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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 2.1.

 

 
Gambar 2.1. Logo PT. Meteor Inovasi Digital 

 

Pada tahun 2014 meteor memulai perjalanannya untuk mengembangkan access 

economy platform melalui observasi, analisa, juga penilaian yang menjadi 

jembatan masyarakat untuk melakukan kolaborasi bisnis. Melalui tahap ini pada 

tanggal 11 Februari 2016 Meteor berhasil mendirikan perusahaan resmi; PT. 

Meteor Inovasi Digital di Jalan Horizon Broadway M3/7, The Icon, BSD, 

Sampora, Tangerang, Banten. PT. Meteor Inovasi Digital membawa berbagai 

macam jasa seperti business process, technology platform dan juga mendukung 

program sharing atau access economy yang terbuka bagi semua orang termasuk 

pemerintah, perusahaan, UKM, start up business maupun individu.  

 

Arti daripada logo PT. Meteor Inovasi Digital yaitu Meteor walaupun 

kecil, tetapi jika bersatu dapat menghancurkan planet seperti sharing economy  

yang mampu mengalahkan konglomerasi. Misi perusahaan ini adalah untuk 

mengubah landscape bisnis ekonomi dengan access economy business dan 

techonology platform yang terbuka bagi semua orang. Selain itu, visi perusahaan 

ialah untuk dapat menjadi inspirasi serta menjadi bagian dari kehidupan dengan 

menyediakan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai yang dijunjung 
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oleh perusahaan adalah meaningful, excellence, trustworthy, empowering, 

outstanding dan reliable. 

 

 Layanan Perusahaan 2.2.

Meteor merupakan perusahaan yang bergerak dalam desain, khusunya digital 

sehingga menawarkan berbagai macam jasa antara lain:  

a. Mobile apps 

Pengembangan aplikasi untuk perangkat genggam seperti smartphone. untuk 

sebuah perusahaan yang kemudian di download oleh pengguna. PT. Meteor 

Inovasi Digital melayani jasa mulai dari konsep dan ide, desain, flow aplikasi 

hingga LIVE. Meteor juga menyediakan jasa membuat motion graphic untuk 

persiapan launching apps dan web. 

b. Websites & web pages 

Pembuatan konsep desain, flow, hingga LIVE website yaitu halaman 

informasi yang disediakan jalur internet sehingga dapat diakses dimanapun. 

c. Application Showcase 

Pembuatan application showcase yang bertujuan untuk memperlihatkan dan 

mendemonstrasikan interface sebuah aplikasi dan menyebarkan berita tentang 

aplikasi yang baru atau yang akan launching. 

 

Dalam collaborative partnership PT. Meteor Inovasi Digital melayani bagian 

teknologi yaitu mobile application, product management, biz process 

management, dashboard report, core transaction processing, payment gateway 

connection, rating system, database management, registration system & payment 

system, settlement system dan rating algorithms. Selain itu fokus layanan 

perusahaan adalah transportation services, assets & accommodation, dan shared 

skills & services. 
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 Klien Perusahaan 2.3.

Walaupun PT. Meteor Inovasi Digital merupakan sebuah perusahaan start-

up, Meteor mempunyai banyak klien antara lain XL, T-SEL dan masih 

banyak lagi. Untuk T-SEL, terdapat proyek pembuatan web partner 

sedangkan untuk XL PT. Meteor Inovasi Digital mendapatkan beberapa 

proyek. Pembuatan aplikasi untuk XL antara lain Sisternet, Naura, Dira, 

PXP, dan proyek pembuatan website yaitu Mitra Jateng, Scopi dan Axiatrip. 

Selain XL dan T-SEL PT. Meteor Inovasi Digital juga telah bekerja sama 

dalam berbagai proyek pembuatan aplikasi lainnya seperti OKLAT 

(Commet), Nawakara, Rumuz, Alun-alun, Richeese, Hanura (apps 

pemilihan presiden) dan website CSUL (Trakindo) Icon (INKINDO), web 

pemuda Hanura dan PTBA. 

 

 Struktur Organisasi Perusahaan 2.4.

 

 
 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT. Meteor Inovasi Digital 
 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017



7 
 

PT. Meteor Inovasi Digital mempunyai struktur organisasi yang terbentuk dari 3 

lingkaran yang saling menimpa dan menyatu satu sama lain. Lingkaran yang 

saling menimpa mempunyai arti dan maksud tertentu. Meteor sangat 

mementingkan kerjasama maupun komunikasi yang bersahabat antar tim. Dalam 

perusahaan ini, setiap anggota mempunyai kebebasan untuk memberikan opini, 

ide, kritik dan saran demi kemajuan perusahaan. 

Perusahaan Meteor berjalan dibawah pimpinan dan arahan CEO 

perusahaan yang bertugas sebagai penanggung jawab perusahaan dan pembuat 

keputusan tertinggi. CEO dibantu oleh kepala divisi bidang lainnya yang disebut 

BOD (Board of Director) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. BOD 

terdiri dari sebuah kelompok yang terpilih untuk menjadi perwakilan sebuah 

divisi. BOD mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengontrol anggota divisi 

masing-masing serta pengambil keputusan terkait dengan divisinya. Dalam 

struktur organisasi, jabatan sebagai CEO dan BOD tidak mempunyai perbedaan 

jauh; kedua jabatan tersebut memiliki peran pembuat keputusan namun keputusan 

CEO bersifat final sedangkan BOD tidak. 

Organisasi Meteor terbagi menjadi 3 divisi besar yaitu divisi Information 

Technology & Design UI/UX, divisi Business & Commercial, dan terakhir adalah 

divisi Operation & Finance. Divisi Information Technology bertugas untuk 

membuat sebuah aplikasi yang dapat berjalan dengan baik mengikuti business 

process yang telah disepakati dengan bahasa pemograman yang sesuai. Tim ini 

dikepalai oleh CTO (Chief Technology Officer) dengan anggota divisi terdiri dari 

PHP Developer, dan Business Analyst. Divisi UI/UX bertugas untuk membantu 

memperkaya business process sebuah aplikasi dengan memvisualisasikan dan 

mendesain tampilan aplikasi. Divisi ini dikepalai oleh Bapak Raden Yanuar 

Triwibowo selaku CXO (Chief Experience Officer) dan anggotanya terdiri dari 

Senior UI/UX yaitu Rianty Tara Pratita, UI/UX desainer yaitu Elyfas Frodicia dan 

Lourenchyus Alfredo, dan Junior UI/UX yaitu Edvyn Tanu, dan penulis sendiri.  

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017



8 
 

Divisi Business & Commercial bertugas untuk menjalin dan menjaga 

hubungan baik serta kerjasama dengan klien yang dilakukan baik sebelum 

maupun setelah proyek dikerjakan, sehingga klien dapat menjadi partner dalam 

menjalin kerja sama bisnis. Selain itu, divisi Business & Commercial juga 

berkewajiban untuk melakukan pertemuan dan presentasi terhadap klien dalam 

melakukan rundingan proyek yang dikerjakan. Divisi ini dikepalai oleh CCO 

(Chief Commercial Officer). Anggota divisi ini terdiri dari Head of Business dan 

Consultant dan Business Development.  

Divisi yang terakhir adalah Operation & Finance yang bertugas sebagai 

penanggung jawab terhadap segala kebutuhan operasional di dalam perusahaan 

tersangkut dengan kebutuhan karyawan selama bekerja hingga pengurusan 

keuangan. Divisi ini dikepalai oleh CFO (Chief Finance Officer). Beliau memiliki 

anggota yaitu Finance Manager, Operation Manager, dan Operation Staff. 
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