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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

 

Gambar 2.1.Logo Perusahaan 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Knowledge Catalyst merupakan start-up yang memiliki 3 cabang perusahaan di 3 

negara yaitu Indonesia, Australia dan Singapura. Kantor pusat Knowledge Catalyst 

terletak di Singapura, tepatnya di Centennial Tower 3, Temasek Avenue. 

Sedangkan kantor di Indonesia berlokasi di World Trade Center 5 kavling 29-31, 

Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan. 

Berdasarkan company profile yang diunggah dalam website 

knowledgecatalyst.io, Knowledge Catalyst merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang digital learning dan mengedepankan teknologi sebagai cara untuk 

menciptakan akses pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas di 

tempat kerja. Knowledge Catalyst menggunakan platform manajemen kredensial 

berbasis blockchain yang bekerjasama dengan pemerintahan Singapura yaitu 

OpenCerts dan membantu lembaga pendidikan dan institusi pemberi kerja untuk 

mendapatkan kredensial berupa sertifikat yang dapat diverifikasi keasliannya serta 

tidak mudah rusak. Blockchain sendiri merupakan teknologi penyimpanan data 

yang terhubung melalui kriptografi. Tiap block terdiri dari transaksi atau hash yang 

memiliki kode pengaman sehingga data tidak mudah diretas. Setiap data ini akan 

tersebar ke seluruh jaringan komputer, sehingga data yang tersimpan tidak dapat 

diubah atau dimodifikasi.  
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Dalam menunjang perkembangan zaman dan kondisi saat ini, Knowledge 

Catalyst ingin mengeluarkan aplikasi baru berupa healthcert berbasis blockchain. 

Memudahkan masyarakat yang ingin bepergian keluar negri atau luar kota untuk 

mendapatkan passport atau keterangan sehat (bebas covid) secara digital, sehingga 

menghindari kerusakan pada dokumen dan menyediakan dokumen yang dapat 

dibawa secara flexible.  

 

2.1.1. Klien 

Berikut adalah beberapa klien yang ditangani oleh Knowledge Catalyst : 

1. Universitas Atma Jaya  

2. PT. Edcore Indonesia – training perbankan dan konsultan 

3. PERADI (Persatuan Advocat Indonesia) 

4. Universitas Pembangunan Jaya  

5. APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik) 

6. Barry – Cacao 

7. BARa  

8. Hwachong University 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan  

Knowledge Catalyst didirikan oleh Rudy J. Rahardjo yang merupakan founder dan 

chief executive officer perusahaan. Dalam struktur ini, penulis terletak pada bagian 

graphic design intern. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan : 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 


