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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

PT. Elex Media Komputindo merupakan sebuah perusahaan yang di bentuk pada 

15 Januari 1985 dan bergerak di bidang penerbitan buku dan majalah yang 

berhubungan dengan komputer. Awalnya, perusahaan ini berlokasi di Gedung 

Gramedia lt. 6, Jalan Palmerah Selatan 22-28, Jakarta 10270 dan berpidah ke 

lantai 3 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Barat 29-37, Jakarta Pusat 

10270. Namun sekarang ini menetap di lantai 2. Seiring berkembangnya 

perusahaan, PT Elex Media Komputindo kemudian juga menjangkau jenis buku 

lainnya seperti buku anak, manajemen dan juga yang cukup dikenal adalah komik. 

 

Gambar 2. 1 Logo PT. Elex Media Komputindo 

(Sumber: www.elexmedia.co.id) 

 

Tak hanya itu, kerjasama dengan pengarang lokal seperti Gramedia 

Pustaka Utama, Grasindo, serta Kompas juga dilakukan demi perkembangan 

perusahaan yang saling menguntungan. Selain melakukan kerjasama dengan 

perusahaan lokal, PT. Elex Media Komputindo juga menjalin partner kerjasama 

dengan perusahaan internasional dari berbagai negara, seperti Amerika, Eropa, 

dan juga perusahan dari Asia Pasifik, Jepang, Korea. 

Untuk jaringan distribusi, perusahaan PT. Elex Media Komputindo sendiri 

sudah tersebar di 8 wilayah Indonesia, di antaranya Bandung, Surabaya, Medan, 
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Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Makasar, dan Palembang (Ibukota Jawa dan 

Sumatera). Distribusi yang dilakukan PT. Elex Media Komputindo sudah 

mencakup lebih dari 200 toko buku utama, 130 kios distribusi, toko retail 

(minimarket dan supermarket), direct selling atau penjualan langsung. 

Gambar 2. 2 Alur Distribusi PT. Elex Media Komputindo 

(Sumber: Dok. Perusahaan) 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT. Elex Media Komputindo yang 

secara umum terbagi menjadi 7 bagian yang masing-masing dipimpin oleh kepala 

dan wakil kepala bagian. 
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Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Elex Media Komputindo
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