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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT Kandel adalah salah satu penyedia solusi terintegrasi pembentukan 

pendidikan yang terletak di BSD City, Serpong, Tangerang. PT Kandel terdiri dari 

4 divisi, yaitu Kandel Publishing, Kandel Multimedia, Kandel Teaching Aids dan 

Kandel Training Centre. 

 Kandel Multimedia, berfokus pada pemberian solusi pembelajaran dan 

pendidikan berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kandel 

Multimedia menyediakan produk dan solusi untuk meningkatkan pengajaran ilmu 

pengetahuan dan matematika serta menciptakan inovasi pembelajaran terutama 

dengan memanfaatkan konten-konten digital. 

 Didampingi oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D sebagai ilmuwan dan ahli 

ilmu pengetahuan dan matematika, beliau diakui menjadi penasehat dan sumber 

utama kami. Prof. Yohanes Surya Ph.D adalah pelopor transformasi dalam bidang 

sains dan matematika baik mengajar maupun belajar. Beliau menerapkan metode 

Gasing (Gampang, Asyik, Menyenangkan) bagi guru dan siswa untuk 

memudahkan dan menyederhanakan ilmu pengetahuan dan belajar matematika. 

Kandel Multimedia juga bekerja sama dengan banyak Ahli yang memiliki 

keahlian dan menguasai bidang mereka masing-masing. Oleh karena itu 

pendidikan dan pembelajaran telah menjadi keahlian utama Kandel. 
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 Dalam rangka menanggapi kemajuan teknologi dan komunikasi yang 

merubah tren bidang pengetahuan dalam beberapa dekade terakhir, Kandel 

Multimedia mempersembahkan konten digital untuk menyelesaikan proses 

pembelajaran baik di kelas ataupun di rumah. Kandel Multimedia telah 

menyediakan beberapa konten digital Sains dan Matematika untuk tingkat SD 

(Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang dikemas dalam 

perangkat lunak program pendidikan. 

 Kandel Multimedia juga telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, 

beberapa perusahaan multi-nasional dan nasional seperti Intel Corporation, OLPC 

Association Inc, Hewlett Packard Indonesia, PT Zyrexindo Mandiri Buana, dll. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Adapun struktur organisasi PT Kandel Multimedia adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
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Direktorat dibagi menjadi 2 bagian yang memiliki  fungsi spesifik tersendiri: 

 Non-technical: Bagian ini dikepalai oleh Ibu Audrey Leony Song, bagian 

ini bertugas untuk melakukan analisis dan pengembangan yang bersifat 

non-technical, seperti di dalamnya adalah human resource management. 

 Technical: Bagian ini adalah dimana penulis ditempatkan. Dikepalai oleh 

Bapak Yunianto Purnomo, bagian ini bertugas untuk melakukan analisis 

dan pengembangan yang bersifat technical, seperti di dalamnya adalah 

software development yang merancang dan mengembangkan aplikasi-

aplikasi.
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