
6 
 

BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah PT. Jakarta Megapolitan Surabaya 

PT. Jakarta Megapolitan adalah merupakan distributor dan produsen software 

pendidikan terbesar dan resmi dari pusat Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan 

(PUSTEKKOM) Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) di Indonesia, PT. Jakarta 

Megapolitan menyediakan software-software berupa DVD pembelajaran untuk sekolah dasar 

hingga pendidikan tingkat atas, dan dapat digunakan pula untuk perusahaan dan umum. 

Produk-produk yang di hasilkan dan di jual adalah produk berupa paket program 

pembelajaran modern dalam bentuk DVD yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

DVD pembelajaran ini dirancang khusus untuk mempermudah siswa-siswi dalam 

mempelajari pelajaran sekolah, untuk membantu siswa-siswi agar dapat dengan mudah dalam 

menghadapi Ujian Nasional (UN) serta membantu siswa-siswi mencapai Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar, dan Standar Kompetensi Kelulusan Satuan Pendidikan. Juga, sebagai 

media peraga dalam memahami mata pelajaran, sehingga belajar menjadi lebih 

menyenangkan. 

PT. Jakarta Megapolitan ini memiliki kantor pusat yang bereda di Jakarta, yang 

beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Perkantoran Ciputat Indah Permai A-15, Ciputat 

Tangerang – Jakarta Selatan. Dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di Jl. 

Nginden 2 No. 62 A Surabaya. PT. Jakarta Megapolitan ini adalah merupakan perusahaan ke 

dua yang berdiri setelah PT. Duta Sarana Ilmu. 
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Selain itu PT. Duta Sarana Ilmu atau PT. Jakarta Megapolitan, bertugas untuk 

mendistribusikan produk dari PUSTEKKOM DEPDIKNAS berupa VCD mulitimedia 

interaktif pembelajaran untuk : 

1. Materi VCD Pembelajaran tingkat SD s/ d SMA Sederajat dengan pendekatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan ( KTSP) , dimana kurikulum ini serentak diberlakukan di 

seluruh Indonesia. 

2. Materi VCD pembelajaran tingkat SMP, Matematika, bahasa Indonesia, Fisika, Biologi 

dll. 

3. Program pembelajaran bahasa inggris dengan metode THE TOTAL IMMERSION 

METHOD, dimana dengan metode ini dalam waktu 100 hari dijamin bisa berbicara 

menggunakan bahasa inggris dengan baik lancar. 

Walau PT. Duta Sarana Ilmu dan PT. Jakarta Megapolitan adalah perusahaan yang 

berdiri di bidang yang sama, namun kedua perusahaan tersebut memiliki perbedaan. PT. Duta 

Sarana Ilmu selain sebagai distributor dan produsen software, perusahaan ini juga sebagai 

distributor dan produsen buku pembelajaran. Sedangkan untuk PT. Jakarta Megapolitan 

hanya sebagai distributor dan produsen software.  

 

2.2  Visi dan Misi PT. Jakarta Megapolitan Surabaya 

● Visi Perusahaan 

1. Mencerdaskan bangsa 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh 

sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

belajar 
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3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral 

● Misi Perusahaan 

1. Meningkatkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai institusi yang bertaraf 

nasional dan internasional. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

sebagai sumber informasi bagi masyarakat. 

 
 


