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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

2.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT Primer Eka Properti merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang penjualan peralatan proteksi kebakaran dan peralatan safety lainnya. Bidang 

usaha PT Primer Eka Properti meliputi penjualan peralatan Hydrant System, Fire 

Alarm System, Fire Fighting, Closed Circuit Television (CCTV) dan masih banyak 

lagi alat-alat safety yang ada. PT Primer Eka Properti juga berperan sebagai 

distributor berbagai merk peralatan proteksi kebakaran dan melayani jasa instalasi 

serta perawatan berbagai sistem proteksi kebakaran. Banyak Merek-merek 

pemadam kebakaran yang di tawarkan tersebut memiliki kekhususan karakter dan 

juga untuk memenuhi pangsa pasar yang tersedia. Banyak gedung-gedung di 

wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sudah mempercayai 

PT Primer Eka Properti sebagai salah satu supplier untuk peralatan safety 

gedungnya. PT Primer Eka Properti juga memfasilitasi para konsumen dengan 

instalasi unit apabila pembelian unit pada pada jumlah tertentu tanpa harus 

melakukan request instalasi unit yang memakan waktu lama. 

Selain bergerak dibidang penjualan properti keselamatan gedung seperti 

peralatan Hydrant System, Fire Alarm System, Fire Fighting, Closed Circuit 

Television (CCTV) dan lain-lain PT Primer Eka Properti juga bergerak dibidang 

penjualan properti yaitu apartemen Victoria Square hanya saja PT Primer Eka 

Properti tidak memiliki akses langsung ke badan pengurus apartemen tersebut. 
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2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

PT Primer Eka Properti memiliki beberapa Visi dan Misi perusahaan 

sebagai berikut, yaitu: 

Visi dari PT Primer Eka Properti: 

Menjadi Perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan mengedepankan 

profesionalisme untuk mengimbangi era teknologi dan informasi di bidang 

peralatan proteksi kebakaran dan keselamatan kerja dan juga Menjadi pilihan 

pertama Anda dalam memenuhi kebutuhan perlindungan kebakaran 

Misi dari PT Primer Eka Properti: 

- Memberikan pelayanan jasa terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan 

dengan mengedepankan kualitas produk 

- Mengedepankan sistem kerja yang profesional dalam scope internal ataupun 

eksternal 

- Terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

- Menciptakan koneksi antara perusahaan dengan konsumen 
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2.3. Struktur Organisasi PT Primer Eka Properti 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT Primer Eka Properti 

Pada struktur organisasi PT Primer Eka Properti memiliki beberapa cabang seperti 

terdapat Direktur Utama yang dibawahnya terdapat direktur keuangan dan beberapa 

cabang pembagi lagi seperti gambar diatas yaitu: Departemen penjualan, 

Departemen Pembelian & Gudang, IT Development dan juga Badan Pengelola 

Apartemen. Kemudian pada departemen IT Development dibagi menjadi 3 yaitu : 

IT Application Development, IT Web Development dan juga Quality Assurance. 

Pekerjaan magang dilakukan pada divisi IT Application Development.


