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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

PT Neo Media Solusi atau biasa dikenal dengan nama brand identity 

perusahaannya sebagai Neo Digital Agency merupakan agensi kreatif yang 

memberikan servis atau jasa dengan mengutamakan konversi lewat pemasaran via 

digital (digital marketing). Neo Digital Agency telah berdiri dari tahun 2014 dan 

telah memberikan jasa atau pelayanan terhadap klien-klien bernama besar seperti 

Daihatsu, Yamaha, Traveloka, Astra dan lainnya. 

 
Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

(Sumber: Berkas Neo Digital) 

Lambang Neo Digital berbentuk seperti lampu NEO. Dalam kamus bahasa 

Indonesia NEO berarti baru, dimana di maksudkan dalam hal ini bahwa Neo 

Digital adalah sebuah digital agency yang mampu menciptakan inovasi-inovasi, 

ide-ide, dan atau gagasan baru dalam dunia digital untuk memenuhi kebutuhan 

pasar digital society atau masyarakat digital. Digital agency yang bertujuan 

menjadi mitra digital terpercaya, yang mampu menciptakan inovasi, ide, dan 

gagasan baru dalam dunia digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat digital. 

Selain itu digunakan bentuk typeface lowercase untuk memberikan kesan friendly 

menyesuaikan dengan visinya sebagai “Trusted Digital Partner” 
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Sejarah terbangunnya perusahaan ini adalah dengan munculnya 

masyarakat digital dan tingginya kebutuhan akan penggunaan sosial media serta 

semakin maju nya pasar digital marketing pada saat itu mendorong pendiri Digital 

Agency ini yaitu Grace Mashur dan Mirfagah Iqbal untuk dapat membangun 

sebuah Digital Agency yang mampu menjawab kebutuhan akan digital.  

Klien pertama Neo Digital yaitu Daihatsu, Commlife, dan Yamaha Musik 

dan produk pertama yang ditawarkan dari Neo Digital kala itu adalah SEO dan 

pelayanan sosial media, kemudian pada tahun 2015 dikembangkan produk baru 

yaitu Digital Ads dengan mengusung karyawan baru. Seiring berjalannya waktu 

kebutuhan akan digital semakin meningkat, pengembangan produk baru dan 

inovasi serta ide-ide baru rasa nya wajib dilakukan, sehingga pada tahun 2016 

ditawarkanlah produk baru Neo Digital yaitu digital marketing. 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut merupakan bagan struktur organisasi keseluruhan Neo Digital Agency: 

 

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Perusahaan 

(Sumber: Berkas Neo Digital) 

 




