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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya Kantor Distributor Gema Insani 

Gema  insani merupakan perusahaan penerbitan buku yang telah berdiri di 

Jakarta sejak 29 April 1986. Buku pertama yang di luncurkan berjudul “ Perang 

Afganishtan”, dan hingga kini telah menerbitkan buku lebih dari 1000 judul yang 

meliputi Akidah, Syariah, Syakhsiyah (kepribadian), Mar`ah (kewanitaan), 

Dakwah, Harakah (Pergerakan), Politik, Ekonomi, Manajemen, Kamus dan 

lainnya dengan penulis bertaraf nasional dan internasional. Kesemuanya itu 

dicetak sendiri oleh Gema Insani menggunakan peralatan yang berkualitas dengan 

mempertimbangkan mutu. 

Gema insani kini memasuki usia yang ke-30 ini,telah memiliki gedung 

sendiri beralamat di : 

1. Gedung Pusat  

a. Depok  ( Jawa Barat ) di Jl. Ir. H.Djuanda Depok 16418. 

2. Gedung Perwakilan 

a. Yogyakarta ( DIY & Jawa Tengah ) di Jl. Ringroad Utara No.171, 

Sleman Yogyakarta 55281 

b. Malang ( Jawa Timur ) di Jl. Raya Tlongo Mas No.119, Malang 65144 

c. Pekanbaru ( Riau ) di Jl. Pitulo No.143, Pekanbaru Riau 28292 

d. Medan ( Sumatera Utara ) di Jl. Kenanga Raya No. 13 Tanjung Sari, 

Medan 20132 
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3. Gema insani memiliki visi : 

a. Perusahaan mampu menjadi multi spesialis yang terpercaya 

b. Perusahaan mampu meningkatkan kualitas 

c. Perusahaan menjunjung kejujuran, amanah, disiplin, kompetensi, 

dan kebersamaan. 

d. Perusahaan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. 

4. Produk-produk yang diluncurkan gema insani 

a. Buku-buku islam untuk umum 

b. Buku-buku remaja 

c. Buku-buku anak islam 

d. Buku-buku wanita keluarga 

e. Produk penunjang Non Multimedia (kalender) 

f. Berita buku baru 

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan 

atau penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang 

harus dijalan oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur 

organisasi terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang 

yang didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga admistrasi dan manajemen 

mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut.  

Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain 

karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada baahannya dan tingkat 
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tanggungjawab dari bawahan ke atasannya. Struktur organisasi Distributor Gema 

Insani Pekanbaru adalah berikut ini : 

Gambar II.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 Sumber : Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru  

Tugas dan Wewenang  

1. Tugas Kepala Kantor  

Pimpinan kantor yang bertanggung jawab atas memberikan motivasi, 

semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang 

supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya tujuan kerja. Serta 

bertanggung jawab atas penjualan dalam dan luar kota. 

2. Tugas Admistrasi Keuangan 

Adapun tugas admistrasi keuangan Distributor Gema Insani Pekanbaru 

adalah sebagai berikut : 

a.   Perhari mengecek mutasi pada kas bank BCA. 

b. Menginput data penerimaan kas Distributor Gema Insani Pekanbaru pada 

SIGI. 

c. Menginput droping pegawai atau pengeluaran harian kantor pada SIGI 

Admistrasi 

Keuangan 
Admistrasi 

Penjualan 
Marketing 

Kepala Kantor 
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d. Setiap setengah 5 sore menutup kas atau cash opname pada SIGI 

e. Menyetor uang penerimaan kas kantor ke bank BCA. 

3.  Tugas Admistrasi penjualan  

Adapun tugas admistrasi penjualan Distributor Gema Insani Pekanbaru 

adalah sebagai berikut : 

a. Perhari membuka e-mail mengecek laporan keuangan relasi konsinyasi 

serta informasi dari pusat dan informasi-informasi pening lainnya. 

b. Menginput data pesanan barang dari relasi pada SIGI 

c. Menginput Laporan penjualan relasi Pada SIGI 

d. Menyesuaikan stok gudang secara fisik dengan data pada SIGI  

4.  Marketing  

Adapun tugas admistrasi penjualan Distributor Gema Insani Pekanbaru 

adalah sebagai berikut : 

a. Menawarkan buku-buku yang best seller serta buku-buku yang baru terbit 

kepada relasi. 

b. Menawarkan buku-buku GIP kepada Relasi yang belum bekerjasama 

dengan Distributor Gema Insani Pekanbaru  

c. Melakukan penagihan piutang kepada relasi konsinyasi setiap bulannya 

setelah pelaporan penjualan. 

d. Mengirim atau mengantar pesanan relasi, serta mengisi stok barang yang 

sudah habis pada relasi. 

e. Melakukan bazar pada setiap hari jumat di Mesjid. 


