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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Tentang Inovasi Cybertrend International 

PT Inovasi Cybertrend International (ICTI) didirikan sebagai perusahaan 

multi cabang dalam pengembangan produksi dan teknologi untuk grup konglomerat 

yang dimiliki oleh Bapak Ricky Sutanto. ICTI bertujuan untuk menjadi perusahaan 

multinasional dengan cara memimpin dalam bidang jaringan global dan aplikasi 

digital yang inovatif. ICTI sudah menunjukan pertumbuhan yang dinamis dengan 

adanya persetujuan bisnis dengan berbagai mitra internasional seperti Singapura, 

Tiongkok, dan negara-negara di Eropa. Sekarang ICTI menyediakan dukungan 

penuh pada Fullerton Markets, perdagangan forex yang memiliki pertumbuhan 

tercepat di Asia, dan saat ini sedang mengerjakan sistem agensi travel internasional 

(PT Inovasi Cybertrend International, 2018). 

PT Celhum Global Sarana didirikan pada tahun 2018. Mengusung brand  

dengan nama Celhum Travel. Diawal pembentukannya, merupakan inisiatif dari 

beberapa tokoh nasional yang ingin mewujudkan perdamaian dunia melalui 

kepariwisataan. Celhum Travel sebagai perusahaan penyelenggara penyedia jasa 

perjalanan wisata berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang 

humanis bagi pada pelanggan dan mitra bisnisnya, sesuai dengan namanya 

“Celhum” yang berarti “Celebration of Humanity”. Celhum Travel ingin berperan 

dalam mempromosikan pesona Indonesia untuk wisatawan domestik maupun 

mancanegara (PT CELHUM GLOBAL SARANA, n.d.). 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari perusahaan ini adalah menjadi sebuah IT Holding Company yang 

bergerak dibidang bisnis digital. (PT Inovasi Cybertrend International, 2018) 

Misi dari perusahaan ini terdiri adalah sebagai berikut. 

• Mencari orang-orang dengan attitude dan technical skill yang baik. 

• Membangun teknologi digital yang baru dan terus berkembang. 

• Bertujuan untuk menjadi perusahaan multinasional dengan cara memimpin 

dalam bidang jaringan global dan aplikasi digital yang inovatif. (PT Inovasi 

Cybertrend International, 2018) 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan  

(PT Inovasi Cybertrend International, 2018) 

 


