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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Direktorat IT&IS Kompas Gramedia bermula dari Bagian Sistem dan 

Komputer pada Direktorat keuangan, yang pada saat itu bertugas untuk 

melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi – aplikasi yang terkait 

dengan bidang keuangan/akuntansi. 

Pada tahun 2000 kemudian berubah menjadi Divisi TI, yang masih 

merupakan bagian dari Direktorat keuangan, namun berwenang tidak hanya dalam 

aplikasi-aplikasi keuangan, tetapi juga aplikasi yang terkait dengan operasional 

bisnis. 

Akhirnya pada tahun 2007 divisi ini memisahkan diri menjadi Direktorat 

IT&IS (Corporate IT/IS), yang merupakan direktorat tersendiri dan berperan 

sebagai TI Korporat bagi Kelompok Kompas Gramedia, yang memiliki visi: 

meningkatkan daya saing Kompas Gramedia dengan menyediakan sumberdaya 

Teknologi Informasi yang sesuai dengan tuntutan dinamika bisnis. Perubahan ini 

dinilai perlu, disebabkan oleh peran teknologi informasi dalam Kelompok 

Kompas Gramedia yang semakin strategis.  
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Adapun struktur organisasi dari Corporate IT/IS adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Struktur Organisasi 

 

Direktorat dibagi menjadi 3 bagian besar, dimana masing-masing memiliki fungsi 

spesifik tersendiri: 

 Business Process Analysis: bagian ini bertugas untuk melakukan analisis 

proses bisnis terhadap piranti lunak yang akan dibuat. 
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 Software Development: bagian ini bertugas untuk melakukan perancangan 

dan pengembangan aplikasi. 

 Hardware & Infrastructure: bagian  ini bertanggung jawab atas perangkat 

keras dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menjamin operasional 

piranti lunak yang dikembangkan.  
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