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BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Tentang PT Perkasa Pilar Utama 

 

      

Gambar 2.1 Logo PT Perkasa Pilar Utama 

 

PT Perkasa Pilar Utama (PPU), Oracle Business Partner adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak pada bidang IT konsultan dan pengembangan 

perangkat lunak terkemuka yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Perusahaan yang 

didirika pada tahun 1996 ini berkantor pusat di Komplek Rukan Artha Gading 

Niaga Blok D No. 19-20, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading. 

PT Perkasa Pilar Utama menawarkan berbagai konsultasi TI dan jasa 

pengembangan perangkat lunak secara custom. Fokus utama PT Perkasa Pilar 

Utama adalah untuk memberikan layanan konsultasi yang didukung oleh para 

ahli. Pengalaman kami menjamin dapat mengatasi kebutuhan teknis yang paling 

menantang dari pelanggan kami dari berbagai sektor industri, seperti : jasa 

keuangan, perbankan, distribusi, ritel, asuransi, pemerintah dan masyarakat, 
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manufaktur, minyak dan gas hingga hypermarket. 

PT Perkasa Pilar Utama bertekad untuk memberikan layanan kepada para 

konsumennya dengan kualitas tertinggi dalam setiap fase dari keterlibatan awal 

hingga selesai dalam sebuah proyek. Tim dari Perkasa Pilar Utama siap untuk 

mendukung tahap masing-masing proyek dari studi kelayakan, analisis, desain, 

pengembangan dan pemeliharaan.  

Prioritas utama PT Perkasa Pilar Utama adalah untuk memastikan solusi 

kami untuk menjadi yang terbaik berdasarkan kebutuhan yang unik bagi setiap 

kebutuhan para pelanggan. 

 

 

Gambar 2.2 Tampak Depan Kantor Pusat PT Perkasa Pilar Utama 
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2.1.1 Visi dan Misi PT Perkasa Pilar Utama 

Visi yang mereka ambil adalah Solution for Your Enviroment. 

Sedangkan misi mereka adalah menjamin kualitas tertinggi layanan 

dengan kepuasan total terhadap pelanggan dan memberikan solusi secara 

real time serta flexibel terhadap teknologi dengan menggunakan Oracle 

terbaru sebagai fokus dari PT Perkasa Pilar Utama. 

 

 2.1.2 Produk PT Perkasa Pilar Utama 

Produk yang dimiliki oleh perusahaan ini cukup banyak, antara 

lain IT Consulting, pembuatan aplikasi secara custom (Java, .Net, Oracle, 

Dll), solusi bagi E-Business, form elektronik, Oracle technical support, 

Oracle training program, Oracle database administration services, Oracle 

quality assurance and tuning reviews dan mobile solution.  
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Perkasa Pilar Utama 

Seperti yang dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, jabatan tertinggi 

adalah Komisaris Utama yang dipengang oleh Bapak Tan Gwan An dan penulis 

sendiri berada di bawah bimbingan langsung dari Bapak Eric Elkana Tarigan 

dimana beliau menjabat sebagai Technical Support Manager  di perusahaan ini. 

Dalam operasional sehari – hari, kita memiliki struktur yang berbeda. 

Berikut adalah struktur organisasinya: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Harian 
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Keterangan: 

1. Technical Manager : Eric Elkana Tarigan 

2. Programmer 1 : Vivi 

3. Programmer 2 : Verry 

4. Programmer 3 : Daisy 

5. Programmer 4 : Agung 

 

Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 2.4 tersebut bahwa Bapak Eric 

hanya dibantu oleh empat orang programmer setiap harinya untuk menyelesaikan 

sebuah proyek. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia meminta bantuan seorang 

Database Administrator dalam tiap proyek yang sedang dijalankannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Proyek Berleha 
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Oleh karena itu dalam proyek Berleha ini terdapat seorang konsultan 

dalam databasenya yang pada saat penulis melaksanakan kerja magang juga ikut 

membantu mengajari penulis apa saja yang harus dibuat dan dipelajari. Berikut 

adalah struktur organisasi dalam proyek Berleha ini: 

 

Keterangan: 

1. Director : Tan Gwan An, Mulyadi, Devin 

2. Project Manager : Eric Elkana Tarigan 

3. Pro Database Administration : Helmi 

4. Programmer 1 : Vivi 

5. Programmer 2 : Verry 

6. Programmer 3 : Daisy 

7. Programmer 4 : Agung 

8. Database Administrator : Felix Adrianto 
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