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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cinesurya Production merupakan sebuah rumah produksi independen yang 

sedang berkembang di industri perfilman Indonesia. Tak hanya film-film layar 

lebar, Cinesurya juga memproduksi iklan dan company profile perusahaan besar, 

salah satu klien mereka adalah GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 

Indonesia). 

  Cinesurya dibentuk pada tahun 2007 oleh sutradara, Mouly Surya dan 

produser, Rama Adi. Rumah produksi ini mulai membuat berbagai projek 

company profile. Kemudian di pertengahan tahun 2007, Cinesurya mulai 

membuat film panjang pertama mereka yaitu, Fiksi. Fiksi, menjadi salah satu 

bukti eksistensi mereka di ranah nasional maupun internasional sehingga menjadi 

awal langkah mereka di Industri Perfilman Indonesia.  

 Pada pertengahan tahun 2012, Rama Adi bertemu dengan Fauzan Zidni 

kemudian bergabung dan mulai memproduksi film panjang mereka selanjutnya, 

seperti What They Don’t Talk About When They Talk About Love (2013), 

Interchange (2016), dan Marlina The Murderer in Four Acts (2017).  

 Visi utama Cinesurya adalah memberikan warna baru bagi perfilman 

Indonesia agar dapat menginspirasi. Sedangkan misi Cinesurya adalah 

memberikan warna dan gaya alternatif baru untuk industri menonton masa kini 

Gambar 2.1. Logo Cinesurya Production 
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dan memberikan sebuah karya nasional yang mampu bersaing di ranah 

internasional. 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Di bawah ini merupakan struktur organisasi perusahaan Cinesurya Production:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Cinesurya Production 
(sumber : dokumen pribadi) 

Parama Adi Wirasmo 

Presiden Direktur/Founder/Producer 

Mouly Surya 

Komisaris/Founder/Sutradara 

Fauzan Zidni 

Direktur/Produser 

Abdul Halim 

Finance 

Luqman Thalib 

Post Production Manager 

Anadya Ayesha 

Post Production Assistant 

Finna Amalia 

Post Production Assistant 
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