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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Maxx Animation merupakan sebuah studio animasi yang telah berdiri dari tahun 

2017 dan terletak di gedung Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Jln. 

Boulevard Jend  Sudirman 1688, Lippo  Karawaci, Tangerang. Maxx Animation 

bermula dari presiden Li (Mochtar Riady) sebagai penemu dan presiden dari 

Lippo Group mengundang Raymond dan Mr. James untuk pindah ke Jakarta 

dengan tujuan membantu mengembangkan industri animasi di Indonesia (Maxx 

Animation, 2017). 

Lippo Group sebagai sebuah industri jasa terbesar di Asia Tenggara, 

dimana mempunyai perusahaan di berbagai bidang seperti, internet, televisi kabel, 

bioskop, dan satelit komunikasi. Berdasarkan luasnya bidang-bidang perusahaan 

yang dimiliki oleh Lippo Group menjadikan Maxx Animation mempunyai 

pondasi yang ideal untuk mengembangkan perusahaannya. Selain itu, Indonesia 

merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan keempat di 

seluruh dunia dengan perkembangan ekonomi yang cepat dan mempunyai sekitar 

20 juta orang beretnis Tionghoa. Jumlah populasi orang beretnis Tionghoa ini 

berdasarkan penelitian beberapa tahun terakhir telah membantu mengembangkan 

hubungan dengan Negara Cina. Presiden Li menempuh pendidikan filosofi di 

Universitas Nanjing Cina, dimana ia sangat berpengaruh pada saat awal reformasi 

ekonomi Cina sehingga mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan Cina 

(Maxx Animation, 2017). 
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Gambar 2.1 Logo Maxx Animation 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 

Maxx Animation mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

Visi 

 Membangun sebuah media group untuk anak-anak terbesar di Asia Tenggara 

termasuk saluran televisi anak-anak, bekerja dengan produksi global dan 

mengembangkan IP sendiri, dan membangun tim produksi animasi yang luar biasa serta 

bergerak cepat untuk mendapatkan segala kesempatan yang tersedia untuk memimpin 

industri animasi di Indonesia dan Asia Tenggara  (Maxx Animation, 2017). 

Misi 

 Menggunakan insan-insan lokal berbakat dan teknologi tercanggih untuk dapat 

menghasilkan animasi berstandar internasional dan menjadi studio pemimpin terutama di 

Asia Tenggara. Selain itu, Maxx Animation akan mendirikan sistem produksi, penjualan, 

kreatif, serta saluran televisi anak-anak  (Maxx Animation, 2017).
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2.1. Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Perusahaan 

(Sumber: Dokumen Perusahaan)


