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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan  

 

PT Rajawali Pacific Internusa Convex adalah penyelenggara Meeting, 

Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Indonesia dan industri 

pariwisata. PT Rajawali Pacific Internusa memberikan jasa pengelolaan acara, 

baik dari pra-acara hingga pasca acara, juga menyediakan dan merancang 

program untuk mitra kami melalui layanan superior.  

Tim manajemen Internusa Convex telah mengembangkan visi dan misi baru 

bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. menyadari bahwa klien 

memiliki potensi untuk menjadi 'pemain' yang sangat dihormati dan unggul 

dalam ruang lingkup bidang perusahaan masing-masing. Selain itu PT Rajawali 

Pacific Internusa Convex memiliki tujuan untuk mewujudkan semua 

perusahaan klien kami sebagai perusahaan terkemuka di bidangnya masing-

masing, melalui program yang tersedia, untuk memberikan kepada para 

delegasi ingatan khusus tentang pengalaman mereka. 

 

2.1.1 Identitas perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Rajawali Pacific Internusa 

Alamat   : Ruko Malibu Square Blok A-10 Pahlawan Seribu 

 Nomor Telepon : +62 21 53166322 

Jenis Bisnis  : MICE 

Halaman Website : sales@innex.co.id1 
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2.2  Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi perusahaan terkemuka di industri dan menyediakan layanan MICE 

dalam skala nasional dan internasional. 

Misi 

Untuk membangun posisi sebagai penyelenggara MICE profesional terkemuka 

dan terkemuka di Indonesia dengan memberikan nilai kompetitif dan terbaik 

dalam masalah layanan dan keuangan serta memastikan bahwa setiap proyek 

diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. 

2.2.1 Logo Perusahaan 

Gambar 2.1 Logo perusahaan 

 

2.2.2 Bisnis Perusahaan 

1) Meetings 

PT Rajawali Pacific Internusa menawarkan berbagai layanan pertemuan 

untuk lembaga pemerintah, perusahaan, badan profesional, dan asosiasi di 

seluruh negeri, dengan ukuran mulai dari di bawah 50 hingga 1.000 peserta. 

2) Incentives 

Program insentif ditujukan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan, 

yang bersifat motivasi, dengan fokus utama pada peserta perorangan. 
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3) Conventions 

Konferensi bukan hanya sekelompok orang yang bertemu bersama. Ada 

banyak tujuan penting dan penting untuk organisasi. PT Rajawali Pacific 

Internusa mengevaluasi tujuan dan kebutuhan klien terlebih dahulu untuk 

memastikan hasil tercapai. 

4) Exhibitions 

PT Rajawali Pacific Internusa mengelola pameran dagang dan publik 

dari berbagai sektor. Sebuah acara yang didedikasikan untuk membantu klien 

menjangkau target audiens. Baik melalui penjualan dan pemasaran eksklusif 

atau pengunjung yang mendapat manfaat dari sejumlah layanan bernilai 

tambah. 

 

2.2.3 Produk PT Rajawali Pacific Internusa 

Berikut beberapa client PT Rajawali Pacific Internusa: 

 Ministry of Tourism: 

 Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

 PT. Reasuransi National Indonesia 

 Astra Daihatsu Motor 

 Astra Otoparts 
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2.3 Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Rajawali Pacific Internusa 
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Pandji

Head Marketing

Riki

Internship

Alfred christian
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