BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan kerja praktik tentu tidak lepas dari latar belakang perusaahan
yang ditempati sebagai objek kerja praktik. Pada kerja praktik ini terdapat dua
perusahaan yang ditempati yaitu TB. Tunggal Jaya dan Arsaparama Architecture –
Interior.

1.1.

TB. Tunggal Jaya
Benny Setiabudi adalah pemilik sekaligus penggerak perusahaan bahan

bangunan TB. Tunggal jaya. Berawal dari seorang arsitek, ia menjalankan bisnis
Toko Bangunan Tunggal jaya bersama sang istri sejak tahun 2003.

Gambar 2.1 Tampak Depan Toko TB. Tunggal Jaya
(Sumber: Olahan Penulis)
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TB. Tunggal Jaya adalah salah satu Toko Bangunan yang terletak di jalan Ploso
baru no.24 Surabaya. Buka mulai pukul 08.00-16.30, toko ini konsisten menjual
berbagai bahan mentah untuk pembangunan kualitan super mulai dari bahan pasir dan
semen hingga stop kontak dan saklar, sehingga mempermudah para arsitek untuk
mencari bahan bangunan yang diperlukan hingga seorang arsitek dapat dengan
sepenuhnya menjadikan satu rumah secara utuh tentu dengan standart kualitas yang
tinggi.
Saat ini TB. Tunggal Jaya memiliki satu anak cabang yang berada di jalan
Ruko Kutisari Selatan 2/80F Surabaya. Cabang kutisari dari TB. Tunggal Jaya
menjual berbagai macam keramik dan sanitari. Toko ini dijalankan oleh keluarga
putri dari bapak Benny sendiri.
1.2. Arsaparama Architecture – Interior
Arsaparama Architecture –Interior adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pembangunan arsitektural hingga interior. Didirikan oleh Bapak Ferry Hutomo dan
dua kawannya dari masa kuliah. Berawal dari menjadi karyawan arsitek di suatu
perusahaan arsitektural Ferry Hutomo mulai berani menjalankan bisnis arsitektural
sendiri, Arsaparama mulai berjalan hingga saat ini. Saat ini Arsaparama ArchitectureInterior bertempat di jalan Ambengan no.49 Surabaya.
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Sejak didirikan pada tahun 2010 Arsaparama konsisten memberi kepuasan hasil
interior maupun eksterior bagi costumer. Arsaparama terus bergerak dan

Gambar 2.2 Hasil Desain Eksterior Arsaparama Arc-Interior

tidak mau tertinggal oleh jaman sehingga juga ikut untuk mempromosikan dan
mereferensikan foto dokumentasi hasil pekerjaan yang lalu dan di unggah ke dalam
akun Instagram yang bernama @Arsaparama_arch_interior, pada akun tersebut berisi
foto dokumentasi bangunan hasil dari konsep aritektural Arsaparama Arc-Interior.
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Gambar 2.3 Akun Sosial Media Arsaparama Arc-Interior Sebagai Sarana Untuk
Mempromosikan Hasil Pekerjaan

