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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Deskripsi Perusahaan 

PT Inovasi Cybertrend International pertama kali didirikan dengan nama PT 

Mallinternet Indonesia Jaya Pada tahun 2015. Pada tahun 2018, perusahaan ini 

berganti nama menjadi PT Inovasi Cybertrend International. Perusahaan ini 

didirikan sebagai perusahaan multi cabang yang berbasis dalam bidang 

pengembangan teknologi untuk grup konglomerat yang dimiliki oleh Bapak Ricky 

Sutanto sebagai salah satu pendiri kelompok usaha Blossom Group. Dalam 

perkembangannya, ICTI sudah menunjukkan pertumbuhan dinamis yang ditandai 

dengan adanya persetujuan bisnis dengan berbagai mitra internasional seperti 

Singapura, Tiongkok, dan negara-negara di Eropa. Sekarang ICTI lebih terfokus 

pada dua proyek utama yaitu Celhum Travel dan Fullerton Markets. 

(Celhumtravel.com) 

Celhum Travel merupakan sistem agensi travel yang bersifat syariah. 

Keunggulan dari Celhum Travel antara lain mengutamakan kebutuhan pelanggan 

serta integritas dalam pekerjaan, proaktif dalam berbagai pengetahuan, dan 

menjunjung tinggi nilai perbedaan.  

Fullerton Markets adalah proyek yang berfokus pada perdagangan valuta 

asing atau dikenal dengan Forex. Fullerton Markets memiliki tujuan untuk 

memberikan layanan trading dengan cepat, stabil dan transparan kepada nasabah, 

memiliki aplikasi yang menarik, memberikan nilai yang lebih menguntungkan 
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bagi nasabah dalam bertransaksi, menjamin keamanan nasabah, mempermudah 

dan mempercepat penarikan dana, serta menjadikan Fullerton Market sebagai 

sarana perdagangan valuta asing yang user friendly sehingga mudah dipahami 

oleh semua kalangan. 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan  

(PT Inovasi Cybertrend International, 2018) 

Gambar 2.1 menjelaskan struktur organisasi PT Inovasi Cybertrend 

International tahun 2018. Tommy P. Tharsiman dan Ivan Lianto masing-masing 

menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Vice Chief Executive Officer dari 

PT Inovasi Cybertrend International. Di bawah Vice Chief Executive Officer, 

terdapat Chief Operational Officer yang memiliki tugas untuk mengontrol 

jalannya proyek dalam perusahaan. Jabatan Chief Operational Officer dipegang 

oleh Aditya. Chief Operational Officer memimpin secara langsung divisi-divisi 

lain yang menunjang operasional perusahaan seperti divisi Human Relation, 
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Finance, IT, dan Design. Divisi-divisi ini dipimpin oleh Kevin Y. P. selaku kepala 

dari divisi IT sekaligus pembimbing proses kerja magang. Novita S. Sophian 

sebagai kepala divisi keuangan merangkap kepala divisi Human Relation, dan 

Arief F sebagai kepala divisi bidang desain. 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari ICTI adalah menjadi IT Holding Company yang bergerak di bidang 

digital (PT Inovasi Cybertrend International). 

Misi dari perusahaan ini sendiri adalah sebagai berikut (PT Inovasi 

Cybertrend International). 

 Mencari orang-orang dengan attitude dan technical skill yang baik. 

 Membangun teknologi digital yang baru dan terus berkembang. 

 Bertujuan untuk menjadi perusahaan multinasional dengan cara memimpin 

dalam bidang jaringan global dan aplikasi digital yang inovatif.


