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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Deskripsi Singkat Perusahaan 

IKKAT Inovasi Teknologi merupakan solusi Teknik Informatika untuk 

menjawab kebutuhan yang terkait dengan sistem platform dari core digital micro 

finance yang terpadu. IKKAT memberikan solusi yang nyata kepada micro finance 

dalam mendapatkan solusi core finance dengan model Cloud. Berlangganan solusi 

SIMPOOL akan mendapatkan akses dengan model Cloud tersebut. Semua 

komponen dari hardware, aplikasi software, penyediaan Data Center, dan 

pengembangan aplikasi disediakan oleh IKKAT. IKKAT menyediakan sistem yang 

fleksibel untuk menampung simpanan nasabah berupa tabungan digital. Transaksi 

pembayaran dan pembelian bagi nasabah akan memudahkan lembaga keuangan 

mendapat tambahan komisi. IKKAT memiliki logo seperti pada Gambar 2.1. 

 Platform SIMPOOL menjadi solusi yang terpadu bagi terhubungnya banyak 

pelaku micro finance sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar pelaku micro 

finance dengan dunia luar, seperti payment digital dan e-commerce. Sekitar 60% 

Micro Finance di Indonesia tidak tersentuh akan layanan perbankan nasional, 

sehingga dengan adanya SIMPOOL maka pelaku micro finance, seperti koperasi 

akan diberikan kemudahan. Perbedaan IKKAT dengan perusahaan lainnya adalah 

IKKAT merupakan perusahaan asli dan berbakat yang dibuat oleh orang Indonesia 

dengan solusi internasional.
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Gambar 2.1 Logo PT IKKAT Inovasi Teknologi 

 

2.2 Visi dan Misi 

 PT IKKAT Inovasi Teknologi memiliki sebuah visi yaitu meningkatkan 

ketahanan teknologi bangsa Indonesia dengan mengirimkan solusi platform bagi 

micro finance. 

PT IKKAT Inovasi Teknologi memiliki misi untuk meningkatkan 

kesejahteraan pelaku micro finance dengan memberikan solusi teknologi terkini 

dengan model kolaborasi. 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT IKKAT Inovasi Teknologi 
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 Penjelasan singkat dari masing-masing posisi pada Gambar 2.2 adalah 

sebagai berikut. 

1) Chief Executive Officer 

Berperan dalam menggerakkan visi dan misi perusahaan sebagai seorang 

pemimpin, memberikan solusi dalam permasalahan , dan menghubungkan 

bisnis dengan pasar. 

2) Chief Technology Officer 

Berperan dalam mendefinisikan standar Framework, Tools Development, dan 

aplikasi arsitektur. 

3) Chief Marketing Officer 

Bertanggung jawab dalam memfokuskan dan menjaga kualitas layanan melalui 

komunikasi, dan semua kegiatan pemasaran seperti pengembangan produk dan 

periklanan. 

4) Back End 

Berperan dalam membuat Back End API, menyediakan metode untuk API, serta 

membuat dan mendesain skema basis data. 

5) Front End 

Berperan dalam membuat aplikasi Front End serta mengintegrasikannya 

dengan Back End melalui API. 

6) Business Analyst 

Berperan dalam mendesain fungsi aplikasi bisnis, mendesain UI/UX, dan 

mendefinisikan Testing Script. 

7) Quality Assurance 
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Berperan dalam mendesain Test Script dan membuat percobaan pengujian 

terhadap program. 

8) Operation 

Berperan dalam memonitor sistem, menyediakan Logs apabila terjadi eror atau 

permasalahan, dan meng-update aplikasi. 

9) Financial Advisor 

Berperan dalam membantu seseorang untuk mengelola uang dengan 

memberikan berbagai nasihat keuangan seperti asuransi, perencanaan, pajak, 

pension, serta inventasi. 

10) Human Resources 

Berperan dalam merekrut karyawan baru, memotivasi karyawan, dan menjaga 

hubungan antar karyawan.  

11) Sales and Marketing 

Berperan dalam meningkatkan minat dari customer, merekap catatan hasil 

penjualan secara detail, serta menjamin kepuasan dari customer. 

12) Project Management Office 

Berperan dalam mengimplementasikan metode bisnis tertentu yang dapat 

membuat standar proyek menurut aturan dan proses tertentu sehingga 

pengambil keputusan akan terus konsisten dalam mencapai tujuan dan target 

dari proyek. 

 


