
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Elitics Teknologi Nusantara merupakan sebuah startup yang berdiri pada

tanggal 18 Mei 2014 oleh Eka Antonius Kurniawan dan Livia Rosamond dengan

dukungan dari salah satu business incubator yang ada di Indonesia yang bernama

Skystar  Ventures.  Pengalaman  Bapak  yang  kerap  dipanggil  Eka  ini  adalah

Bioinformatics dan  mendapatkan  gelar  Master  Bioinformatics dari  Nanyang

Technological  University  dengan  pengalaman  sepuluh  tahun  di  bagian

engineering di  Seagate  Technology dan  riset  di  Duke-NUS Graduate  Medical

School. Saat ini Eka Antonius Kurniawan sedang melakukan pengimplementasian

big data analysis untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan kesehatan. PT

Elitics  Teknologi  Nusantara  yang  sebelumnya  bernama  Elitics  Technologies

memiliki logo seperti yang tertera pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Logo PT Elitics Teknologi Nusantara
(Sumber: Dokumentasi Internal Perusahaan)
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 2.2 Visi dan Misi

Visi  PT Elitics  Teknologi  Nusantara  adalah menciptakan solusi  teknologi

informasi  yang  harmonis  yang  dapat  meningkatkan  mutu  kesehatan  dan

menciptakan  40  juta  pekerja  di  Indonesia  yang  memiliki  keahlian  tinggi.  PT

Elitics  Teknologi  Nusantara  memiliki  misi  meningkatkan  kesejahteraan

masyarakat  Indonesia  dalam aspek  kesehatan  dengan  melakukan  implementasi

big data analysis untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan kesehatan dan

membuat produk yang tidak hanya berteknologi mutakhir tetapi juga bermanfaat

dan dirasakan nyaman oleh pengguna.

 2.3 Filosofi Perusahaan

PT  Elitics  Teknologi  Nusantara  mempunyai  filosofi  bahwa  informasi

teknologi  seharusnya  tidak  hanya  bisa  membantu  manusia  tetapi  juga  dapat

menciptakan  manusia-manusia  yang  unggul  yang  dapat  memajukan  tingkat

kesejahteraan suatu negara.

 2.4 Produk Perusahaan

PT Elitics Teknologi Nusantara menghasilkan produk berupa search engine.

Produk yang dikembangkan diberi nama BioElitics dan SocioElitics.

Gambar 2.2 Logo BioElitics
(Sumber: Dokumentasi Internal Perusahaan)

Produk BioElitics terdiri dari aplikasi-aplikasi sebagai berikut.

a. Mesin Pencarian Seputar Informasi Rumah Sakit

Aplikasi berbasis website ini digunakan untuk memberi kemudahan 
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dalam pencarian rumah sakit.

b. MetSApp

Aplikasi berbasis Android ini digunakan untuk pencatatan metabolik

dan pencegahan sindrom.

Gambar 2.3 Logo MetSApp
(Sumber: Dokumentasi Internal Perusahaan) 

Gambar 2.4 Logo SocioElitics
(Sumber: Dokumentasi Internal Perusahaan)

Produk SocioElitics terdiri dari aplikasi-aplikasi sebagai berikut.

a. Mesin Pencarian Seputar Informasi Pekerjaan

Aplikasi  berbasis  website ini  digunakan  untuk  mempermudah

pencarian kelompok dan minat yang sama, pencocokan keahlian dan

bidang kerja, serta analisis keahlian dan pengalaman kerja.
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b. Timeline

Aplikasi  berbasis  iOS ini  digunakan untuk mencari  lowongan kerja

dengan menaruh pengalaman-pengalaman pengguna sebagai parameter

untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan pengalamannya.

 2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT Elitics Teknologi Nusantara
(Sumber: Dokumentasi Internal Perusahaan)

Board of Director adalah jabatan tertinggi dalam struktur dari perusahaan

ini.  Bagian  ini  bertugas  untuk  menjalankan  seluruh  proses  dalam perusahaan.

Selain itu, bagian ini juga menjadi pihak yang memantau kinerja dari bagian lain

dalam perusahaan. Pada umumnya, Board of Director memiliki dua tugas utama,

yaitu menjadi badan eksekutif sekaligus badan pengawas dalam perusahaan.

Designer akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan  user interface

dan  user  experience,  memperindah  interface sebuah  aplikasi,  dan  menangani

seberapa efisien interface sebuah aplikasi.

Application consultant merupakan  bagian  yang  berhubungan  langsung

dengan  pengguna  dan  mengurus  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  program,
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seperti bug yang dikirimkan oleh user untuk dilakukan perbaikan. Web developer

akan menangani bagian frontend pada sebuah website. Mobile developer bertugas

menangani aplikasi berbasis Android dan iOS.

Pada bagian quality management akan dilakukan tes terhadap aplikasi yang

akan dirilis, dengan tujuan untuk mencari kelemahan pada aplikasi dan menjaga

kualitas aplikasi yang dibangun.

Berdasarkan struktur organisasi  pada Gambar 2.5 di atas, peserta magang

berada pada posisi Web Developer yang bertugas menangani bagian frontend dari

situs SocioElitics dan BioElitics.
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