
5 

BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2. 1   Sejarah Singkat  

PT. Indobest Artha Kreasi atau yang biasa lebih dikenal dengan nama 

Mobilepulsa, merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi informasi yang 

menyediakan berbagai produk digital untuk melayani berbagai macam jenis 

pembayaran untuk para penggunanya. PT. Indobest Artha Kreasi didirkan pada tanggal 

14 Mei 2012 oleh Bapak Budiman Yungsen dan lima orang rekan lainnya. Saat ini, 

selain menyediakan berbagai produk sendiri, PT. Indobest Artha Kreasi juga 

menyediakan layanan Application Programming Interface (API) yang dapat digunakan 

oleh semua orang untuk melakukan pembayaran secara digital (pulsa, kupon 

permainan, tagihan listrik, tagihan air, dan sebagainya). API yang dikembangkan oleh 

PT. Indobest Artha Kreasi juga telah digunakan oleh berbagai e-commerce ternama di 

Indonesia. Gambar 2.1 merupakan logo PT. Indobest Artha Kreasi yang saat ini masih 

digunakan. 
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Gambar 2.1 Logo PT. Indobest Artha Kreasi 

(Sumber: Dokumentasi internal perusahaan) 

 

2. 2   Visi dan Misi 

PT. Indobest Artha Kreasi memiliki visi untuk menjadi platform pembayaran 

bagi semua orang untuk segala kebutuhan. Untuk mencapai visi tersebut, PT. Indobest 

Artha Kreasi memiliki misi yang setiap saat dilaksanakan oleh perusahaan pada segala 

operasinya sehari – hari, yaitu adalah membangun produk untuk membantu orang – 

orang dalam melakukan pembayaran, dengan berbagai pilihan yang luas, dan dengan 

pelayanan dan dukungan terbaik. 

  

2. 3   Produk  

PT. Indobest Artha Kreasi memiliki empat produk utama, yaitu Mobilepulsa, 

Whitelabel, IAK.id, dan API. Seluruh produk PT. Indobest Artha Kreasi bergerak di 

bidang pelayanan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan masyarakat. 

Mobilepulsa adalah sebuah layanan pengisian pulsa, token listrik, kupon 

permainan, pembayaran tagihan air, dan berbagai kebutuhan pembayaran lainnya 
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dengan pelayanan 24 jam non-stop untuk pelanggan perorangan. Selain dapat diakses 

pada situs “mobilepulsa.com” melalui komputer, Mobilepulsa juga hadir dalam bentuk 

aplikasi seluler (android dan IOS) sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan 

kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi online. Gambar 2.2 merupakan 

contoh tampilan aplikasi Mobilepulsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan aplikasi Mobilepulsa 

(Sumber: Aplikasi Mobilepulsa) 

  

Whitelabel adalah sebuah layanan yang tujuannya untuk membantu para 

wirausahawan untuk dapat memiliki situs web dan aplikasi seluler sendiri untuk 

menjual berbagai jenis produk pembayaran digital dan menjadi pelayan pembayaran 

segala kebutuhan lainnya dengan merek sendiri. Dengan menggunakan produk 

Whitelabel ini, para wirausahawan tidak perlu mengerti teknis, tidak perlu mencari 

pemasok produk, dan tidak perlu membeli aplikasi, untuk memulai berjualan segala 
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macam produk digital yang tersedia. Gambar 2.3 merupakan contoh tampilan aplikasi 

Whitelabel ketika sedang melakukan pengelolaan produk yang ingin dijual oleh 

pengguna Whitelabel. 

  

Gambar 2.3 Tampilan aplikasi Whitelabel 

(Sumber: Dokumentasi internal perusahaan) 

 

IAK.id merupakan layanan yang serupa dengan Mobilepulsa, namun layanan 

IAK.id berfokus pada pelanggan yang terdiri dari UMKM ataupun perusahaan. Dengan 

menggunakan IAK.id, bisnis dapat meningkatkan akuisisi, konversi, dan retensi 

pelanggan dengan insentif berupa ribuan produk digital yang juga dapat 

dipersonalisasi. Salah satu fitur andalan IAK.id adalah layanan pengisian pulsa dan 

berbagai produk prabayar lainnya secara massal dengan melakukan pengunggahan 

dokumen Excel. Gambar 2.4 merupakan contoh tampilan aplikasi IAK.id ketika ingin 

melakukan pengisian pulsa secara massal. 
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Gambar 2.4 Tampilan aplikasi IAK.id 

(Sumber: Dokumentasi internal perusahaan) 

 

 Layanan Application Programming Interface (API) yang dikembangkan oleh 

PT. Indobest Artha Kreasi merupakan layanan yang dapat digunakan oleh berbagai 

perusahaan ataupun pengembang lain untuk melakukan transaksi berbagai produk 

digital yang lengkap secara aman dan mudah. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan 

integrasi platform pengguna dengan API yang disediakan ini. Selain menyediakan 

layanan transaksi, API ini dapat menyediakan laporan lengkap untuk memantau 

transaksi, pengisian saldo, serta analisa transaksi harian dan bulanan. Tentunya, 

layanan API ini disertai dengan dokumentasi API yang lengkap dan mudah dimengerti.   

 

2. 4   Struktur Organisasi   

Secara keseluruhan, struktur organisasi pada PT. Indobest Artha Kreasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. Indobest Artha Kreasi 

(Sumber: Dokumentasi internal perusahaan) 

 

Commisioner merupakan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan. 

Commisioner bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan 

pada tingkat tertinggi. Commisioner pada PT. Indobest Artha Kreasi beranggotakan 

tiga orang.  

Chief Executive Officer (CEO) adalah jabatan yang memegang peranan tinggi 

dan krusial pada perusahaan ini. CEO bertugas memantau kinerja dari seluruh divisi 

yang ada dalam perusahaan, dan juga mengelola perusahaan secara keseluruhan. Selain 

itu, CEO juga menentukan kebijakan, prosedur umum, standar, dan arah perusahaan 

dengan mengambil keputusan – keputusan krusial dalam kegiatan sehari – hari 

perusahaan.   

Chief Technology Officer (CTO) berperan sebagai kepala seluruh Divisi 

Information Technology (IT) dan memberi laporan kepada CEO. CTO bertanggung 
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jawab atas seluruh kebutuhan, penggunaan, dan pengembangan teknologi dalam 

perusahaan, khususnya untuk membangun dan memelihara segala produk – produk 

baru dan yang telah ada.  

CTO membawahi tiga buah Divisi IT, yaitu Divisi API yang bertanggung jawab 

atas produk API, Divisi IAK dan MP yang bertanggung jawab atas produk IAK.id dan 

Mobilepulsa, dan Divisi WL yang bertanggung jawab atas produk Whitelabel. 

Chief Marketing Officer (CMO) berperan sebagai kepala Divisi Marketing dan 

memberi laporan kepada CEO. CMO bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan dan 

pengembangan ide, inovasi, serta strategi pemasaran produk – produk perusahaan. 

CMO membawahi Divisi Marketing yang bertugas langsung untuk memasarkan 

produk – produk perusahaan serta bertemu langsung dengan calon pelanggan untuk 

mengenalkan produk, dan juga dengan pelanggan untuk membimbing dan membantu 

mengatasi kesulitan yang mungkin ditemui dalam menggunakan produk. 

Divisi Operations dan Finance bertugas untuk menangani hal – hal operasional 

sehari – hari perusahaan dan juga bertanggung jawab atas keuangan perusahaan secara 

keseluruhan. Divisi ini juga bertugas untuk membuat laporan operasi, dan audit 

keuangan perusahaan. 

Divisi Human Resource Development (HRD) bertanggung jawab dalam 

mengurus perekrutan karyawan, administrasi karyawan seperti absensi dan gaji, 

mengurus surat – surat kontrak dan perjanjian, serta memantau perkembangan dan 

kinerja seluruh karyawan dalam perusahaan.  

Divisi Legal bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengurus perizinan 

perusahaan terkait dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan agar sesuai 
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dengan hukum yang berlaku. Divisi ini juga bertugas untuk menangani masalah hukum 

yang menyangkut perusahaan yang mungkin terjadi. 

Divisi Customer Service (CS) bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan 

kepada pelanggan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 

produk – produk perusahaan. Divisi CS juga bertugas untuk memberikan wawasan dan 

menjawab pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan produk dan perusahaan agar 

pelanggan dapat lebih mengenal dan dapat menggunakan layanan perusahaan dengan 

maksimal. 

 

 

 

 

 

  


