BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1.

Deskripsi Perusahaan
PT. Sinar Rezeki Handal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

jual beli emas, perak dan batu mulia. Berawal pada tahun 1970, usaha di bidang
emas dan perak dimulai secara tradisional dari orang tua, dengan menggunakan
tenaga manusia sepenuhnya sebagai pengrajin tanpa menggunakan tenaga mesin.
Seiring dengan peralihan generasi kedua, perusahaan mengembangkan diri dengan
menggunakan tenaga mesin, sehingga pada tahun 1990, berdirilah UD Sinar Rezeki
Handal. Kemudian pada tahun 2011, Usaha Dagang Sinar Rezeki Handal
mengalami peningkatan status menjadi PT Sinar Rezeki Handal. Dan pada tahun
2020, PT Sinar Rezeki Handal melakukan ekspansi bisnis mereka ke bidang bisnis
batu mulia.

3.2.

Sejarah Singkat Lokasi Magang
Pada tahun 2021, PT Sinar Rezeki Handal mulai membuka cabang di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya berada di Jln. Padat Karya Kerabut,
Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang.

3.3.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Adapun urutan struktur organisasi di PT. Sinar Rezeki Handal
Direktur
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IT
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Gambar 3.1 Struktur organisasi di PT. Sinar Rezeki Handal
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Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di atas, saya peserta magang
dibagi sesuai dengan divisi yang telah di tentukan, Pada Divisi IT ini saya melakukan
dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan dukungan IT pada
Divisi lain yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan penjelasan
mengenai keseluruhan tugas dan pekerjaan dari IT.

3.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi IT
Tugas :
1.

Memastikan bahwa setiap aplikasi yang digunakan bisa berjalan dengan
baik

2.

Bertanggung jawab pada mesin pendukung. Seperti scanner, printer, dan
lain-lain

3.

Menjaga keamanan sistem dengan menggunakan tools seperti antivirus dan
sejenis lainnya

4.

Melakukan pembaruan dan pengecekan terhadap aplikasi atau sistem
operasi yang digunakan.
Fungsi :
Menjaga kestabilan komputer dan kelancaran pertukaran informasi antar

Divisi melalui jaringan, tugas yang lain adalah membuat aplikasi yang berguna di
tiap-tiap Divisi sehingga bisa membantu atau mempermudah dalam melakukan
pekerjaannya.
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