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BAB 2 

Gambaran Umum Perusahaan 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Dimulai pada dari Pocket Magazine yang berjudul Intisari pada tahun 1963, 

Gramedia majalah sudah berevolusi menjadi perusahaan media yang terkemuka di 

Asia Tenggara. Kembali ke masa lalu, majalah kami terbit sebulan sekali. 50 tahun 

kemudian kita sekarang sudah memberikan konten yang inspirasi dan mencerahkan 

dalam hitungan menit dengan multi-platform strategy yang terintergrasi mencakup 

printing, online, mobile, tablet, radio, dan events 

Gramedia Majalah telah menerbitkan lebih dari 1.100 judul buku dalam 50 merek, 

membuat kita yang paling cepat berkembang dan menjadikan kami perusahaan media 

terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Selama lebih dari 45 tahun, kami telah 

menghidupkan semangat kami dalam memberikan konten provokatif, inspiratif dan 

terarah yang menarik antusiasme pembaca dan mencerahkan orang di seluruh 

segmen, di seluruh platform dan melintasi batas-batas di setiap harinya.
1
 

 

Kompas Gramedia Group of Magazine terletak di jalan Panjang no 8A, Kebon Jeruk, 

Jakarta Barat. Sedangkan pusatnya yakni gedung Kompas Gramedia berada di Jl. 

Palmerah selatan 22-26, Jakarta. 

                                                 
1
 http://www.gramediamajalah.com/profile 
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2.1 Majalah Intisari 

(http://www.kamengski.net/2012/01/intisari-bikin-hepy.html) 

 

   

2.2 Contoh majalah yang di produksi Kompas Gramedia 

(http://autobildindonesia.com/spaw/uploads/images/subcribe/AUTOBILD185.jpg) 

(http://www.gramediamajalah.com/images/covermajalah/glance_hotgame.jpg)  
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2.1.1 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2.3 Logo Kompas Gramedia 

(http://www.kompasgramedia.com/assets/images/im_logokg01.jpg) 

 

Logogram pada corporate identity Kompas Gramedia mempergunakan simbol 

lingkaran yang melambangkan bola dunia dengan huruf KG sebagai inisial dari 

„Kompas Gramedia‟. 

Desain initial KG yang menyelimuti lingkaran tersebut merepresentasikan jalur 

informasi yang mencapai berbagai belahan dunia melalui berbagai media 

(multimedia).  

Initial KG sendiri didesain secara khusus untuk memberikan unsur dinamisme dari 

perusahaan, dan menggambarkan pergerakan arus informasi yang cepat.
2
 

                                                 
2
 http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/ourbrand 
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2.1.2 Visi dan Misi 

Visi: 

Menjadi perusahaan penyaji informasi dan layanan edutainment yang terbesar, 

pilihan utama masyarakat Indonesia, dan memuaskan serta membanggakan bagi para 

stakegolders. 

Misi: 

Menyediakan informasi dan layanan edutainment yang beretika, dan ikut serta dalam 

upaya  mencerdaskan bangsa Indonesia  melalui pembentukan manusia  yang kreatif, 

mandiri, dan berwawasan 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Majalah Auto Bild memiliki struktur organisasi sebagai berikut 

Penerapan Desain..., Cornelius Geraldy, FSD UMN, 2013



8 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Auto Bild 

Struktur pekerjaan di Auto Bild seperti berikut 

 

Gambar 2.5 Langkah Kerja Dengan Harddisk 
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Setelah Auto BIld memiliki sebuah aplikasi yang menggunakan jaringan internet 

(wood wing) struktur pekerjaan untuk desainer menjadi lebih mudah 

 

 

Gambar 2.6 Langkah Kerja dengan Wood Wing 
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