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Gambar 2.1. Logo PT Meteor Inovasi Digital 
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

Dimulai pada tahun 2014 Meteor dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan 

access economy platform yang menjadi jembatan bagi banyak orang untuk 

membuat bisnis kolaborasi. Usaha Meteor untuk mencapai tujuan tersebut tidak 

mudah sebab harus melalui banyak observasi, analisa, dan juga penilaian. Dengan 

melalui banyak tahap Meteor berhasil berdiri sebagai perusahaan yang resmi sejak 

11 Februari 2016. Mengerjakan business process dan technology platform 

merupakan keahlian dari perusahaan ini. Selain itu, Meteor juga sangat 

mendukung adanya program sharing atau access economy. 

Meteor menaruh misinya bahwa access economy business dan technology 

platform terbuka bagi semua orang. Sedangkan visi Meteor ialah agar dapat 

menjadi inspirasi bagi semua orang dengan menyediakan kesempatan bagi semua 

orang. Selain itu, nilai-nilai yang dijunjung oleh Meteor ialah meaningful, 

excellence, trustworthy, empowering, outstanding, dan reliable. 

Meskipun Meteor termasuk startup digital, namun klien yang ditangani 

Meteor cukup terkenal, diantaranya: XL Axiata, BMC (Bandung Music Council), 

Citilink, PT Nawakara Perkasa Nusantara, dan PT Virtual Online Exchange. 

Sebagai perusahaan yang berbasis digital, Meteor menghasilkan beragam produk 

desain, antara lain: mobile apps, websites, web pages, dan showcase website. 
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INFORMATION TECHNOLOGY 

& DESIGN UIUX 

Selain itu, Meteor juga menawarkan jasa pembuatan logo perusahaan maupun 

aplikasi, company profile, dan juga motion graphic. 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Meteor Inovasi Digital memiliki struktur organisasi yang berputar berbentuk 

lingkaran dan saling menabrak satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh karena 

perusahaan tersebut sangat menaruh perhatian pada kerja tim serta komunikasi 

yang bersahabat. Meskipun terdapat hirarki yang jelas namun setiap orang diberi 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT Meteor Inovasi Digital 
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BUSINESS & 

 COMMERCIAL  

OPERATION & 

FINANCE 

 Chief Finance Officer 
Widjojo Adi Hardono 

 Finance Manager 
Erik Arifianto 

 Operation Manager 
Henri Wijaya Saputra 
 

  

 Senior UI/UX 
Rianty Tara Pratita 

 Graphic Design UI/UX 
Elyfas Frodicia Mayagi T. 

 Junior Graphic Design 
UI/UX 
Suhardi 
 
  

 Chief Commercial Officer 
Alca Sinai Singadipoera 

 Head of Business Consultant 
Ronny Al Faizal 
Bayu Indarta 

 Business Development 
Andityo Triutomo 

 
  

 PHP Developer 
Soni Firdaus 
Rangga Effendi 

 Business Analyst 
Julio Cesar Saves 
 
 

 Chief Technology  
Officer 
Arvino 
  

Adian Adhitama Bachtiar 

 CXO (Design UI/UX) 
Yanuar Triwibowo 
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kebebasan untuk menyalurkan opini, ide, saran, maupun kritik demi kemajuan 

perusahaan. Selain itu struktur organisasi Meteor juga memiliki maksud bahwa 

setiap divisi juga memiliki pengetahuan tentang divisi lain dalam hal teknis. Hal 

ini dikarenakan pembuatan user interface dan system developer dituntut untuk 

jalan bersamaan agar tidak terdapat error maupun bug pada produk yang akan 

dibuat nantinya. Dengan kata lain, user interface bukanlah segalanya sebab hal 

tersebut tidak dapat berjalan apabila tidak didampingi dengan CSS.  

Perusahaan ini beroperasional dibawah pimpinan dan arahan Bapak Adian 

Adhitama Bachtiar selaku CEO perusahaan. CEO bertugas sebagai penanggung 

jawab perusahaan dan pembuat keputusan tertinggi. CEO bekerja dengan bantuan 

para kepala divisi bidang lainnya. Mereka disebut BOD (Board of Directors), 

sekelompok individu yang terpilih sebagai, atau dipilih untuk bertindak sebagai 

perwakilan sebuah divisi tertentu. BOD bertugas mengawasi dan mengontrol anak 

buah divisinya masing-masing serta bertugas untuk mengambil keputusan terkait 

hal-hal yang bersangkutan dengan divisinya. Jabatan CEO dan BOD tidak 

berbeda jauh oleh karena keduanya berfungsi sebagai pembuat keputusan tetapi 

keputusan CEO bersifat final sedangkan BOD tidak.   

Organisasi Meteor terbagi atas 3 divisi besar, yaitu: divisi Information 

Technology & Design UIUX, divisi Business & Commercial, dan divisi Operation 

& Finance. Bagian Information Technology dikepalai oleh CTO (Chief 

Technology Officer) Bapak Arvino. Anggota divisi Information Technology  

terdiri dari Soni F. dan Rangga E. selaku PHP Developer, Julio Cesar S. selaku 

Business Analyst. Tim ini bertugas membuat technology platform sebuah aplikasi 

agar dapat berjalan dengan baik mengikuti business process yang telah disepakati 

dengan menggunakan bahasa pemograman yang sesuai dengan kebutuhan. Bagian 

Design UIUX dikepalai oleh Bapak Yanuar Triwibowo selaku CXO (Chief 

Experience Officer). Anggota divisi Design UIUX terdiri dari Senior UIUX Rianty 

Tara Pratita, Graphic Design UIUX Elyfas Frodicia, dan Junior Graphic Design 

UIUX penulis sendiri. Tim Design UIUX bertugas untuk membantu merencanakan 

business process suatu aplikasi, mengvisualisasikan dan mendesainnya.  
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Divisi Business & Commercial dikepalai oleh Bapak Alca Sinai S. selaku 

CCO (Chief Commercial Officer). Anggotanya adalah Ronny Al F. dan Bayu 

Indarta sebagai Head of Business Consultant, Andityo Triutomo sebagai Business 

Development. Divisi ini bertugas untuk menjalin dan menjaga hubungan yang 

baik dengan klien baik sebelum projek dikerjakan maupun setelah projek 

dikerjakan sehingga calon klien dapat menjadi partner kerja bisnis. Selain itu, 

divisi ini juga berkewajiban untuk melakukan pertemuan maupun presentasi 

kepada klien akan projek yang sedang dikerjakan. Divisi terakhir adalah divisi 

Operation & Finance yang dikepalai oleh CFO (Chief Finance Officer) Bapak 

Widjojo Adi H.. Anggotanya adalah Finance Manager Erik Arifianto dan  

Operation Manager Henri Wijaya S.. Divisi bertanggung jawab atas semua 

kebutuhan operasional di dalam perusahaan mulai dari kebutuhan karyawan 

selama bekerja hingga pengurusan income, outcome, dan taxes perusahaan. 

Demikian struktur organisasi PT Meteor Inovasi Digital yang diketahui 

penulis saat ini. Terdapat 3 divisi terbesar dalam perusahaan ini namun ketiganya 

tidak berdiri sendiri melainkan saling menopang satu sama lain guna menjaga 

struktur organisasi tetap kokoh. 

 

Peranan desainer grafis..., Suhardi, FSD UMN, 2017




