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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Asaba Computer Centre (ASABA), didirikan pada tahun 1990, dengan 

suatu misi yang jelas yaitu untuk menyediakan manfaat bisnis yang optimal bagi 

para kliennya. ASABA memiliki 3 (tiga) pilar utama sebagai kerangka kerjanya, 

yaitu: “people, business functions and technologies”. Sebagai bagian dari 

implementasi kerangka kerja tersebut, ASABA telah bekerja sama dengan berbagai 

perusahaan IT kelas dunia sebagai mitra teknologinya, antara lain Microsoft Corp., 

Oracle, Sun Microsystems, IBM dan Cisco. 

Klien ASABA meliputi berbagai perusahaan skala menengah dan besar, antara 

lain Astra Credit Company (ACC), PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., 

Excelcomindo Pratama (XL), PT. Gajah Tunggal, dan Bank Mandiri. Beberapa 

layanan yang disediakan oleh ASABA antara lain: 

1) Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship 

Management (CRM), dan mobile commerce application. 

2) Pengembangan business intelligence dan implementasi data warehouse. 

3) Implementasi keamanan dan manajemen serta monitoring jaringan. 

4) Implementasi data center dan recovery center. 

5) Pengembangan custom web application, Service Oriented Architecture (SOA), 

dan pengembangan portal.
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6) Authorized learning center yang menyediakan training Microsoft, Oracle, SAP 

dan VMware. 

 

Gambar 2. 1 - Logo PT. Asaba Computer Centre 

2.2.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.2 menggambarkan struktur organisasi perusahaan di PT. Asaba 

Computer Centre tempat penulis melakukan kerja magang. Penulis dikepalai 

seorang manajer proyek dan berada di bawah divisi Technology and Integration 

Services. 

 

Gambar 2. 2 - Struktur Organisasi Perusahaan 
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