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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Berdasarkan wawancara penulis terhadap personel Human Resource Department 

perusahaan, Perusahaan PT. Bintang Santosa Abadi merupakan production house 

yang fokus pada produksi program untuk TV lokal. PT. Bintang Santosa Abadi 

berdiri pada bulan Februari 2015 dan sudah berafilasi dengan Cahaya TV Banten 

(CTV Banten) yang sudah menyiarkan tayangan televisinya ke seluruh Indonesia 

termasuk ke Brunei menggunakan satelit. PT. Bintang Santosa Abadi juga 

bekerjasama dengan provider TV jaringan berbayar Indihome di Max TV untuk 

memperluas penyiaran program hasil produksinya. 

 Hingga tulisan ini dibuat PT. Bintang Santosa Abadi sudah memiliki 23 

izin untuk penyiaran pada stasiun TV lokal terestrial (TV yang masih 

menggunakan antena alias analog) antara lain TV Medan, TV Singkawan, dan TV 

Prabumulih. Saat ini PT. Bintang Santosa Abadi sedang fokus untuk 

memproduksi program TV home shopping dalam sebuah channel bernama E-Shop 

dengan berbagai macam pilihan produk, antara lain seperti alat elektronik, 

kecantikan, kesehatan, rumah tangga, fashion dan lifestyle. PT. Bintang Santosa 

Abadi bekerjasama dengan vendor (pemilik) produk yang ingin produknya dijual 

melalui program home shopping, baik produk dari dalam maupun luar negeri. 

 

2.1.1. Visi dan Misi PT. Bintang Santosa Abadi 

Visi: 

Bring Local Channel to the Next Level 

Misi: 

• Focus on new idea & innovation 

• Efficiency to the max 

• Spreading the network 
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2.1.2. Logo PT. Bintang Santosa Abadi 

Logo PT. Bintang Santosa Abadi merupakan monogram yang terdiri atas gambar 

bintang dengan warna gradasi hijau gelap ke terang dan tulisan “Bintang Santosa 

Abadi” pada sebelah kirinya. Posisi bintang yang sedikit miring ke kanan disertai 

dengan efek gerakan merupakan analogi dari bintang beralih (shooting star), yang 

diinterpertasikan sebagai pencampaian suatu impian yang akan menjadi 

kenyataan. Warna gradasi hijau pada logo melambangkan kesejahteraan, 

sementara itu logotype perusahaan menggunakan font sans-serif uppercase yang 

melambangkan ketegasan dan modernitas. 

 

 

 
Gambar 2.1. Logo PT. Bintang Santosa Abadi 

Sumber: Internal Perusahaan 

 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Susunan Perusahaan PT. Bintang Santosa Abadi 

 

Director    : Elsaputra Justia 

Marketing & Merchandising  : Hamzah Alfarabi 

Human Resource   : Eva Oktavia 

Production Assistant &  : Jhona Sinuhaji 

Creative Content Development   

Penata Artistik    : Wahyu Hidayat 

Editor     : Bagus Pandu 
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Still Graphic    : Kashogi Nurshandy 

Motion Graphic   : Antonius Ferdinand 

Finance Account   : Roro Anisa 

Tax     : Amalia Lestari 

General Affairs   : Tuti Yashinta 

Courier & Warehouse   : Robianus 

 

 

 
Gambar 2.2. Struktur organisasi perusahaan. 

Sumber: Internal Perusahaan 
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