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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK 

2.1 Profil Singkat PT Sinergi Informatika Semen Indonesia 

PT Sinergi Informatika Semen Indonesia berdiri sejak tanggal 9 Juni 2014. 

PT Sinergi Informatika Semen Indonesia merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang Teknologi Informasi yang senantiasa memberikan solusi-

solusi ICT yang handal, mutakhir, dan berorientasi untuk memenuhi harapan 

pelanggan-pelanggan. Dengan dukungan para profesional yang telah 

berpengalaman mengelola dan mengembangkan ICT di lingkungan Semen 

Indonesia Group selama lebih dari 15 tahun, profesional di bidang ICT 

bersertifikasi internasional, dan millenials berbakat, kami secara konsisten 

memberikan solusi-solusi ICT terkini kepada perusahaan dan masyarakat, 

khususnya di Indonesiadan sedang membidik pasar di mancanegara. 

 

2.2 Visi dan Misi PT Sinergi Informatika Semen Indonesia 

Visi dari PT Sinergi Informatika Semen Indonesia adalah To Be The Foremost 

of Information & Communication Technology Company in South East Asia. 

Misi dari PT Sinergi Informatika Semen Indonesia : 

1. Mengembangkan solusi ICT dan model bisnis yang inovatifuntuk 

peningkatan daya saing dunia bisnis dan kemudahanbagi masyarakat 

umum. 

2. Mengembangkan sistem manajemen untuk pengembangan, penyediaan 

dan pengelolaan layanan ICT yang unggul dan berorientasi kepada 

kepuasan pelanggan. 

3. Berkontribusi terhadap pengembangan kualitas SDMdi bidang ICT di 

Indonesia. 

4. Meningkatkan value perusahaan secara berkesinambungan. 
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2.3 Struktur Organisasi PT Sinergi Informatika Semen Indonesia 

 Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka dan susunan perwujudan 

pola tetap hubungan fungsi wewenang dan tanggung jawab dari masing-

masing tujuan. Struktur organisasi mengambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.  

      Struktur organisasi yang baik akan terciptanya kerja sama dan hubungan 

kerja yang serasi antar anggota organisasi dan antar bagian dalam organisasi.  

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada PT Sinergi Informatika Semen 

Indonesia pada Gambar 2.1 : 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tempat Kerja Praktek 
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Berikut ini adalah tugas-tugas dari struktur organisasi PT Sinergi 

Informatika Semen Indonesia 

CEO : Sebagai pemilik yang merupakan puncak pimpinan dan 

bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan didalam 

ataupun diluar perusahaan. 

Internal Audit : Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan 

efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, 

sumber daya manusia dan kegiatan lainnya. 

Procurement : Melaksanakan pengadaan barang dan jasa. 

Marketing : Bertugas memasarkan produk kekonsumen, mengatur    

kontrak penjualan dan kontrak pembelian bahan baku 

produksi dan penelitian pasar. 

Finance & : Bertugas dalam manajemen keuangan, mengatur dan 

Project  mengurus pembukuan. 

System  

Business : Menyusun dan mempresentasikan rencana  

Solution  pengembangan bisnis perusahaan. 

Project  : Bertugas melakukan pengerjaan projek baru yang 

Portofolio &  didapatkan oleh tim marketing 

Dev 

Service  : Bertugas melakukan support kepada pelanggan 

Support  setelah tim Project Portofolio & Dev selesai 

mengerjakan proses projeknya 


