
2BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Kerja praktik dilaksanakan pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom

Surabaya  (Stikom  Surabaya).  Informasi  pada  bagian  ini  diambil  dari  Stikom

Surabaya  Official  Site  yang  dapat  diakses  melalui  internet dengan  alamat

http://www.stikom.edu/ serta  website PPTI  Stikom  Surabaya  dengan  alamat

http://ist.stikom.edu/.

Stikom Surabaya merupakan perguruan tinggi yang beralamat pada Raya

Kedung  Baruk  98  Rungkut  Surabaya.  Stikom  Surabaya  didirikan  tahun  1983

dengan nama Akademi Komputer & Informatika Surabaya (AKIS) di Ketintang

Baru XIV /2. Struktur organisasi Stikom Surabaya ditunjukkan pada Gambar 2.1.

5



6

Stikom  Surabaya  memiliki  visi  untuk  menjadi  perguruan  tinggi  yang

berkualitas, unggul, dan terkenal. Stikom Surabaya memiliki misi untuk:

1. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi

2. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan berkompetensi

3. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif

4. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat

5. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif

Kerja  praktik  dilakukan  pada  bagian  Pengembangan  dan  Penerapan

Teknologi  Informasi  (PPTI)  yang  berlokasi  di  lantai  8  gedung  biru  Stikom

Surabaya. PPTI merupakan bagian yang melayani civitas Stikom Surabaya dalam

pengembangan  jaringan,  pengembangan  sistem  informasi,  dan  pengembangan

media online.

PPTI memiliki visi untuk membuat informasi tersedia bagi seluruh civitas

akademika STIKOM Surabaya dan masyarakat.

Kata kunci 'tersedia' mengandung makna dan implikasi yang luas bagi

PPTI dalam mengelola Teknologi Informasi di STIKOM Surabaya, antara lain:

1. PPTI selalu berupaya  menghasilkan produk dengan spesifikasi  tinggi untuk

mendukung proses pembelajaran di STIKOM Surabaya.

2. PPTI selalu berupaya memberikan solusi terbaik dan cepat untuk menjamin

keberlangsungan penyelenggaraan pembelajaran di STIKOM Surabaya.

3. PPTI  selalu  melakukan  inovasi  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan

komunikasi  untuk  menjaga  state-of-the-art teknologi  perangkat  keras  dan

perangkat lunak yang dimiliki.
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4. PPTI  selalu  berupaya  agar  informasi  yang  dikelola  selalu  berguna  dan

bermanfaat bagi STIKOM Surabaya dan masyarakat.

5. PPTI selalu berupaya menyediakan sumber daya  manusia dengan kapasitas

dan kemampuan yang handal.

PPTI memiliki misi untuk:

1. Mendukung proses pembelajaran di STIKOM Surabaya.

2. Memberikan solusi terbaik dan cepat.

3. Melakukan inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

4. Menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat.

5. Menyediakan sumber daya manusia dengan kapasitas dan kemampuan yang

handal.


