BAB IV

4.1 Sekilas Sejarah dan Profil PT.Siap Technovation Unggul

A

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

AY

PT. Siap Technovation Unggul adalah sebuah perusahaan swasta nasional

yang bergerak dalam bidang industri kreatif pembuatan dan pengembangan
Perangkat Lunak (Software) serta Sistem Pembelajaran modern berbasis

AB

keunggulan otak sebagai solusi Sekolah dan system pendidikan agar cepat, mudah,
efisien, akuntabel dalam rangka membantu sekolah mencapai 8 Standar Nasional

R

Mutu Pendidikan (PP No. 20, 2005). Sesuai dengan motto kami yaitu “Innovation

SU

And Solution Factory”, Kami senantiasa berusaha berinovasi untuk menyediakan
solusi dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi, sistem pembelajaran modern maupun peningkatan sumber daya manusia pendidikan melalui berbagai

M

bentuk produk dan jasa yang inovatif dan tepat guna . Semua itu dapat tercapai
tentunya dengan kemampuan dan kompetensi sumberdaya kami dalam hal:

O

Komitmen Manajemen yang kuat untuk selalu inovatif

SDM yang kreatif dan berkompeten.

ST

IK

1.

2. Sarana dan prasarana teknologi yang memadai dan Up to date.
3. Sinergi dan kemitraan dengan berbagai industry telekomunikasi.
4. Jaringan kerjasama dan technical support sekala nasional.
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4.2 Visi dan Misi PT.Siap Technovation Unggul
1.

Visi
Menjadi Perusahaan ICT dan Sistem Pembelajaran terbesar Nasional yang

A

Meningkatkan kualitas pendidikan Nasional untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang kreatif, berdaya saing global serta menjadi kebanggaan Bangsa

AY

Indonesia
Misi

a.

Kami Membangun Tim Bisnis yang terdiri atas orang-orang yang

AB

2.

berkomitmenberpikir positif dan bermental sukses.

Kami Bekerja untuk selalu menghasilkan Produk-produk berkualitas sehingga

R

b.

belanjakan
c.

SU

klien dan masyarakat menerima manfaat lebih dari biaya yang mereka

Kami Mendidik diri kami sendiri, klien kami dan semua pihak yang
bekerjasama dengan kami untuk selalu berinovasi dan meningkatkan manfaat

Kami selalu melalukan perbaikan dan inovasi secara terus menerus untuk

O

d.

M

produk kami serta teknologi dan pengetahuaan baru yang berkembang

memberikan barang dan jasa berbasis teknologi informasi untuk dunia

IK

pendidikanan yang memiliki nilai kualitas tinggi serta pelayanan purna jual
yang memuaskan pelanggan

ST

e.

Secara berkesinambungan meng-edukasi masyarakat dan sekolah memahami
dan meningkatkan pemanfaatan ICT based learning serta Brain based
learning secara kreatif dan inovatif.
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A

Gambar 4.1 Logo PT. Siap Technovation Unggul Surabaya

AY

4.3 Budaya Perusahaan
1. Integritas

Saya menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan

AB

Yang Maha Esa, yang harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap
diri sendiri, keluarga, perusahan dan masyrakat luas

R

2. Komitmen sukses 100%

SU

Saya berkomitmen dan focus 100% untuk memberikan pikiran, energy dan
perhatian pada Kesuksesan bersama. dengan melaksanakan tugas dengan
semangat tinggi sesuai visi, misi dan budaya perusahaan untuk meraih kesuksesan

M

pribadi, tim dan perusahaan
3. Bertanggungjawab

O

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan saya serta

IK

segala konsekensinya dalam pekerjaan dan kehidupan saya tanpa menyalahkan
keadaan, maupun orang lain.

ST

4. Belajar secara konsisten
Saya belajar sebanyak mungkin dari kesalahan untuk mencapai

kesuksesan. Saya belajar secara konsisten, berkembang dan menguasai ilmu,
pengetahuan dan ketrampilan baru, untuk memberdayakan dan menginspirasi diri
sendiri maupun orang lain untuk bekerja lebih baik.
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5. Bersyukur, Bertrimakasih dan Bahagia
Saya harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, karena
dengan rasa syukur itu menciptakan rasa bahagia.Saya membuat pekerjaan

A

sebagai sesuatu yang menyenangkan. Saya adalah orang yang tahu bertrimakasih.
Saya sering mengucapkan trimakasih dan menunjukkan penghargaan terhadap

AY

kontribusi orang lain.
6. Kerjasama Tim

AB

Saya selalu mengutamakan dan memfokuskan untuk mencapai tujuan
bersama untuk kerhasilan Tim, Saya berusaha keras memberi dukungan dan

R

membangun semangat dalam tim.
7. ACTION

SU

Segera Action, Uji dan ukur, Perbaikan dan Action lagi.

4.4 Lokasi perusahaan

M

Kantor pusat PT.Siap Technovation Unggul bertempat di ruko mangga

ST

IK

O

dua jalan Jagir Wonokromo Surabaya.

Gambar 4.2 Foto Lokasi

