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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

  

2.1 Pengenalan 

Pengenalan mengenai gambaran umum perusahaan, safety (EHS), dan 

pengenalan tempat kerja praktek di PT.Cross Network, serta sejarah 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

Nama    : PT Cross Network Indonesia 

Alamat   : Intiland Tower 10
th

  1D  

  Jalan Panglima Surdiman 101-103, 

Surabaya 

Telephone   : (031) 5458000 

 

Cross Network memiliki maksud network yang bisa melingkupi seluruh 

dunia. Cross Network berdiri sejak tahun 1996. Perusahaan ini pertma kali 

bergerak di bidang pembuatan software untuk perusahaan-perusahaan yang 
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memperlukan, design dalam bidang multimedia, konsultan untuk jaringan suatu 

perusahaan, konsultan untuk system software suatu perusahaan, dan penjualan 

hardware komputer. Setelah berjalan selama 4 tahun, pada tahun 2000 Cross 

Network mulai membuka online games yang sangat di gemari oleh kaum 

muda. Pada tahun 2004, Cross Network memperluas bidang kerjanya lagi 

bidang Internet Service Provider (ISP) yang menggunakan teknologi wireless 

sampai sekarang. Berikut adalah gambaran network perusahaan. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Pada zaman sekarang ini. Teknologi berkembang dengan begitu 

pesatnya. Tetapi masih banyak sekali perusahaan yang kurang mengoptimalkan 

adanya teknologi untuk mempermudah dan mengefisiensikan kerja perusahaan 

itu sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya membutuhkan konsultan 

yang ahli dalam bidang teknologi ini. Dengan adanya permasalahan di atas, 

maka Cross Network memiliki Visi yaitu untuk selalu berusaha membuat suatu 

system yang dapat mengefesiensikan komunikasi sata pada perusahaan 

sehingga kinerja dari perusahaan tersebut meningkat dengan sendirinya baik 

dalam bidang sofrware maupun hardware. 

Misi dari Cross Network ke depan adalah membuat inovasi-inovasi 

dalam komunikasi data untuk di terapkan pada setiap klien yang nantinya akan 

sangat membantu meningkatkan kinerja dari klien. Memperkenalkan dan 

memasyarakatkan teknologi wireless karena efesiensi yang sangat banyak 

banyak dari teknologi wireless ini. Untuk jangka panjangnya, office online 
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yang terbesar di setiap daerah akan banyak menggunakan teknologi virtual 

private network yang memiliki banyak keunggulan. 

2.3 Berikut adalah job description masing-masing bagian: 

1. Finance : mengurus semua masalah ke uangan perusahaan. 

2. Accounting : mengurus pembekuan keuangan perusahaan. 

3. Sales Marketing : mengurus penawaran dan penjualan produk ke Client. 

4. Account Manager : mengurus data-data dari setiap client. 

5. Marketing manager : mengurus pemasaran produk. 

6. Engineering : teknisi yang fungsinya 30% software dan 70% hardware. 

7. System Admisistration : teknisi yang fungsinya 90% software dan 10%  

hardware. 

8. Maintenance : teknisi yang fungsinya 100% hardware. 

9. Technical support : memberikan penjelasan yang mudah oleh customer 

mengenai masalah-masalah teknis. 
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2.3.1 Stukutur Organisasi dan Job Description  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Bidang Kerja Perusahaan 

Perusahaan Cross Network bekerja di bidang Internet Service Provider 

(ISP) menggunakan teknologi wireless. Perusahaan ISP adalah perusahaan 

yang menawarkan layanan internet agar client bisa menghubungkan 

komputernya dengan internet. Perusahaan Cross Network menyedikan dua 

macam layanan internet yaitu IIX dan Internasional. IIX adalah sambungan 

internet local dalam Negara Indonesia sendiri (biasanya di gunakan untuk 

online games yang memiliki server indonesia). Sedangkan untuk internasional 

digunakan untuk menjangkau seluruh dunia (biasanya di gunakan untuk 

warnet). 
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2.5 Kedisiplinan Kerja 

Disiplin dalam suatu pekerjaan merupakan suatu hal yang penting, 

dimana konsentrasi dan pengalaman kita dituntut dalam hal ini. Kehidupan 

dunia kerja, harus selalu kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Pada suatu 

saat jika menghadapi suatu masalah (pekerjaan), kita dapat menyelesaikannya 

dengan cara yang professional dan baik. 

Kedisiplinan kerja yang harus diterapkan adalah : 

 Kepatuhan dan ketaatan dalam mengerjakan sesuatu. 

 Tepat waktu dan disiplin pada waktu bekerja. 

 Bekerja dengan baik dan benar. 

Semua ini akan tercapai jika orang tersebut mau dengan tulus dan ikhlas 

dan juga dari kepribadiannya sendiri untuk melaksanakannya. 
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