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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1 Profil Perusahaan 

 2.1.1 Sejarah Singkat Seeties 

  Seeties dibentuk oleh David and Elbert, dua orang ini memiliki visi 

 dan misi yang sama untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan 

 membahagiakan masyarakat melalui aplikasi yang dibuat. Berawal dari 

 mereka berdua menyukai travelling, mereka mau menciptakan sebuah 

 aplikasi yang berbeda dengan aplikasi media sosial lain. 

  Seeties adalah perusahaan internet bergerak yang beroperasi 

 sebagai platform informasi gaya hidup kota dan mobile application yang 

 menyediakan rekomendasi dan ulasan tentang gaya hidup dan perjalanan 

 dari  penduduk lokal kota.  Hal ini memungkinkan pengguna untuk 

 mencari penawaran terbaik dan tempat untuk makan, bermain dan 

 nongkrong. Mengutamakan unsur  sosial dalam membangun sebuah 

 web dan mobile application yang akan membantu penduduk lokal untuk 

 mengeksplorasi kehidupan kota. Seeties secara selektif memberikan 

 kesempatan ke pedagang lokal dan pedagang mengalami hingga 

 peningkatan 70% dalam bisnis mereka. 

  Saat ini, Seeties telah hadir di 6 negara yang berfokus ke wilayah 

 Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Fillipina 

 dan Taiwan. Seeties tidak hanya menyediakan rekomendasi lokal, tapi 

 juga rekomendasi dari mancanegara yang akan membantu user yang ingin 

 mendapatkan pengalaman seru ketika berjalan – jalan di Negara tersebut.  

  Seeties membuat kehidupan kota menjadi lebih seru dan 

 menyenangkan. Dengan Seeties, masyarakat dapat menjelajahi tempat dan 

 mendapatkan pengalaman menarik untuk dibagikan ke sesama pengguna 

 Seeties dan masyarakat lainnya.  
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 2.1.2 Visi dan Misi 

Visi  : Membawa kebahagian bagi kehidupan kota 

Misi  : Memberikan akses pengalaman yang menyenangkan 

 

 2.1.3 Logo Seeties 

   Gambar 2.1 : Logo Seeties  

 

 
    Sumber Gambar : Seeties.me 

 

 

 2.1.4 Spesifikasi Perusahaan 

Nama Perusahaan : Seeties 

Alamat : Jl. Cendrawasih 5 No 14, Gandaria Selatan, Cilandak 

Bidang Usaha : Mobile Application 

Jam Kerja : 09.00 – 17.00 WIB 

Website : Seeties.me 
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 2.1.5 Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 : Struktur Organisasi Seeties Indonesia 

	  
	   	   	   	   Sumber : Seeties.me 

	   	  	   Seeties dipimpin oleh David dan Elbert sebagai Founder. Di bawah 

Founder ada Country Manager yang dipimpin oleh Rani Chairunisa. 

Country Manager membawahi beberapa bagian yang ada di Seeties.me. 

Danu Indrasprasto sebagai kepala divisi Event Team, Derriel sebagai 

kepala divisi Collaboration, Nisa sebagai kepala divisi Online, dan 

Harishazka Fauzan sebagai kepala divisi Creatif. Penulis sendiri berada di 

bawah Country Manager Seeties yaitu Rani Chairunisa, yang dibantu oleh 

kepala divisi Event yaitu Danu Indrasprasto, dan kepala divisi Online yaitu 

Nisa. Penulis menyerahkan apa pekerjaan yang diberikan yaitu menulis 

feature online tentang event yang dibuat oleh Seeties.me, event – event 

lain yang sedang berlangsung misalnya Pop Up Market, dan juga menulis 

informasi tentang berbagai tempat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. 
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 2.1.6 Content Seeties.me 

  Seeties.me merupakan perusahaan aplikasi online berbentuk media 

 sosial yang bukan hanya digunakan selayaknya media sosial lain, tetapi 

 Seeties.me merupakan sebuah media sosial yang dibuat untuk 

 menyebarkan  informasi dan juga mendukung para pedagang lokal di era 

 Pasar Bebas  ASEAN.  

  Dalam Seeties.me, mereka memberikan informasi bagi masyarakat 

luas tentang berbagai jenis kebudayaan yang ada di negara asal kita. 

Misalnya saja di Indonesia ada berbagai jenis kebudayaan yang belum 

diketahui oleh orang yang berasal dari luar Indonesia. Fungsinya disini 

adalah agar Indonesia juga semakin terkenal dengan berbagai jenis 

kebudayaannya. Bukan hanya dari segi kebudayaan saja, tapi juga 

berbagai jenis toko yang ada di Indonesia bisa dilihat oleh orang – orang 

luar negri. Tidak perlu takut jika tidak mengerti bahasa yang ditulis, 

karena di dalam aplikasi ini terdapat tombol translate, jadi siapapun bisa 

membaca artikel yang ada di Seeties.me. Artikel yang ditulis di Seeties.me 

juga berasal dari warga negara asal daerah / negara tersebut. 

 

  Selain itu dalam Seeties.me ada konten yang disebut dengan 

Seetieshop. Seetieshop sendiri adalah toko – toko dengan owner lokal 

yang mau bergabung dengan Seeties untuk mempromosikan tokonya 

melalui Seeties.me. Tujuan dari Seetieshop ini sendiri adalah membantu 

para pedagang lokal untuk mempromosikan apa yang mereka jual agar 

masyarakat luas tertarik karena Seeties.me sendiri sudah ada di 6 negara 

Asia.  
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

    Gambar 2.3 : Struktur Organisasi 

	  
	   	   	   	   	   Sumber : Seeties.me 

 

 Penulis ditempatkan di divisi feature writing. Tugas dan fungsi divisi ini 

adalah membuat feature yang akan di publikasikan di aplikasi Seeties agar bisa 

dibaca oleh masyarakat luas untuk mendapatkan informasi – informasi terbaru. 

Selain  itu juga penulis membantu divisi event team untuk melaksanakan dan 

meliput event yang dibuat oleh Seeties dan menuliskannya ke dalam aplikasi agar 

masyarakat dapat mengetahui event apa yang sedang berlangsung. Misalnya 

seperti salah satu event Seeties yaitu campaign Seetieshop yang berlangsung di 

Binus, maka penulis menulis artikel tentang event tersebut agar diketahui oleh 

masyarakat luas. Selain event tersebut, Seeties.me juga menyebarkan berbagai 

informasi melalui media sosial kepada masyarakat luas agar tidak tertinggal 

informasi – informasi yang ada. Informasi yang dimaksud adalah infomasi tentang 

kebudayaan, tempat – tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat baik dari 

dalam maupun luar negri. 

 Di divisi penulis sendiri, penulis dikepalai oleh kepala divisi Event Team 

(Danu Indrasprasto) dan juga kepala divisi Online (Nisa). Disini penulis bekerja 

untuk menulis feature online yang akan dipublikasikan di Seeties.me itu sendiri.  
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 Berikut ini adalah jenis tugas dari setiap divisi yang ada di Seeties.me : 

 Country Manager  

1) Mengepalai empat divisi yang ada di Seeties 

2) Membuat konsep jenis informasi apa saja yang akan di publikasikan di 

Seeties.me 

3) Memantau keberhasilan berbagai event maupun artikel yang di 

publikasikan 

  

 Event Team 

1) Membuat berbagai jenis event yang berhubungan dengan Seeties dan 

Seetieshop 

2) Membuat artikel online yang dipublikasikan di Seeties.me tentang 

event yang sedang berlangsung 

 

 Collaboration  

1) Menjalin hubungan dengan pemilik toko lokal untuk bekerja sama 

dengan Seeties.me 

2) Memperkenalkan Seeties.me di kalangan masyarakat luas 

 

 Online  

1) Membuat artikel online yang berisi tentang kebudayaan, tempat – 

tempat yang cocok dikunjungi oleh masyarakat sebagai destinasi 

wisata 

2) Mengawasi para peserta magang yang bekerja di divisi online, salah 

satunya menulis artikel 

3) Mempromosikan Seeties.me melalui media online 

 

 Creatif  

1) Membuat konten Seeties.me dan Seetieshop semakin menarik 

2) Membuat berbagai flyer, banner, dan segala jenis atribut baik dari 

online sampai cetak untuk Seeties.me 
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