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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

PT. VGI Digital Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai VGI Digital 

merupakan sebuah perusahaan digital marketing yang terfokus kepada bisnis 

pemasaran berbasis media digital. Dirintis oleh Patra Ramadana (Kelly), pada 

awalnya VGI merupakan sebuah singkatan dari Video Games Indonesia. VGI 

adalah sebuah media game pertama di Indonesia yang dikenal tidak hanya 

mengupas tuntas dunia game, melainkan juga teknologi. Memang pada awalnya 

VGI hanyalah sebatas forum bagi komunitas pecinta game, namun dengan 

berjalannya waktu VGI mulai perlahan memiliki produk yakni sebuah video 

seputar para gamers. Sehingga pada tahun 2004, salah seorang produser MTV 

berhasil melirik VGI, dan tertarik untuk memproduksi sebuah program televisi 

tentang game yang akan VGI jalankan selama dua tahun. Program ini nantinya 

akan ditayangkan di televisi Astro Malaysia dengan judul Game Maniax. 

 

 

Gambar 2.1. Logo Lama VGI 

 

 Pada tahun 2013, Kelly keluar dari VGI untuk mencari ilmu lebih dalam 

seputar dunia pemasaran digital. Video Games Indonesia pun dibubarkan. Kelly 

memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan Jepang, di sana ia mempelajari 

ilmu affiliate marketing lalu kemudian membuat PricePrice Indonesia. Kelly 
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akhirnya bertemu dengan Rian Rahadian, seorang investor dan teman akrab. 

Setelah melalui beberapa diskusi, VGI pun didirikan kembali pada tahun itu. VGI 

merubah namanya menjadi Visi Global Interaktif (VGI Digital), dan mulai 

kemudian memfokuskan diri menjadi sebuah perusahaan pemasaran (Ramadana, 

Wawancara Pribadi, 11 Januari 2021).  

 

 

Gambar 2.2. Logo Baru VGI 

 

 Kantor VGI Digital kini bertempatan di Ruko Grand Fatmawati Mas, Blok 

I/108, Jln. RS Fatmawati No.20 Jakarta Selatan dan telah menangani banyak high 

profile clients. VGI Digital telah sepenuhnya mejadi perusahaan bidang 

pemasaran digital (digital marketing), produk-produk yang mereka tawarkan 

yakni website/apps development, internet data solution, digital marketing, dan 

video production ("Product," n.d.).  
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan di atas merupakan struktur organisasi dari VGI Digital. Dikepalai oleh 

Rian Rahadian selaku presiden dan Patra Ramadana (Kelly) selaku direktur 

perusahaan yang mengawasi langsung empat divisi di bawahnya. Divisi tersebut 

adalah finance, human resource, sales, dan operations. Creative division sendiri 

berada di bawah operations. Divisi ini dikepalai oleh Ari Soetjitro, yang juga 

merupakan operations manager dan pembimbing lapangan penulis saat magang. 

Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi VGI Digital 


