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Copyright and reuse: 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Cuatrodia Creative Studio telah berdiri sejak tahun 2013 dan didirikan oleh 3 

orang, Nuansa Agi Perdhana, Rahadian Ardi Nugroho dan Calvin Chandra. Studio 

ini dibangun dari nol tanpa modal investor, karyawan maupun tempat kerja.  

Seiring berjalannya waktu, reputasi dan nama baik yang diperoleh Cuatrodia 

Creative semakin besar sehingga mereka mampu untuk menyewa 1 lantai rumah 

dan menyewa beberapa karyawan untuk membantu mereka dalam bagian motion. 

Pada tahun 2015, Cuatrodia Creative Studio mulai keluar dengan langsung 

menjual jasa kreatifnya ke klien, tidak lagi berujung kepada agency atau 

production house. Tahun 2016, kantor berpindah dari lantai 1 rumah yang disewa 

ke lantai 2 yang lebih luas. Karyawan yang dimiliki studio ini juga semakin 

banyak dengan jumlah 13 orang diluar anak magang. 

 

 

Nama “Cuatrodia” diambil dari kata “cuatro” yang dalam bahasa latin 

berarti “empat” dan kata “media”. Angka empat yang dipilih merupakan lambang 

dari 4 bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Cuatrodia Creative, yaitu 

audiovisual, motion graphic, desain dan interface. 4 bidang pekerjaan yang telah 

disebutkan juga merupakan arti dari logo lingkaran pada huruf “O” yang memiliki 

4 pembagian warna. 

Bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Cuatrodia Creative terbagi menjadi 4: 

1. Audio visual (video): mencakup Video TVC ataupun video presentation 

Gambar 2.1. Logo Perusahaan 
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2. Motion graphic & Animation: motion graphic yang dapat 

diimplementasikan ke video TVC, presentation, promotional video atau 

bumper 

3. Graphic design & Illustration: mencakup company profile, annual report, 

fotografi, desain post untuk media sosial 

4. Digital interface: mencakup mobile apps, website, UI atau UX. 

Selain menawarkan jasa komersil kepada klien atau client-based, 

Cuatrodia juga berfokus menawarkan jasa IP (Intellectual Property)-based, untuk 

memperkenalkan projek ambisius dan projek pribadi. Dalam hal ini Cuatrodia 

sedang berkolaborasi dengan Pijaru sebagai salah satu studio motion graphic 

terbaik di Indonesia untuk menghasilkan karya collaborative bertemakan politik 

dan ke-Bhinneka an yang dipastikan akan rilis sebelum Lebaran. Sebelum 

berkolaborasi dengan Pijaru, Cuatrodia Creative juga pernah bekerjasama dengan 

Dawn Animation Studio untuk mempromosikan projek animasi-animasi pendek 

yang dihasilkan oleh Dawn Animation Studio ke klien-klien seperti Indosat untuk 

di-endorse. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut merupakan job description dari setiap posisi yang telah disebutkan pada 

bagan diatas: 

1. CEO: 

 Berfokus kepada pengembangan dan mengatur strategi bisnis 

 Pengambilan keputusan tertinggi, termasuk keputusan finansial 

2. Creative & Design Director: 

 Membuat, memutuskan dan mengembangkan konsep kreatif 

(storyline, storyboard, market dan reference) untuk projek-projek 

ongoing maupun upcoming 

 Melalukan riset-riset untuk style kreatif yang akan berguna dalam 

projek-projek mendatang 

Nuansa Agi Perdhana 

(CEO) 

VACANT 

(Head of Production) 

Calvin Chandra 

(Creative & Design Director) 

 

Rahadian Ardi Nugroho 

(Account & Administration 

Director) 

 

Yogi Al-Ghifari 

(Motion) 

Enjen Fitrohudin 

(Motion) 

Christina Abigail 

(Graphic Design) 

Wasi’ah Naila Rahmah 

(Graphic Design) 
Syifa Fauziah 

(Finance) 

Mohammad Reza Fachrurozi 

(General Affairs & Marketing) 

VACANT 

(Producer) 

Akhmad Fawwaz 

(Motion) 

Adhimas Putra Dewangga 

(Account Executive) 

Ellena Ekarahendy 

(Art Director) 

Penulis 

(Anak Magang) 

Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 
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 Menentukan PIC dari masing-masing projek 

3. Account Director: 

 Membuat, memutuskan dan melakukan negosiasi harga dalam 

setiap projek 

 Mengawasi target finansial dari perusahaan dan memutuskan nilai 

produksi sesuai dengan budget 

 Memutuskan jumlah pegawai yang di-hire 

 Memutuskan kebutuhan general affair (bahan, peralatan, gadget) 

4. Head of Production: 

 Memastikan hasil produksi sesuai dengan brief klien 

 Memastikan transisi dari setiap tahap produksi 

 Menentukan PIC dari masing-masing projek 

5. Producer: 

 Membentuk dan memonitori tim produksi 

 Melakukan meeting dan presentasi dengan klien 

 Menyiapkan budget produksi 

 Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal 

selama produksi 

6. Account Executive: 

 Melakukan kontak dengan klien, memastikan dan mempertahankan 

relasi dengan klien 

 Hadir dalam setiap meeting dengan klien dan mencatat setiap 

feedback dan revisi 

 Bekerja dengan account director untuk memastikan setiap projek 

berjalan sesuai dengan budget dan timeline 

7. Art Director: 

 Memastikan style visual sesuai dengan konsep 

 Mengawasi perkembangan storyboard dan konsep 

 Merangkap sebagai ilustrator 

8. Finance: 
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 Mengatur keluar masuknya keuangan 

 Membuat invoice dan menagih perihal keuangan 

 Mengurus pembayaran dan BPJS 

9. General Affairs: 

 Mencari dan mengakomodir seluruh kebutuhan kantor 

 Mengecek dan mengurus kebersihan dan kenyamanan kantor 

 Melakukan koordinasi dengan driver dan cleaning service 
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