
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



4 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

 

Gambar 2.1. Logo PT. Meteor Inovasi Digital 

PT. Meteor Inovasi Digital telah berdiri sejak 2004 yang dibentuk dengan satu 

tujuan yaitu untuk mengembangkan access economy platform yang menjadi 

sebuah wadah bagi banyak orang untuk membuat bisnis kolaborasi. Jalan yang di 

lalui untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena untuk mencapainya 

diperlukan banyak observasi, analisa, dan juga penilaian. Melalui tahapan-tahapan 

tersebut, PT. Meteor Inovasi Digital berhasil berdiri sebagai perusahaan yang 

resmi pada tanggal 11 Februari 2016.  

PT. Meteor Inovasi Digital memiliki visi untuk terus menginspirasi 

masyarakat dengan menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mengakses, 

mendapatkan, dan mengelola aset, barang, dan jasa dengan mudah. Untuk 

mencapai hal tersebut, Meteor memiliki misi untuk mempermudah akses ekonomi 

bisnis dengan membuat terobosan teknologi yang simpel dan mudah digunakan 

oleh masyarakat. Selain itu, PT. Meteor Inovasi Digital memiliki nilai-nilai yang 

selalu dijunjung olehnya, yaitu Meaningful, Excellence, Trustworthy, 

Empowering, Outstanding, dan Reliable. 

Meski baru berumur satu tahun dan merupakan startup digital, namun klien 

yang ditangani oleh PT. Meteor Inovasi digital terbilang cukup banyak, antara lain 

XL, Richeese, INKINDO dan masih banyak lagi.  
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Meteor Inovasi Digital berbentuk tiga 

lingkaran yang saling menimpa dan menyatu satu sama lain. Hal ini memiliki 

maksud dan arti yaitu karena perusahaan yang sangat mementingkan kerja sama 

dan juga komunikasi antar tim yang bersahabat. Setiap individu yang terdapat 

dalam perusahaan memiliki kebebasan untuk menyalurkan opini, ide, saran, 

maupun kritik demi kemajuan perusahaan.  

PT. Meteor Inovasi Digital bergerak dibawah pimpinan dan arahan Bapak 

Adian Adhitama Bachtiar selaku Chief Executive Officer (CEO) perusahaan. 

Tugas sebagai CEO adalah sebagai penanggung jawab perusahaan sekaligus 

pembuat keputusan tertinggi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, CEO 

dibantu oleh kepala divisi dibidang lainnya, yang disebut dengan Board of 

Directors (BOD). BOD merupakan beberapa orang yang terpilih atau dipilih 

untuk menjadi perwakilan sebuah divisi tertentu. BOD memiliki tugas untuk 

mengawasi dan mengontrol anak buah divisinya masing-masing serta memiliki 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT. Meteor Inovasi Digital 
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kewenangan untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang bersangkutan 

dengan divisinya. Dalam struktur organisasi PT. Meteor Inovasi Digital jabatan 

CEO dan BOD tidaklah berbeda karena keduanya memiliki peran sebagai 

pembuat keputusan, namun dalam hal ini keputusan BOD belum bersifat final 

sedangkan keputusan dari CEO bersifat final. 

Organisasi Meteor terbagi menjadi tiga divisi besar. Tiga divisi besar tersebut 

adalah divisi Information Technology & Design UI/UX, divisi Business & 

Commercial, dan yang terakhir adalah divisi Operation & Finance. Dalam divisi 

besar yang ada di dalam PT. Meteor Inovasi Digital, memiliki seorang yang 

dipilih untuk menjadi kepala disetiap bidang tersebut. Divisi Information 

Technology merupakan divisi yang bertugas dalam membuat technology platform 

yang membuat sebuah aplikasi software dapat berjalan dengan baik mengikuti 

business process yang telah disepakati dengan bahasa program yang sesuai. Divisi 

Information Technology dikepalai oleh Bapak Arvino selaku Chief Technology 

Officer (CTO). Beliau memiliki anggota divisi yaitu Soni F. dan Rangga E. Selaku 

PHP Developer serta Julio Cesar S. selaku Business Analyst. Divisi Design UI/UX 

merupakan divisi yang bertugas untuk membantu memperkaya business process 

suatu aplikasi software dengan cara memvisualisasikan dan mendesain 

tampilannya. Divisi Design UI/UX dikepalai oleh Bapak Raden Yanuar 

Triwibowo selaku Chief Experience Officer (CXO). Beliau memiliki anggota 

divisi  yaitu Rianty Tara Pratita selaku Senior UI/UX, Elyfas Frodicia Mayagi dan 

Lourenchyus Alfredo selaku Graphic Design UI/UX, dan Penulis sebagai Junior 

Graphic Designer UI/UX. 

Divisi Business & Commercial merupakan divisi yang bertugas untuk 

menjalin dan menjaga hubungan baik dan kerja sama dengan klien. Hal tersebut 

dilakukan baik sebelum maupun sesudah proyek dikerjakan, sehingga klien dapat 

menjadi partner dalam menjalin kerja sama bisnis. Selain menjalin dan menjaga 

hubungan baik, divisi Business & Commercial juga berkewajiban unntuk 

melakukan pertemuan dan presentasi terhadap klien dalam melakukan rundingan 

proyek yang dikerjakan. Divisi ini dikepalai oleh Bapak Alca Sinai S. selaku 
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Chief Commercial Officer (CCO) . Beliau memiliki anggota yaitu Ronny AL F. 

sebagai Head of Business Consultant dan Andityo Triutomo sebagai  Business 

Development. Divisi yang terakhir adalah Operation & Finance yang bertugas 

sebagai penanggung jawab terhadap segala kebutuhan operasional di dalam 

perusahaan yang menyangkut kebutuhan karyawan selama bekerja hingga 

pengurusan keuangan. Divisi ini dikepalai oleh Bapak Widjojo Adi H. Sebagai 

Chief Finance Officer (CFO). Beliau memiliki anggota yaitu Erik Arifianto 

sebagai Finance Manager, Henri Wijaya S. sebagai Operation Manager, dan 

Ahmad Hanif Mufaid sebagai Operation Staff. 
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