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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Teknologi Kreasi Bangsa didirikan pada September 2018 berdasarkan 

kebutuhan mobile services, website development, dan business solution yang terus 

meningkat. Area utama di TKB adalah solusi IT dengan kebutuhan lebih lanjut 

terutama di mobile services seperti web mobile dan aplikasi mobile di berbagai 

platform populer.  

Bayangan akan perubahan yang cepat di industri IT dalam pertumbuhan 

mobile solution dan services membuat TKB menjadi organisasi yang terus belajar 

agar menjadi aset bagi pelanggan untuk mencapai impiannya.  

TKB terus menerus memperbaharui ilmu dengan perkembangan pasar dan 

percaya bahwa waktunya telah datang untuk orang-orang lebih “mobile” dan 

melakukan pekerjaan atau aktivitas di perangkat mobile mereka sekarang. Oleh 

karena melesatnya ekosistem dan platform mobile, TKB dapat melakukan hal-hal 

yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya di perangkat mobile (Company profile, 

HRD, 2019).   

2.2 Solutions dan Mobile Services  

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada, berikut ini adalah solusi yang 

ditawarkan (Company profile, HRD, 2019). 

a. Android OS (Ponsel pintar dan tablet) 

b. iOS (iPhone dan iPad) 
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c. Java Enterprise applications 

d. RDBMS dan Basis data terdistribusi (Distributed Database)   

e. Platform Cloud Computing 

f. Mobile web dan Web based solutions (menggunakan framework PHP) 

Mobile services yang ditawarkan adalah sebagai berikut. 

a. Aplikasi sosial media (Facebook OpenGraph, Twitter, LinkedIn, 

Youtube, dan lain-lain) 

b. Location Based Service (LBS) 

c. Entertainment dan lifestyle 

d. Platform Messaging  

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari PT. Teknologi Kreasi Bangsa adalah “Menuju kehidupan yang 

lebih baik melalui kreativitas dan inovasi.” Untuk mencapai visi tersebut, 

perusahaan memiliki misi, yaitu “Menjadi mitra dan penyedia solusi teknologi 

kreatif yang terbaik di Indonesia” (Company profile, HRD, 2019). 

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Jabatan tertinggi di PT. Teknologi Kreasi Bangsa adalah Direktur Utama, 

Direktur, dan Penasihat (Advisor). Jabatan Direktur Utama dipegang oleh Julius 

Liman dan jabat Direktur dipegang oleh Terry Mulijana. Jabatan Penasihat 

dipegang oleh Rendy. Direktur Utama dan Direktur memiliki tugas untuk 

menjalankan dan mengawasi jalannya perusahaan. Penasihat memiliki tugas untuk 

memberikan masukkan terkait dengan kondisi perusahaan.  
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Jabatan Project Manager dan Team Leader melanjutkan ketiga jabatan di 

atas. Project Manager dijabat oleh Irfan Budipradipta dan Team Leader dijabat oleh 

Veronica Mutiana dan Elvandy. Project Manager memiliki tugas untuk memimpin 

dan mengawasi sebuah proyek dari awal hingga akhir. Team Leader memiliki tugas 

untuk membantu Project Manager menyiapkan dan membuat keperluan-keperluan 

yang berkaitan dengan proyek. Kerja magang dilakukan di bawah pimpinan Project 

Manager sebagai developer (kotak berwarna hijau pada Gambar 2.1). Struktur 

organisasi pada PT. Teknologi Kreasi Bangsa ditunjukkan pada gambar berikut 

(Company profile, HRD, 2019). 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Teknologi Kreasi Bangsa 


