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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah  Perusahaan Surya Maxima Photography 

 

SURYA MAXIMA PHOTOGRAPHY berdiri sejak tahun 2013 yang didirikan 

oleh Bapak Indera Marwan Bayu Wicaksono sekaligus sebagai owner dalam 

perusahaan dan diresmikan langsung oleh Bapak Darwis Triadi sebagai 

Photography Profesional. perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang usaha jasa Photography di wilayah Kota Bandar 

Lampung. 

 

Pada tahun yang bersangkutan perusahaan ini  berkembang dengan pesat dalam 

penyediaan jasa photography di kota Bandar Lampung. Dengan meningkat nya 

kepuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil kinerja perusahaan. 

 

2.2 Visi Misi Perusahaan Surya Maxima Photography 

VISI 

 Menjadikan Surya Maxima Photography sebagai jasa penyedia jasa foto dan 

video unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga 

sangat murah serta terjangkau untuk area Lampung, profesional dan penuh 

tanggung jawab akan kepuasan pelanggan. 

 

 MISI 

 Memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga terjangkau 

 Meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai perkembangan 

 Berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan. 

 Memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntutan konsumen. 
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2.3 Kegiatan Utama Perusahaan Surya Maxima Photography 

Surya Maxima Photography memiliki kegiatan utama memberikan pelayanan (jasa) 

kepada pelanggan berupa jasa dokumentasi yang berkualitas. Jasa pelayanan Surya 

Maxima Photography terbagi menjadi dua jenis, yaitu indoor dan outdoor. Studio indoor 

berupa penyediaan studio foto. Studio outdoor berupa liputan liputan luar.  

 

2.4 Lokasi Perusahaan Surya Maxima Photography 

Nama Instansi  : SURYA MAXIMA PHOTOGRAPHY 

Alamat             : Jl Purnawirawan No.56 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung 

Telepon           : (0721) 782010  

Email  : suryamaximaphotography@gmail.com 

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan Surya Maxima Photography 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

 

Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Organisasi : 

mailto:suryamaximaphotography@gmail.com
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a. CEO (Chief Executive Officer) 

 Mengawasi dan mengelola perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

b. CMO (Chief Marketing Officer) 

 Membangun dan mengelola brand Surya Maxima Photography 

 Menentukan dan meperkuat distribution chanel 

 Mengembangkan retensi Surya Maxima Photography 

 

c. General Manager 

 Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawan Surya Maxima 

Photography 

 Mengelola operasional harian perusahaan 

 Merencanakan, melaksanakan, mengkordinasi, mengawasi dan menganalisis semua 

aktivitas bisnis perusahaan 

 Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusahaan 

 Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi Surya Maxima Photography 

 

d. Kepala Divisi Photographer  

 Memastikan bahwa fungsi photographer beroprasi secara efisien dan efektif 

 Memastikan bahwa produk photographer tetap terdepan dan memenangkan 

kompotitor 

 

e. Kepala Divisi Editor/Editing 

 Melakukan controling editan yang telah selesai dikerjakan untuk ke tahap 

selanjutnya 

 

f. Kepala Divisi Kreatif 

 Mengarahkan fungsi kreatif sehingga lingkungan, budaya, tim, kemampuan, alat, 

proses, harapan, gaya kerja dan elemen lain nya mendukung tujuan strategis 

 Memastikan bahwa fungsi kreatif beroprasi secara efisien menguntungkan 
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g. Kepala Divisi Administrasi 

 Koorinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta 

laporan 

 Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan 

 Pengelolaan hubungan customer, tata usaha di lingkungan perusahaan  

 

h. Kepala Divisi Publik Relasi 

 Menganalisis liputan media 

 Memberikan dan menyediakan data informasi tentang peluang promosi baru 

perusahaan Surya Maxima Photography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


