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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Nata Solusi Pratama (NSP) didirikan di Jakarta pada 2003 sebagai perus-

ahaan swasta nasional yang secara resmi melakukan usaha di wilayah kedaulatan 

hukum Republik Indonesia. PT Nata Solusi Pratama saat ini beralamat di Su-

dirman Park Blok C-50, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Selatan. 

PT Nata Solusi Pratama bergerak dibidang TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) pada sektor publik, pendidikan, dan sektor energi. PT Nata Solusi 

Pratama membangun dan memelihara aplikasi-aplikasi bisnis secara spesifik; SIM 

(Sistem Informasi Manajemen), pembangunan basis data korporat (Data-

Warehouse), business intelligent untuk sistem pendukung pengambilan keputusan 

(EIS), managed services untuk Infrastruktur Data Center dan perangkat instru-

mentasi serta pendidik untuk perguruan tinggi. 

Di bawah pimpinan Bapak Catur Iriyanto sebagai Direktur, sampai saat ini 

PT Nata Solusi Pratama telah menjadi mitra lembaga pemerintahan sebagai 

penyedia maupun pemelihara sistem, aplikasi, dan infrastukur. Berbagai lembaga 

pemerintahan yang telah menjadi mitra PT Nata Solusi Pratama adalah 

Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan BUMN. 

Kurang lebih 40% mitra PT Nata Solusi Pratama berasal dari sektor prasarana 

umum dan migas. 

 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah struktur organisasi PT Nata Solusi Pratama 

 

 

Gambar  2.1 Struktur Organisasi PT Nata Solusi Pratama 
 

Berikut adalah deskripsi dari masing – masing anggota struktural  

1. Board of Directors adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk 

untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. 

2. Managing Director adalah pejabat perusahaan level atas yang diberi tugas 

manajemen total terhadap suatu organisasi. 

3. Business and Operation Director adalah pejabat yang bertugas untuk men-

jalankan proses bisnis perusahaan. 

4. Business Development Director adalah pejabat yang bertugas untuk terus 

mengembangkan solusi-solusi yang ditawarkan oleh perusahaan agar tidak 

tertinggal dari para pesaing.  

5. General Affair and Servicememiliki tanggung jawab dalam mengelola ad-

ministrasi perusahaan.  

6. Account Manager adalah pejabat yang bertugas untuk mengelola sales dan 

relasi dengan pelanggan. 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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7. Support and Delivery adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan im-

plementasi solusi kepada pelanggan dan juga melayani kendala-kendala 

yang dihadapi pelanggan pada masa implementasi. 

8. Project Support adalah orang yang bertugas untuk melakukan planning 

dan melakukan administrasi terhadap proyek-proyek yang akan maupun 

sedang berjalan. 

 

  

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013




