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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Tentang PT Dihardja Software Solutions 

 
Gambar 2.1. Logo PT Dihardja Software Solutions 

Sumber: (Dihardja Software, 2018) 

PT Dihardja Software Solutions merupakan software house yang didirikan 

oleh Michael Dihardja pada tahun 2011. Beliau menyelesaikan Pendidikan di 

Negara paman Sam, lebih tepatnya di DePaul University dengan penghargaan 

Summa Cum Laude di bidang Teknologi Informasi. Bapak Michael pernah 

mencoba mendaftarkan dirinya ke perusahaan Google yang terletak di Amerika. 

Kegagalan yang dialami membuat Bapak Michael bangkit untuk mendirikan 

software house PT Dihardja Software Solutions dengan tekad untuk memajukan 

Indonesia agar dikenal akan kemampuan sumber daya manusia di bidang 

Teknologi Informasi.  

Pada tahun 2011, impian Bapak Michael terealisasikan. PT Dihardja 

Software Solutions berdiri sebagai salah satu software house pertama di Indonesia 

yang menyanggupi pembuatan aplikasi iOS.  Menyediakan solusi yang disesuaikan 
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dengan kebutuhan klien yaitu mulai dari desain UI/UX, arsitektur backend, 

pengembangan aplikasi iOS dan Android asli, pengembangan aplikasi web hingga 

wawasan dan strategi pemasaran aplikasi seluler, sekarang PT Dihardja Software 

Solutions telah memiliki klien di berbagai negara, seperti Singapura, Amerika 

Serikat, Inggris, Norwegia, Australia, dan Indonesia.  

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan misi dari PT Dihardja Software Solutions adalah menjadi yang 

terdepan dengan membuat aplikasi yang sempurna sampai ke setiap pixel-nya dan 

metode yang efisien untuk mempersiapkan perubahan pada masa yang akan 

datang. PT Dihardja Software Solutions memiliki 4 nilai inti, yaitu: 

a. Fokus terhadap pelanggan, yang memiliki arti mengutamakan 

hubungan yang baik antara klien dan pelanggan serta menawarkan opsi 

yang lebih baik kepada pelanggan. 

b. Profesionalisme, yang memiliki arti menggunakan metodologi yang 

efisien untuk mengantisipasi perubahan pada masa yang akan datang, 

teliti dalam mengerjakan projek sampai ke titik pixel-nya, pegawai 

dengan kompetensi tinggi, organisasi yang teratur namun memiliki 

nilai fleksibilitas yang tinggi serta konsistensi akan performa yang 

diberikan. 

c. Organisasi yang terus berkembang, yang memiliki arti kemauan 

pegawai dan perusahaan untuk terus berkembang serta bersifat terbuka 

terhadap opini dan juga masukan. 



7 

 

d. Kekeluargaan, yang memiliki arti rasa kekeluargaan yang memberikan 

efek solidaritas pada organisasi dan karakteristik gotong royong 

dimana anggota saling membantu sama lain. 

 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

 
Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT Dihardja Software Solutions 

Sumber: (Dokumen dari PT Dihardja Software Solutions) 

Berdasarkan Gambar 2.2, PT Dihardja Software Solutions berjalan 

dibawah pimpinan Bapak Michael Dihardja selaku CEO (Chief Executive Officer) 

dan Tech Lead. Bapak Michael membawahi COO (Chief Operating Officer), Web 

Development Team, dan Mobile Development Team. COO membawahi Project 

Management, Design, dan Quality Assurance. Web Development Team terdiri dari 

Backend Developer dan Frontend Web Developer, sedangkan Mobile Development 

Team terdiri dari iOS Developer, Android Developer, Cross-platform Mobile 

Developer. Dalam melakukan program kerja magang, mahasiswa berada pada 

posisi Quality Assurance sebagai tester. 

 

  


