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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1 Sejarah PC Plus 
PCPlus adalah majalah yang berisi informasi mengenai komputer 

dan merupakan bagian dari Group Kompas Gramedia. Majalah ini terbit 

pertama kali pada tanggal 17 Oktober 2000. Majalah ini mengalami 

beberapa perubahan dari yang awalnya adalah tabloid mingguan hingga 

akhirnya berfokus pada platform online mereka yaitu www.PCPlus.co.id. 

Tabloid mingguan PCPlus memiliki tagline yang berbunyi “Paling 

Plus Bicara PC”. Tujuan dari tagline ini adalah untuk menunjukkan 

kepada para pembaca tabloid PCPlus bahwa tabloid PCPlus merupakan 

tabloid yang paling tepat bagi mereka yang ingin belajar mengenai PC 

(personal computer). Pembuktian dari tagline tersebut adalah dengan 

berbagai macam rubrik yang ada di sediakan tabloid dengan jumlah 

halaman 32 itu yang membantu target audience tabloid PCPlus yang saat 

itu adalah mahasiswa dan mereka yang baru bekerja, dengan usia antara 

18-25 tahun.  

Pada tahun 2006, tabloid PCPlus merubah format menjadi majalah 

dua mingguan. Alasan perubahan ini karena pengerjaan tabloid yang terbit 

setiap minggunya dinilai cukup berat. Tak lama setelah perubahan format 

tersebut, pada tahun 2009, PCPlus menerbitkan ROCKS!, yang merupakan 

tabloid untuk komunitas. Komunitas yang dimaksudkan adalah mereka 

yang membaca PCPlus dan saling berbagi informasi. ROCKS! terbit setiap 

bulan. Perubahan ini juga memperluas target audience PCPlus, yang 

awalnya hanya untuk mereka yang berusia 18-25 tahun, dengan kehadiran 

ROCKS! rentang usia dimulai dari mereka yang masih duduk di 
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bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) hingga mereka yang baru mulai 

bekerja.  

Perubahan terakhir yang dialami PCPlus yaitu perubahan platform. 

Karena kalah cepat dengan situs-situs yang memiliki platform online, 

PCPlus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan platform cetak dan 

berahlih ke media baru. Perubahan ini terjadi pada bulan Juni 2013 lalu. 

Dengan berpindahnya media, PCPlus pun mengganti tagline mereka 

menjadi “Make IT Easy”. Makna yang terkandung dari tagline tersebut 

adalah PCPlus akan membantu para pembacanya untuk mempelajari IT 

dengan mudah. Meskipun berpindah haluan menjadi media online, fokus 

dari PCPlus masih sama, yakni memudahkan para pemula untuk mengenal 

lebih dalam soal komputer. 

2.1.1 Visi dan Misi 
 VISI : Menjadi perusahaan penyaji informasi dan layanan edutainment 

yang terbesar, pilihan utama masyarakat Indonesia, dan memuaskan serta 

membanggakan bagi para stakeholders. 

MISI : Menyediakan informasi dan layanan edutainment yang beretika, 

dan ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa Indonesia melalui 

pembentukan manuisa yang kreatif, mandiri, dan berwawasan. 

2.1.2 Rubrik PCPlus 
Beberapa rubrik dari PCPlus adalah : 

1. Berita Teknologi 

Berita teknologi menawarkan berita-berita terkini seputar 

produk-produk terbaru yang baru keluar, trend yang sedang 

diminati di masyarakat serta press release. 

2. Software Tutorial 

Software tutorial mengajari para pembaca cara menggunakan 

software yang sering digunakan sehari-hari seperti Microsoft 

Office dan Adobe. 
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3. Hardware Tutorial 

Tidak jauh berbeda dengan software tutorial, rubric hardware 

tutorial ini akan memberitahu pembaca bagaimana cara 

memperbaiki, mengoptimasi serta menggunakan hardware 

yang baik dan benar. 

4. Video Review 

Video review menawarkan gambaran jelas suatu produk yang 

divisualisasikan. Biasanya video review akan memberikan 

keterangan mengenai plus dan minus dari suatu produk terbaru.  

5. Hardware Test 

Hardware test adalah rubrik yang ditulis berdasarkan hasil uji 

coba produk-produk yang beredar di pasaran. Seperti cara 

penggunaan hardware, kinerja serta kelebihan dan kekurangan 

dari hardware tersebut. 

6. Software Test 

Software test juga menawarkan info-info seputar software 

terbaru, sama seperti hardware test, software test juga 

menjelaskan mengenai cara penggunaan, kinerja serta 

kelebihan dan kekurangan software.  
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Gambar 2.1.2.1  Logo PCPlus Cetak 

                                                                                                       

Gambar 2.1.2.2  Logo Rocks! 

                                 

Gambar 2.1.2.3  Logo PCPlus Online 
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2.2 Struktur Organisasi Tabloid PC Plus 

 Skema 2.2.1 : Struktur Organisasi Tabloid PCPlus 
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