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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Geniora adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang edukasi, sebuah anak 

perusahaan milik PT. Multitech Infomedia, yang terbentuk pada tahun 2016. 

Geniora sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang edukasi, menggunakan 

teknologi dengan harapan, agar dapat menghasilkan dampak positif dalam 

pendidikan Indonesia.  

 

Gambar 2.1 Logo Geniora 

(Geniora.com) 

Pertama Geniora terbentuk dari sekelompok teman-teman gereja yang 

bergabung membuat perusahaan yang berjalan dalam bidang edukasi dan 

terbentuknya aplikasi Geniora. Berjalannya waktu, perusahaan ini menjalani 

kemitraan dengan Fredy Candra yang di mana, Pak Fredy menjadi CEO Geniora 

sampai saat ini. Karena ketertarikan beliau dengan bidang edukasi, beliau memiliki 

ide untuk membuat telpon genggam yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk anak-anak, Setelah melihat telpon genggam pada sebuah 

Pameran. Beliau membentuk Geniora Phone 
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Selain Geniora Phone, Geniora juga menghasilkan video animasi 

pembelajaran kartun yang dapat dimengerti oleh anak-anak melalui animasi yang 

menarik dan mudah dimengerti, yang akan dimasukan kedalam aplikasi geniora, 

animasi tersebut dinamakan SayaB!sa. Selain membuat animasi pembelajaran, 

Geniora juga melakukan pekerjaan klien seperti branding dan iklan, yang disebut 

Geniora in Motion. 

Geniora selalu berkomitmen dalam setiap produk dan event untuk 

Pendidikan Indonesia. Geniora Rindu untuk menjembati Pendidikan kepada anak-

anak Indonesia melalui teknologi edukasi. Karena masa depan mereka adalah masa 

depan kita semua. Oleh karena itu, Geniora memiliki visi misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Membangun kehidupan dan pendidikan di keluarga dan masyarakat  

lewat teknologi. 

b. Misi 

Memfasilitasi proses pendidikan dan membangun kehidupan untuk 

orang tua dan anak-anak lewat produk - produk Geniora berbasis 

teknologi. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Diagram Struktur Perusahaan 

(Dokumentasi Pribadi, 2021) 

Geniora sebuah perusahaan yang dipayungi oleh PT. Multitech Infomedia, 

dikepalai oleh Fredy Candra, selaku CEO perusahaan Geniora. Di bawahnya adalah 
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Lea Christiana sebagai CFO, yang mengurus finance Geniora. Kemudian, Peybel 

Syerly adalah Project Manager yang mengepalai 4 divisi tim, yaitu, Production 

(tim animasi), Apps, Sales & Marketing Content, dan General Affairs. 

Divisi Production dikepalai oleh Euniki Indri yang menangani pekerjaan 

animasi klien serta aplikasi geniora. Animasi komisi klien berupa proyek 

kemendikbud yang sudah selesai dan episode terakhir tayang pada tanggal, 31 mei 

2021. Selain animasi komisi klien, Geniora memiliki animasi proyek in house yang 

akan digunakan pada aplikasi Geniora. Divisi Apps dikepalai oleh Ekawaitu 

Pranowo yang menangani pekerjaan aplikasi geniora. Di mana aplikasi pelajaran 

yang dimiliki Geniora dibentuk untuk pembelajaran anak-anak dari kelas 1 sampai 

6. Divisi Sales & Marketing Content dikepalai oleh Lieli Novelia yang menangani 

marketing dan sales Geniora. Pada divisi ini, semua iklan, marketing, dan semuanya 

yang berkatian dengan konten sosial media. Dan terakhir adalah divisi General 

Affairs yang dikepalai oleh Santira Putri. 

  


