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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah singkat CV. Trans Media Nusantara  

pada tahun 2004 melihat perkembangan teknologi dan informasi di 

Indonesia yang meningkat luar biasa, kami telah mengambil kesempatan untuk 

mengambil bagian dalam situasi ini dengan mendirikan sebuah unit usaha. 

Pada awalnya, kami hanyalah sebuah unit usaha di bidang multimedia, 

serta penyelenggaraan supplier barang dan jasa di bidang teknologi serta 

percetakan dengan beberapa orang. Namun dengan banyaknya permintaan dan 

sumber daya beserta kemampuan yang kami miliki, maka perluasan unit usaha 

semakin bertambah. Dan pada tanggal 11 Juli 2004, bisnis ini telah menjadi 

CV.Trans Media Nusantara. 

Kini kami telah berhasil menjadi sebuah salah satu partner yang bisa hadir 

memenuhi kebutuhan dalam hal konsultan teknologi dan komunikasi. Solusi pada 

pembenahan manajemen sistem dan database, serta fokus pada kegiatan 

pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi secara terpadu. 

Dan tentunya masih tetap bisa menjadi mitra terpercaya dalam hal 

kebutuhan jasa sistem pemrograman, aplikasi dan multimedia. 
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2.2 Visi, Misi, dan Filosofi Perusahaan 

 Visi dari CV.Trans Media Nusantara adalah menjadi perusahaan teknologi 

dan informasi yang terpercaya dalam menyediakan jasa layanan professional 

dibidang TI, berdaya saing dan memberikan solusi terbaik.  

Misi dari CV.Trans Media Nusantara adalah menjadi perusahaan yang 

dinamis dalam rantai bisnis teknologi dan informasi untuk memberikan solusi TI 

yang paling efisien untuk mitra kami.  

 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan  

Setiap organisasi atau perusahaan pasti terdapat struktur organisasinya 

begitu pula dengan CV.Trans Media Nusantara. Adapun struktur organisasi dari 

CV,Trans Media Nusantara akan dijelaskan pada gambar 2.1  berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV.Trans Media Nusantara 
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2.4 Nama, Jabatan Struktur Organisasi CV.Trans Media Nusantara 

 

1. Ditya Rama S    Owner 

2. Harsanto    Head Officer  

3. Hari Setiawan    Customer Service/Marketing Officer 

4. Hari Setiawan    Administration 

5. Noer Soetantini   Technical Division IT 

6. Rachmad Hidayatullah  IT Application and Development 

7. Rio Setiawan    IT Strategy and Planning 

8. Muhammad Sholehuddin Al Ayubi IT Network and Infrastructure 

9. Faisal Abdalla    IT Operation 

 

2.5 Produk 

Berikut ini beberapa  layanan yang diberikan kepada customer atau mitra 

perusahaan CV.Trans Media Nusantara dan beberapa customer : 

2.5.1 Web Hosting 

Memberikan layanan jasa bagi semua pihak yang menginginkan 

media jasa penyimpanan data, bagi website individu, perusahaan, sekolah, 

lembaga pemerintahan, atau organisasi, dll 

Dengan cakupan teknologi yang berbasis keamanan, dan 

terpercaya. Serta kemudahan. dalam pengaturan serta sesuai dengan 

kebutuhan. Server kami menjadi andalan bagi penyediaan sarana Hosting 

yang terpercaya 
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2.5.2 Web Design 

Membuat desain website yang bertujuan sebagai alat media 

promosi penjualan, serta meningkatan prestige sebuah lembaga / 

perusahaan dalam hal pelayanan publik.  

Selain itu website pada kebutuhan tertentu sebagai media 

pelaporan aktivitas usaha, yang bisa disertai halaman laporan aktivitas, dan 

bisa berguna dalam hal pengawasan perusahaan. 

2.5.3 Software Information System 

Trans Media Nusantara, memberikan perhatian penuh pada 

kebutuhan masyarakat / lembaga / perusahaan. Kami juga melayani 

pembuatan program yang telah diaplikasikan pada banyak lembaga, 

misalnya : 

 - Sistem Informasi Publik 

 - Program UMKM pada Dinas Koperasi 

- Program Sistem Informasi dan Kepegawaian Dinas dan 

Perusahaan 

 - Program Gaji dan Absensi 

 - Program Sistem Informasi Dan Manajemen RUMAH SAKIT 

 - Program Sistem Informasi Layanan Publik Perusahaan / Dinas 

 - dan masih banyak lagi 

Seluruh program dibuat berdasarkan kebutuhan dan permintaan. 

Jadi sangat sesuai bagi pengembangan sumber daya yang ada pada 

lembaga / dinas yang ingin melakukan konsep modernisasi sistem 

administrasi. 
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2.5.4 Hardware and Maintenance Solution 

Banyak pihak yang sering mengalami kebuntuan dalam hal 

masalah pengadaan hardware yang tepat, serta solusi dalam melakukan 

perawatan.  

Trans Media Nusantara, menjawab semua tantangan tersebut, 

apalagi berbekal pengalaman dalam hal melakukan pekerjaan dalam 

perawatan di bidang komputer desktop, server, client, serta Jaringan, maka 

membuat kami lebih bisa terpercaya dalam memberikan solusi 

 

 2.5.5 Beberapa customer  

Personal Computer – Gubernur Jawa Timur 

Dinas Infokom Pemprov Jatim 

Pemerintah Kabupaten Gresik 

www.ce.its.ac.id 

www.stkippgri-lumajang.ac.id 

www.stkippgri-pasuruan.ac.id 

www.uniska-kediri.ac.id 

www.smpn49-jkt.sch.id 

www.stpp-manokwari.ac.id 

www.sipil-its.com 

www.stiewiga-lumajang.ac.id 

www.citrapamerindo.com 

www.rsps.co.id 

www.pilarmandiri.com 
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2.6 kontak kami 

Ditya Rama 

Email : dityaman@gmail.com 

 admin@transnusa.web.id 

phone : 085645111155 

Harsanto 

Email : harsanto@yahoo.com 

Phone : 085646008800 
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