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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

Anoman Studio merupakan sebuah studio game development yang berdiri secara 

independent (indie) yang telah beroperasi sejak tahun 2014. CEO dari Anoman 

Studio, yaitu Made Wira Aditya, merupakan pendiri studio ini. Anoman Studio 

berfokus pada mengembangkan game untuk smartphone dan PC. Sejak 2014, 

Anoman Studio sudah memenangkan beberapa penghargaan dari lomba dan acara-

acara tertentu seperti PROTOWARS UMN, INAICTA 2015, IN.GAME 2015, 

GDG Prime 2015, INDIEDB 2015, Indonesian Next App 3.0, dan Popcon Award 

2017. Pada saat laporan ini ditulis, Anoman Studio berlokasi di Jl. SMP 126, Komp. 

Pondok Dian Condet No. 3A, RT.02/RW.03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, 

Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan kode pos 13520.  

Menurut CEO Anoman Studio, perusahaan ini memiliki Visi untuk 

menjadikan perusahaan yang dapat membantu game developer muda Indonesia 

untuk meluangkan ide dan kreativitasnya sebagai sarana untuk memperkaya 

industri game di Indonesia. Anoman Studio memiliki tiga Misi utama sebagai 

perusahaan game development, yaitu menciptakan produk dan layanan terbaik 

untuk menghibur serta menginspirasi semua orang, meningkatkan pengalaman 

hidup masyarakat supaya lebih menyenangkan, dan memperkenalkan budaya 

Indonesia secara global. Hinggi kini, Anoman Studio terus berjalan menghasilkan 

game dan juga mengerjakan projek dari klien luar studio. 
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Gambar 2.1 Logo Perusahaan  
(sumber: berkas perusahaan Anoman Studio) 

 

Bentuk logo dari Anoman Studio didasarkan oleh nama studio itu sendiri, 

yaitu Anoman. Menurut CEO dari Anoman Studio sendiri, Anoman dikenal sebagai 

tokoh wayang khas Indonesia. Filosofi yang ingin diambil oleh perusahaan dari 

Anoman ini adalah tokoh wayang yang kuat dan jenaka. Sesuai dengan bidang 

industri perusahaan yang spesialis terhadap game yang berupa permainan dan dapat 

menghibur masyarakat, serupa dengan yang dilakukan oleh tokoh wayang Anoman.   

 Struktur Organisasi Perusahaan 

Karena Anoman Studio merupakan perusahaan indie, struktur organisasi 

perusahaannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Anoman Studio   
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