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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

PT Creatorz Media Network (Momsfluencer) merupakan sebuah perusahaan yang 

didirikan oleh Mekhtilde Noverina Gitaputri pada 21 Agustus 2019. Perusahaan in 

terletak di RUKO THE SPRINGS SPRU NO 62, Jl. Gading Golf Boulevard, 

Cihuni, Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten. Momfluencer awalnya merupakan 

sebuah komunitas yang berawal dari 30 anggota influencer yang sering berbagi 

kisah yang terkait dengan parenting dan motherhood. Kemudian Momsfluencer 

berkembang menjadi sebuah platform sharing dan review, serta memiliki jaringan 

kepada lebih dari 300 influencer kategori ibu dan anak.  

Momsfluencer bekerja sama dan mempromosikan brand melalui media 

sosial, serta merancang campaign yang disesuaikan dengan target market dalam 

meningkatkan awareness brand tersebut. Terdapat beberapa brand yang telah 

bekerja sama dengan Momsfluencer, meliputi +HOCL Indonesia, Macbear, Stein 

Cookware, Lulaboo, Babiesfirst, dan sebagainya. Selain itu, Momsfluencer juga 

mengelola beberapa akun Instagram untuk berbagai keperluan yang berkaitan 

dengan acara ataupun konten dan disesuaikan bagi kebutuhan orang tua dan anak. 

2.1.1. Logo Perusahaan   

Logo dari Momsfluencer ini memiliki visual seorang ibu yang menggendong 

anaknya, yakni Sunny yang menggunakan bandana bunga matahari. Sesuai 

dengan filosofi bunga matahari, Momsfluencer selalu bersemangat untuk 

berkembang menjadi lebih baik. Berikut merupakan filosofi dari bunga matahari: 

1. Simbol energi positif: Melambangkan energi positif yang harus dimiliki 

setiap individu dalam kehidupan. 

2. Persatuan: Bunga matahari merupakan bunga majemuk yang terdiri dari 

ratusan hingga ribuan bunga kecil, sehingga memiliki makna kebersamaan 

dalam merangkul satu sama lain dalam kehangatan. 
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3. Kegembiraan dan keceriaan: Jika memandang bunga matahari, bunga 

tersebut mampu memancarkan kegembiraan dan keceriaan kepada setiap 

orang yang melihatnya. Hal ini memiliki makna bahwa kehidupan 

haruslah dilewati dengan kegembiraan. 

4. Idealisme dan kesetiaan: Bunga matahari yang selalu menghadap dan 

mengikuti matahair sehingga melambangkan kesetiaan. 

5. Semangat dan optimis: Bunga matahari yang berwarna kuning mampu 

memberikan semangat serta optimisme dalam menjalankan kehidupan. 

6. Persahabatan: Bunga matahari mengindikasikan kesetiaan dan sukacita 

antar saudara serta persahabatan yang universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Logo Momsfluencer 
(Sumber: Momsfluencer) 

2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

PT Creatorz Media Network (Momsfluencer) memiliki visi dan misi dalam 

menjadi sebuah perusahaan sosial media agensi terbesar di Indonesia.  

2.1.3. Bidang Usaha 

Momsfluencer merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 

Perusahaan ini berfokus pada campaign ataupun promosi brand terkait melalui 

media sosial dan menyesuaikan target audiens. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

PT Creatorz Media Network berdiri pada tahun 2019 dan memiliki satu anak 

perusahaan, yakni Momsfluencer. Momsfluencer awalnya terbentuk dari 30 

anggota mom influencer dalam sebuah komunitas sehingga akhirnya berkembang 

menjadi sebuah perusahaan/brand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2. Bagan Struktur PT Creatorz Media Network 

(Sumber: PT Creatorz Media Network) 

 Momsfluencer ini menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana 

dalam mempromosikan brand ataupun melaksanakan campaign. Terapat 8 akun 

Instagram meliputi: 

1. Momsfluencer: akun utama Momsfluencer yang berfokus pada konten 

parenting, motherhood, dan rekomendasi produk. 

2. Momsfluencer.bazaar: merupakan akun yang dikhususkan untuk kegiatan 

event bazaar berdasarkan tema yang berbeda, rekomendasi dan review 

produk untuk para ibu dan anak.  

3. Momsfluencer.giveaway: akun yang digunakan untuk menyelenggarakan 

kegiatan giveaway jika terdapat permintaan promosi brand dan traffic 

campaign. 

4. Momsfluencer.network: merupakan akun management untuk 

Momsfluencer dan mom influencers pada agensi. 

5. Momsfluencer.community: akun khusus untuk komunitas para ibu yang 

berisikan tips dan sharing anggota komunitas. 
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6. Momsfluencer.magz: merupakan akun media yang berfungsi seperti 

majalah online dan berisikan cerita kehidupan public figure dan artis. 

7. Momsfluencer.care: Akun yang bertujuan untuk share, keperluan charity 

atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh Momsfluencer. 

8. Momsfluencer.internasional: akun yang memberikan konten khusus 

parenting ke audiens luar negeri. 

 

Berikut merupakan struktur kerja PT Creatorz Media Network: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3. Bagan Struktur Jabatan Momsfluencer 
(Sumber: Momsfluencer) 

   


