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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Skyworx Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berdiri 

pada tahun 2006 yang menyediakan jasa pembuatan sistem dan aplikasi 

dalam bidang  finance (keuangan) dan banking (perbankan). Perusahaan 

ini fokus didirikan pada 2 bidang tersebut. Skyworx memiliki 

pengetahuan yang mendalam dan berpengalaman dalam pengelolaan 

proyek-proyek IT perbankan dan multifinance. Sejak awal, Skyworx telah 

muncul sebagai pemimpin dalam teknologi software manajemen 

keuangan. Keunggulan dari produk PT. Skyworx Indonesia ini adalah 

FINTEGRITY dan PRIMODIUM . Dalam kondisi dimana FINTEGRITY 

berfokus pada multifinance, sedangkan PRIMODIUM berfokus pada 

banking. Dimana kedua produk PT. Skyworx Indonesia ini sudah 

digunakan dan dipercaya oleh berbagai perusahaan. Perusahaan ini 

berlokasi di Tanah Abang IV, lantai 4 gedung Binareka, Jakarta Pusat.  

 

 

Gambar 2.1 PT. Skyworx Indonesa 
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Gambar 2.2 Kantor PT. Skyworx Indonesia 

 

2.1.1 Logo PT. Skyworx Indonesia 

 

Gambar 2.3 Logo/Lambang Perusahaan 

2.1.2  Visi dan Misi PT.Skyworx Indonesia 

1) Visi PT. Skyworx Indonesia adalah menjadi “Penyedia 

solusi teknologi industri jasa finansial (FSI) nomor satu di 

Asia Tenggara”.  
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2) Misi – misi PT. Skyworx Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan solusi IT yang tepat guna dan bernilai 

bagi pelanggan. 

b. Menghasilkan benefit yang optimal untuk pemegang 

saham. 

c. Menyediakan wahana bertumbuh dan berkembang 

bagi stakeholder. 

d. Berkomitmen tinggi untuk inovasi dan pengembangan 

yang berkesinambungan. 

 

2.1.3 Produk dan jasa PT. Skyworx Indonesia 

2.1.3.1 Produk PT. Skyworx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.4 Produk PT. Skyworx  
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2.1.3.1.1 Primodium – Loan Origination System 

(LOS) 

 Sebuah Aplikasi berbasis web yang dibuat 

untuk mendukung perusahaan seperti Bank dan 

Multifinance dalam mengelola persetujuan 

pengelolaan kredit. Aplikasi ini disertai dengan 

Built- in teknologi untuk mengontrol dan 

memonitor langkah-langkah kerja dalam proses 

peminjaman untuk mengurangi tidak efisien 

dan tertundanya penanganan permohonan 

kredit oleh nasabah terhadap bank tersebut. 

Aplikasi ini menawarkan beberapa keuntungan 

seperti berikut : 

- Pengolahan Aplikasi yang lebih cepat 

- Meningkatkan manajemen pengolahan 

dokumen 

- Konsistensi kualitas dari penerimaan 

kredit 

- Sistem yang terintegrasi dengan Mobile 

Device (Smart Phone & Tablet) 

- Real Time status aplikasi 

2.1.3.1.2 Fintegrity – Loan Management System 

(LMS) 

  LMS ini adalah sebuah solusi penuh yang 

berisi semua modul – modul yang diperlukan 

untuk menjalankan dan mengelola seluruh fase 

peminjaman yang didasarkan pada peraturan 

yang ditetapkan oleh regulator. Contohnya 

seperti pembayaran pinjaman, pelunasan 

dipercepat, atau pinjaman write-off.   
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 Sistem ini membantu dengan manajemen 

yang efektif dari semua prosedur peminjaman 

dan penghitungan, dan memastikan semua alur 

kerja dan perintah diikuti dengan benar dan 

tidak ada dokumen yang tertinggal selama 

proses penerimaan pinjaman berlangsung. 

Selain itu, selama periode peminjaman sistem 

dapat melacak semua pembayaran yang 

dilakukan oleh teller untuk menerbitkan faktur. 

2.1.3.1.3 Collectium – Collection & Recovery 

Management System (CRMS) 

 CRMS adalah sebuah aplikasi yang 

memfasilitasi Revenue Collection & Debt 

Recovery Management secara efektif. CRMS 

ini membantu dalam mengotomatisasi Revenue 

Collection & Debt Recovery Management 

untuk mengurangi piutang yang tidak tertagih 

(Bad Debt) meningkatkan cash flow, Revenue 

Assurance dan mengurangi Non-Performing 

Loan (NPL) serta meningkatkan pelayanan 

terhadap pelanggan secara menyeluruh. 

2.1.3.2 Jasa PT. Skyworx Indonesia 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.5 Jasa PT. Skyworx 
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Yang ditawarkan oleh PT. Skyworx Indonesia antara lain: 

 Lebih Fokus pada Core Competencies 

- CORE  : Sistem yang secara langsung 

berkaitan dengan strategi bisnis 

- NON-CORE : Sistem yang sama pentingnya, 

namun lebih sedikit menyediakan nilai strategi 

bisnisnya. 

 Mengurangi Resiko 

 Menempatkan tanggung jawab terhadap 

kualitas dan ketepatan waktu terhadap vendor, dan 

mengurangi resiko seperti degradasi aplikasi, 

ketrampilan dan teknologi yang ketinggalan jaman, 

kerugian pegawai, dan tertundanya projek 

sepenuhnya ditanggung perusahaan. 

 Meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan 

 Penyediaan layanan TI dengan pemahaman 

aspek bisnis dan teknis pengelolaan kredit juga 

memiliki kemiripan dengan syarat regulasi yang 

ada, termasuk regulasi rahasia pemerintah dan 

negara, pemberian pinjaman yang adil dan 

kebutuhan penting pemerintah lainnya. Dengan 

keahlian ganda ini perusahaan dapat memodifikasi 

sistem secara berkelanjutan untuk memenuhi 

tuntutan regulasi yang ada. 

 Pemasaran yang lebih cepat 

 Karena kredit adalah bagian penting dari 

portofolio, penyelesaian proyek-proyek dan aplikasi 

dengan cepat sangat penting untuk memperoleh 

competitive advantage. Layanan ini memungkinkan 

bank untuk memulai proyek-proyek lebih cepat dan 
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lebih mudah untuk memprioritaskan proyek-proyek 

dalam menanggapi perubahan pasar. 

 Penghitungan pengeluaran yang akurat/tepat 

 Managed services memberikan gambaran 

nyata kepada para eksekutif tentang apa yang 

mereka keluarkan untuk maintenance dan support 

TI pada saat ini dan di masa yang akan datang. 

Pemahaman ini membuat perencanaan jangka 

panjang dan pengeluaran anggaran menjadi lebih 

mudah. 

 Peningkatan hubungan dengan pelanggan 

 Outsourcing menjamin bahwa aplikasi 

bekerja dengan optimal. Misalnya menjaga sistem 

dalam kondisi “uptime”. Ini dapat membantu bank 

untuk meningkatkan pelayanan dan hubungan yang 

baik dengan nasabah, hasilnya, secara efektif bank 

mempertahankan nasabah yang sudah ada dan dapat 

menarik nasabah yang baru karena pelayanan yang 

baik. 

 Meningkatkan pendapatan 

Sistem yang baik menghasilkan kualitas yang baik 

dan tentu saja penghasilan yang baik pula. 

Keuntungan mengatur pelayanan kredit, bisa dengan 

efektif diukur melalui perhitungan kuantitatif seperti 

penurunan utang piutang, peningkatan produktivitas 

operasional, peningkatan jumlah nasabah baru, 

biaya yang diperoleh dari nasabah baru, dan tinkat 

hilangnya nasabah.  
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2.1.4 Filosofi PT. Skyworx Indonesia 

  Filosofi yang dianut oleh PT. Skyworx adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki manfaat bagi bangsa, sesama, dan lingkungan. 

b. Senantiasa bekerja dengan usaha yang terbaik melebihi 

ekspektasi pelanggan. 

c. Menghormati keberagaman dan keyakinan individu. 

d. Menjaga integrasi dan kedisiplinan dalam semua aspek. 

e. Berkomitmen meningkatkan value melalui pengembangan 

diri. 

2.1.5 Sejarah PT. Skyworx  Indonesia 

  PT. Skyworx Indonesia didirikan oleh Bapak Betley Susanto. Awal 

mulanya Bapak Betley Susanto merupakan seorang karyawan di sebuah 

perusahaan software house yang merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa yang membuat software (perangkat lunak) untuk segala 

bidang dan jenis software (perangkat lunak). Namun seiring berjalannya 

waktu, Bapak Betley Susanto pun mulai memikirkan peluang yang akan 

beliau dapat, apabila membuat software house yang berfokus pada 

beberapa bidang tertentu saja. Pemikiran pertama yang muncul dari 

Bapak Betley Susanto adalah software untuk perbankan yang mungkin 

memiliki peluang yang cukup besar. Alasannya adalah tidak mungkin 

bagi sebuah perusahaan bank berjalan tanpa sistem. Maka terbentuklah 

PT. Skyworx Indonesia bersama seorang temannya. Seiring berjalannya 

waktu Betley pun menyadari bahwa sistem perbankan yang akan 

dibuatnya itu memiliki beberapa persamaan dengan  multifinance maka 

dari itu PT. Skyworx Indonesia pun memperluas bidangnya menjadi 

banking, multifinance dan assurance. Namun cita-citanya tidak hanya 

sampai disini saja, Betley pun menargetkan di masa depan PT. Skyworx 

dapat menjual produknya seperti perusahaan SAP. 
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2.2 Partners dan Clients PT. Skyworx Indonesia 

2.2.1 Partners PT. Skyworx Indonesia 

 Calidus Software Inc. 

Calidus Software Inc. adalah market dan technology leader 

dalam bidang performa manajemen dan sales effectiveness. 

 

 Fiserv Inc. 

Fiserv Inc adalah penyedia manajemen informasi dan sistem 

perdagangan elektronik terkemuka untuk industry jasa 

keuangan. 

 

 Kofax 

Leading provider dari proses aplikasi pintar yang 

mempermudah business critical dari informasi interaksi 

dengan customer. 

 

 Fujitsu 

Perusahaan Jepang yang memimpin teknologi informasi dan 

komunikasi, yang menawarkan produk-produk teknologi, 

solusi dan service bagi pelanggannya di seluruh dunia. 

Reverse engineering dan..., Erika Setiawati, FB UMN, 2015



16 
 

 

 ELO  

Pembuat dan penjual solusi perangkat lunak high 

performance pada area manajemen dokumen elektronik dan 

workflow management. 

 

 

2.2.2 Clients PT. Skyworx Indonesia 

A. Insurance & Pension Funds 

- Taspen  - Asuransi ASEI 

  

 

- Panin Life  
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B. Bank 

- Rabo Bank -Standard Chatered  

  

 

- Permata Bank - OCBC NISP 

  

 

- Mutiara Bank - Deutsche Bank 

  

 

- DBS Bank - Sahabat Sampoerna 

  

- Bank Muamalat - Bank Ganesha 

  

 

- CIMB Niaga - Bangkok Bank 
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C. Multifinance 

- Mandiri Tunas Finance - Dipostar Finance 

  

 

- Dana Mandiri Prasahabat - BMTU-BRI Finance 

  

- Artha Prima Finance - Al-Ijarah Indonesia 
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2.3 Struktur Organisasi PT. Skyworx Indonesia 

 

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Perusahaan 
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Berdasarkan strruktur organisasi di atas, penulis berada pada posisi di bawah production pada tahap implementation sebagai 

business analyst dibawah project MBF di bawah bimbingan Ibu Fatma. 
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