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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

Signore merupakan sebuah perusahaan start-up yang bergerak dibidang 

fashion. Signore didirikan oleh Wesley Huang yang mengawali karir fashion-nya 

dari youtuber sampai membuat brand sendiri. Kak Wesley memulai Signore pada 

tahun 2017 di kos-kosan daerah kemang sampai akhirnya melakukan ekspansi dan 

membuka kantor di kawasan BSD. Lokasi kantor Signore berada di dalam Cluster 

Illustria D1 no. 35, Pagedangan, Tangerang Selatan. Kantor ini terdiri dari 2 lantai. 

Lantai Satu merupakan ruang editing, admin, dan Gudang. Sedangkan Lantai dua 

digunakan sebagai tempat meletakkan koleksi Signore, ruang kerja Kak Wesley dan 

ruang tidur beliau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kantor Signore  

(Sumber: dokumentasi perusahaan) 

Lantai satu terdiri dari peralatan kantor berupa meja, kursi, komputer, 

laptop, dan printer. Bila masuk kedalam ada gudang yang berisi produk-produk 

signore. Tim Signore biasanya melakukan brainstorm, planning, foto produk 

simpel, dan kafetaria pada lantai satu. Sedangkan lantai dua terdiri dari 2 ruangan, 

ruang pertama adalah tempat Kak Wesley bekerja dan tempat koleksi produk-

produk Signore. Ruangan kedua adalah kamar tidur beliau dan lemari pribadi 



6 

 

beliau. Lantai 2 juga biasanya digunakan untuk merekam Tiktok fashion dan 

ruangan Kak Wesley merekam video Youtube-nya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kantor dan Gudang Lantai 1 

(Sumber: dokumentasi perusahaan) 

 Struktur Organisasi Perusahaan 

Karena Signore merupakan perusahaan start-up sehingga Struktur Organisasi 

Perusahaannya tidak serumit perusahaan besar. Berikut adalah Struktur Organisasi 

Signore: 

 

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Signore 

(Sumber: dokumentasi perusahaan) 

 

 Bagan diatas merupakan Struktur Organisasi yang terdiri dari para pekerja 

in-house dari Signore. Signore juga sesekali meng-hire model freelance yang 

digunakan sebagai model untuk katalog pada e-commerce. Sebagian besar kegiatan 

kreatif masih dilakukan oleh owner, karena beliau mengatakan masih belum 
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membutuhkan orang lebih. Sebagian besar masih bisa dikonsep dan di edit oleh 

owner dan penulis.  

Penulis berada di bawah owner langsung dan juga bekerja sama dengan 

Admin yang sekaligus copywriter. Ketika ingin memulai sebuah projek, biasanya 

owner langsung mengadakan rapat dengan Admin dan penulis. Setelah itu, penulis 

bersama Admin menggali ide lebih dalam sebelum di purpose kembali ke owner. 

Setelah ide sudah di setujui, Admin dan penulis melakukan projeknya sampai 

selesai. Setelah selesai di edit penulis mem-purpose ulang hasil edit ke owner 

sebelum di post oleh admin ke sosial media Signore.  


