Suite No.3-5, Jl. Ahmad Yani 99, Surabaya. 



 

 

 PT. Integrasi Media Nusantara (IMAN) telah di beri kepercayaan untuk 

menata dan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi di berbagai 

Korporasi. 

 Beragamnya proses bisnis yang di gunakan oleh berbagai perusahaan klien 

tersebut membuat SDM kami terus belajar sehingga menjadi tenaga – tenaga 

terampil dan kompeten di bidangnya. Update teknologi terkini terus kami lakukan 

untuk mendukung proses implementasi agar dapat lebih efisien, efektif dan tepat 

sasaran. 

 Berdasar pengalaman itulah membuat kami menjadi IT Solution yang 

handal dan terpercaya untuk menangani korporasi. 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

VISI 

Menjadi penyedia layanan yang berbasis ICT (Information & 

Communication Technology) yang berkualitas, handal & terpecaya. 

MISI 

- Menghasilkan produk IT yang inovatif dan kompetitif serta berkontribusi 

secara efektif terhadap kinerja perusahaan/klien. 

- Memberikan layanan yang terbaik kepada klien. 

- Menjamin profesionalisme dan kerjasama yang baik untuk menghasilkan 

layanan yang berkualitas. 

- Mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha yang saling 

menguntungkan. 



 

 

2.4 Struktur Perusahaan 

 Struktur perusahaan di PT Integrasi Media Nusantara adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Tempat : PT. Integrasi Media Nusantara 

Alamat : Head Office :JX InternationalGround Floor 3rd Suite Jl.      

   Ahmad Yani 99 Surabaya-Jawa Timur-Indonesia 

Buka : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00  

Phone / Fax / Hp : 031-847-9055 / 0828-9403-1118 

Website / Email : www.iman.co.id / info@iman.co.id 
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