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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.  PROFIL PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL, TBK.  

 Dyandra Media International atau “Dyandra & Co.” menempatkan 

diri sebagai perusahaan jasa terintegrasi dan penyelenggara event 

terkemuka di Indonesia. Dyandra & Co. telah berpengalaman selama 

puluhan tahun dalam industri organizer, terutama dalam bidang pameran.  

 Melalui visi menjadi sebuah perusahaan jasa terintegrasi dan 

penyelenggara event terbesar di Asia Tenggara, Dyandra & Co. 

mengemban misi menjadi mitra bisnis handal yang selalu memberikan 

hasil mengesankan serta mengusung profesionalisme dalam setiap 

bisnisnya; Event atau Exhibition Hall, Hotel, dan bisnis pendukung 

lainnya. 

 Perjalanan Dyandra & Co. sebagai sebuah perusahaan induk 

dimulai dengan berdirinya Dyandra Promosindo pada 1994. Sejak 

beridirinya, perusahaan yang bergerak di bidang Professional Exhibition 

Organizer (PEO) ini memiliki pengalaman menyelenggarakan lebih dari 

300 pameran, beberapa diantaranya adalah pameran berstandar 

internasional seperti Indonesia International Motor Show (IIMS) yang 

pada tahun 2015 ini terselenggara untuk ke-23 kali-nya. Keberhasilan 

Management event pt..., R. A. Gabriella Imelda Wiseso, FIKOM UMN, 2015



 

Dyandra Promosindo sebagai PEO mendorong Dyandra Promosindo untuk 

terus melakukan inovasi dan berekspansi.  

 2.1.1. LOGO PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Logo PT Dyandra Media International Tbk. 

 

2.2. PROFIL DYANDRA PROMOSINDO 

 Dyandra Promosindo merupakan anak perusahaan dari Dyandra & 

Co. yang menyelenggarakan pameran professional yang terkemuka di 

Indonesia. Selama bertahun-tahun semenjak berdiri 1994 di Jakarta, 

Dyandra Promosindo muncul sebagai salah satu perusahaan yang 

diperhatikan dalam bidangnya. Dyandra Promosindo telah menghasilkan 

track record yang mengesankan dalam penyelenggaraan event berskala 

nasional maupun internasional.  

 Selama beberapa tahun terakhir, Dyandra Promosindo telah 

menyelenggarakan lebih dari 500 pameran di Jakarta. Surabaya, 

Yogyakarta, Bali, Makassar, Medan, dan kota-kota besar di Indonesia. 
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Dengan lebih dari 1.000 peserta pameran setiap tahun, termasuk peserta 

asing, Dyandra telah membuktikan diri untuk menjadi “Mitra bisnis yang 

dapat diandalkan”. 

 Dengan manajemen yang solid dan kuat serta memiliki 

pengalaman dalam industri pameran selama 21 tahun juga didukung oleh 

lebih dari 80 tenaga ahli, Dyandra Promosindo muncul dan menjadi 

pelopor bagi berbagai macam pameran di Indonesia. Dyandra Promosindo 

juga menjadi perusahaan pameran pertama di Indonesia yang mencapai 

ISO 9000:2008 untuk sistem manajemen mutunya. 

 Menjadi bagian dari pemimpin industri media di Indonesia, 

Kompas Gramedia Group, Dyandra Promosindo memperlihatkan 

kemajuan pesat sebagai jaringan bisnis terbesar dan komprehensif dalam 

industri pameran di Indonesia. Perusahaan ini melayani dan membantu 

para peserta pameran untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifitasan 

dalam kegiatan pemasaran dan promosi peserta pameran yang kemudian 

disebut client.  

 Dyandra Promosindo memiliki visi menjadi pemimpin dalam 

industri pameran di Indonesia dan misi menjadi mitra bisnis yang handal 

dengan nilai-nilai profesionalisme untuk menciptakan dampak yang 

mengesankan dalam setiap pameran. 
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 Berikut adalah pameran-pameran yang sudah diselenggarakan oleh 

Dyandra Promosindo: 

a. Indonesia International Motor Show merupakan event otomotif yang 

dilaksanakan oleh divisi otomotif, 

b. Jakarta Motor Cycle Show merupakan event otomotif yang 

dilaksanakan oleh divisi otomotif, 

c. Mega Bazzar Computer merupakan event teknologi yang dilaksanakan 

oleh divisi IT, 

d. Festival Komputer Indonesia merupakan event teknologi yang 

dilaksanakan oleh divisi IT, 

e. Indonesia Cellular Show merupakan event teknologi yang 

dilaksanakan oleh divisi IT, 

f. Indocomtech merupakan event teknologi yang dilaksanakan oleh divisi 

IT, 

g. Indonesia Games Festival merupakan event teknologi yang 

dilaksanakan oleh divisi IT, 

h. Jakarta Game Show merupakan event teknologi yang dilaksanakan 

oleh divisi IT, 

i. Desain.ID merupakan event teknologi yang dilaksanakan oleh divisi 

IT, 
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j. Indonesia International Communication Expo & Conference 

merupakan event teknologi yang dilaksanakan oleh divisi IT, 

k. Pameran Otomotif Medan merupakan event otomotif yang 

dilaksanakan oleh divisi otomotif, 

l. Pameran Otomotif Surabaya merupakan event otomotif yang 

dilaksanakan oleh divisi otomotif, 

m. Pameran Otomotif Makassar merupakan event otomotif yang 

dilaksanakan oleh divisi otomotif. 

 

2.2.1. LOGO PT DYANDRA PROMOSINDO 

 

Gambar 2.2 

Logo Dyandra Promosindo 
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2.3. Filosofi Nama PT Dyandra Promosindo 

Nama Dyandra merupakan gabungan dari nama pendiri dari 

Dyandra itu sendiri yakni Ery Erlangga, Danny Budiharto, dan Rina 

Maksum. 

2.4. Struktur Organisasi PT Dyandra Promosindo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

  Penulis 

Gambar 2.3 

Sumber: Company Profile Dyandra Promosindo 2014 
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