
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara 



7 
 

BAB II  
Gambaran umum perusahaan 

 

2.1 Tentang perusahaan 

Pada dasarnya PT Vertika Tekno Lokalcipta masih di bawah naungan PT 

Vertesc Inovesta yang bergerak dibidang teknologi informasi. Berikut adalah 

penjelasannya yang telah dibagi kedalam beberapa poin. 

 

2.1.1 Vertesc 

 

Gambar 2 1 Logo Vertesc 

Vertesc didirikan pada tahun 2015 yang berpusat di 5201 Great 

America Parkway Santa Clara, California, USA dan bergerak dibidang 

teknologi informasi. Terinspirasi dengan teknologi di era Industri 4.0 adalah 

tujuan utama Vertesc didirikan. Dengan sistem yang mulai dikembangkan 

sendiri oleh Vetesc sendiri yaitu teknologi kolaboratif tanpa server yang 

bertujuan untuk melayani dan membangun jaringan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM). Dengan menggunakan sistem server decentralized 

yang diharapkan dapat membantu dalam proses keamanan dan performa 

kerja yang lebih cepat dibanding dengan sistem centralized.  
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Dengan fokus tersebut dapat membantu dalam sebuah proses bisnis 

yang dilakukan. Vertesc mempunyai 3 jenis bisnis yang dimiliki, yaitu: 

1. Digital procurement ecosystem 

2. Supply chain automation 

3. Small business management software 

Aplikasi yang telah dibuat Vertesc adalah perangkat lunak 

manajemen bisnis kecil sebagai layanan untuk mengelola akuntansi, pajak, 

inventaris, pengadaan, tenaga kerja, analitik, dan kolaborasi peer-to-peer. 

Sistem tersebut terbukti sangat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

keuntungan klien. 

 

2.1.2 PT Vertika Tekno Lokacipta 

 

Gambar 2 2 Logo Vertika 

PT. Vertika Tekno Lokacipta (VTL) adalah salah satu anak 

perusahaan Vertesc, grup korporasi yang berbasis di California, Amerika 

Serikat. Vertesc bergerak di sektor teknologi informasi. Perusahaan ini 

membangun platform berbasis blockchain dan aplikasi-aplikasi untuk 
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UMKM, korporat, dan masyarakat banyak. Peran VTL adalah 

mengadaptasikan and menyempurnakan fitur-fitur yang berkaitan dengan 

proses-proses bisnis di Indonesia. VTL juga mendukung penerapan 

aplikasi-aplikasi tersebut. VTL mempergunakan perangkat bantu yang 

disebut Otonomiq. Otonomiq adalah perangkat "rapid application 

development" yang dikembangkan oleh Vertesc. VTL juga menggunakan 

Authenium (www.authenium.com), platform "decentralized application" 

berbasis blockchain, yang juga dikembangkan oleh Vertesc. Salah satu 

aplikasi yang dihasilkan adalah Autsorz, aplikasi manajemen alihdaya, yang 

pada saat penulisan ada dalam tahap beta. 

2.1.3 Autsorz 

 

Gambar 2 3 Logo Autsorz 

 
Autsorz adalah salah satu bagian dari produk dari Vertika yang 

merupakan bagian dari bisnis Vertesc yang bergerak dalam bidang 

outsourcing atau alih daya. Dalam penerapannya Autsorz menjadi wadah 

bagi penyedia, klien dan tenaga ahli. Aplikasi Autsorz mempunyai fungsi 

untuk memberi support dalam proses bisnis yang terjadi di dalam proses 

bisnis alih daya. Dalam hal membantu absensi pelaporan hingga 

reimbursement. Dengan begitu pencatatan dapat dilakukan secara langsung. 
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Selain itu, Autsorz juga dirancang agar dapat mendeteksi berbagai 

kecurangan yang sering terjadi dalam proses bisnis outsourcing atau alih 

daya. Karena hal tersebut yang membuat Autsorz dibangun. 

 

2.2 Visi dan misi perusahaan 
 

Visi adalah gambaran dan tujuan suatu lembaga atau perusahaan di 

masa depan sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Berbeda 

dengan perusahaan lain yang umumnya PT Vertika Tekno Lokacipta 

menggabungkan semua itu dalam bentuk sebuah virtue dan semua visi misi 

tersebut sudah tersirat dalam virtue yang dibuat. Berikut adalah virtue yang 

dipunya: 

Kami percaya tindakan lebih penting daripada aspirasi. Kami 

mendefinisikan diri kami dengan apa yang kami lakukan dan inilah alasan 

Vertesc dibangun 

1. Social Responsibility (Tanggung jawab sosial) 

●   Job creation (Penciptaan kesempatan kerja) 

●   Solutions for the working class (Solusi bagi kalangan pekerja) 

●   Support for education (Dukungan pendidikan) 

2. Integrity and Fairness (Integritas dan keadilan)  

●   Honesty (Kejujuran) 

●   Accountability (Pertanggung-jawaban) 

●   Equality (Persamaan hak) 
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3. Wisdom through Intelligence (Kebijaksanaan berdasarkan kajian) 

● Prudence (Bijaksana dan berpikir panjang) 

● Temperance (Bersahaja) 

● Quantified justifications (Dasar keputusan yang faktual dan terukur) 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
 

Struktur organisasi sebuah hal yang paling penting untuk 

menjalankan sebuah perusahaan agar setiap karyawan sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu 

memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Hal tersebut 

membantu perusahaan dalam mengelolah proses bisnisnya yang dilakukan. 

Oleh sebab itu, PT Vertika Tekno Lokacipta mempunya struktur organisasi 

juga. Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki perusahaan PT 

Vertika Tekno Lokacipta: 

 

Gambar 2 4 Struktur organisasi perusahaan 

Pada posisi atas perusahaan dipimpin oleh CEO (Chief Executive 

Officer) sebagai penanggung jawab perusahaan secara keseluruhan baik dari 

sisi operasional maupun arah tujuan perusahaan. Kemudian, CIO (Chief 

Information Officer) sebagai penanggung jawab dalam bidang teknologi 

dan informasi. Yang selanjutnya adalah CFO (Chief Finance Officer) 
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sebagai penanggung jawab dalam bidang keuangan perusahaan dan 

diperbantukan Corporate secretary yang bertugas memastikan seluruh tata 

kelola perusahan berjalan saling terintegrasi, memiliki tanggung jawab atas 

segala hal administratif perusahaan secara efisien, memastikan perusahaan 

patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta menerapkan 

keputusan yang dibuat oleh Dewan Direksi.  

Selanjutnya Presiden yang bertanggung jawab atas jalannya 

operasional perusahaan secara keseluruhan sehari-hari. 

Kemudian Direktur yang bertanggung jawab atas operasional sesuai bidang 

masing-masing: 

● Strategic Program & BD 

Bertanggung jawab atas operasional perusahaan khususnya terkait 

pengembnagan bisinis serta perenacnaan program-program yang 

menunjunagn penegmabnga bisnis seperti promosi, branding dll. 

● Operations 

Bertanggung jawab operasional perusahaan terkait hubungan kepada pihak 

ketiga (klien) sebagai pengguna aplikasi. 

● System & Technology 

Bertanggung jawab atas hal yang terkait teknis pengembangan produk; 

quality assurance serta litbang  

● Human Resources 
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Bertanggung jawab atas operasional perusahaan terkait sumber daya 

manusai baik kepersonaliaan aupun pengembnagan pegawai termasuk juga 

hal-hal yang menunjang kelancaran rumah tangga perusahaan  

● General Affairs 

Bertanggung jawab atas operasional perusahaan terkait masalah keuangan 

perpajakan dan hukum 

● QA (Quality Assurance)  

Adalah divisi yang ditempatkan untuk menjadi siswa magang. Pada divisi 

tersebut bertanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang akan 

dilepas ke pasaran sudah memenuhi semua standar kualitas untuk setiap 

komponennya. Untuk itu, QA akan secara aktif melakukan monitoring dan 

serangkaian uji dalam upaya memberi jaminan kualitas pada pengguna. 

  


