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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

  MPG Media didirikan sebagai ‘lengan kreatif’ Milestone Pacific Group 

yang tengah berkembang di Indonesia sejak tahun 2001. Denise Tjokrosaputro 

merupakan co-founder dari Milestone Pacific Group yang berbasis di 

Indonesia. MPG sendiri terdiri dari 3 lini usaha yakni MPH; hotel management 

and developer, LuxeLiving; a lifestyle furniture, dan MPG Media; publishing 

company. 

 

  Sejak tahun 2004, Denise Tjokrosaputro aktif terlibat dalam MPG 

Media sebagai CEO dan Publisher. Dibangun dengan komitmen untuk terus 

bertumbuh, MPG Media memiliki memiliki visi yakni menjadi salah satu grup 

media terkemuka di setiap bidang yang dijalaninya. Hal ini tentu terkait dengan 

bagaimana meraih pangsa pasar untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Melihat persaingan industri media di Indonesia, MPG Media Publishing 

termasuk dalam perusahaan penerbitan yang berkembang dengan cepat dan 

besar di Indonesia. 

  Dalam MPG Media Publishing sendiri terdapat 3 kategori majalah yang 

diterbitkan antara lain; 
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1. Design 

Livingetc Indonesia adalah majalah interior yang 

terbit per bulan, diedarkan di toko buku, agen majalah 

dan retail terdekat. Pembaca majalah ini adalah 

kalangan arsitek, desainer interior, dan eksekutif muda usia 25-40 tahun 

dengan tingkat SES B- A+ yang mencari insipirasi modern dalam desain 

interior ruangan. Majalah ini juga memberi informasi terbaru seputar produk 

interior terbaru.  

Indesign Indonesia adalah majalah yang terbit per dua 

bulan. Para pembacanya adalah interior desain, 

profesional desainer, interior specifiers, dan konsumen 

cerdas yang up-to-date dengan arsitektur, interior terbaru, dan produk di 

Indonesia mau pun di dunia. 

2. Lifestyle  

Nylon dan Nylon Guys Indonesia adalah majalah yang 

hadir setiap bulan (Nylon) dan dua bulanan (Nylon 

Guys) memiliki perpaduan komprehensif mengenai 

fashion, kecantikan, dan dunia hiburan dengan segmen 

pembaca adalah remaja menjlang dewasa berusia antara 

17-28 tahun. Para pembaca memiliki stle individu yang khas, ekspresif, 

peduli akan penampilan, ekstovert, percaya diri dan berpikiran terbuka. 

Augustman Indonesia adalah majalah khusus untuk 

para pria Indonesia yang highly-educated, well-

groomed, well-travelled, style-concius, enjoy finer 

things yang berusia 25-35 tahun dengan tingkat SES B+ sampai A++. 

Majalah Augustman Indonesia adalah Man The Definitive Men’s Journal 

yang terbit setiap bulannya untuk para pria Indonesia. 
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HangOut Jakarta adalah majalah yang terbit bulanan 

dan didistribusikan ke toko-toko buku terkemuka, 

newstand, hotels, airport, cafe, restoran, salon, spa, 

dan lain-lain. HangOut Jakarta berisi informasi yang dapat dipercaya 

sebagai panduan untuk dunia hiburan, kuliner, fashion, buku, film, musik, 

dan seni budaya lainnya di Jakarta. 

Expression adalah majalah gaya hidup kuartalan untuk 

individu yang memiliki gairah untuk budaya, wisata, 

fashion, makanan, dan hiburan yang didistribusikans 

secara ekslusif  kepada pemegang kartu American Express. 

3. Parenting 

Inspired Kids adalah majalah bulanan yang memiliki 

perhatian besar terhadap kesahata, pendidikan, dan tumbuh 

kembang anak. Beragam informasi penting dan menarik 

seputar kesehatan, pendidikan, psikologi, dan aktivitas 

pengembangan potensi anak dan menjadi pedoman 

terpercaya dalam membangun dan mendidik anak untuk menjadi unggul 

secara fisik dan mental adalah harapan MPG Media Publishing dengan 

menghadirkan Inspired Kids. 

  Kantor pusat MPG Media Publishing bertempat di Thamrin City Office 

City Park, Blok A no. AA 008-009, Jl. Kebon Kacang Raya Jakarta Pusat.  

 

 2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi : To become one of the leading media group 

 Misi : 1.) To deliver the brand though creative, effective and  

           efficient solutions for our clients. 
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  2.) To comprised of motivated, dedicated and dynamic       

            individuals who have shown excellence in their      

              profession. 

 

 2.1.3 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

  

CEO 

Denise Tjokrosaputro 

Business Development & Marketing 
Communication Director 

Devie F. Shufia 

Marketing Comm - Event & 
Promotion Staff 

Retno Sulistia, Yosland Pasaribu, Ogie 
Prasetyo 

Intern 

Angela Taruli 

Web Design 

Maria Gadis 

HRD & GA 

Silva A. Roring 

Publishing Manager 

Rochmadoni 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 2.2.1 Special Event 

  Salah satu cara yang digunakan MPG Media Publishing dalam 

mencapai visi adalah dengan menyelenggarakan event terkait dengan masing-

masing majalah. Divisi ini tidak hanya menjalankan tapi juga merancang dan 

melakukan serangkaian hal lain yang menunjang event baik sebelum dan 

sesudah event berlangsung.  

a) Brainstorming 

Melakukan brainstorming dari konsep event saat meeting, diawali dari 

Divisi Event Promotion yag kemudian akan dibawa oleh 

penanggungjawab dimana masing-masing majalah memiliki 

penanggung jawab yang berbeda, dengan CEO dan Editor in Chief 

majalah yang bersangkutan. Konsep yang dipilih untuk direalisasikan 

dalam sebuah event biasanya berkaitan dengan citra dari masing-masing 

majalah di publik, atau mengadaptasi event yang sesungguhnya 

diadakan di negara asalnya. 

Brainstorming yang dilakukan termasuk pada tujuan diadakannya event, 

target audience, dan konsep marketing communication tools yang ingin 

digunakan sebagai media publisitas pada masyarakat. Selain itu juga 

berbagai media partner yang akan diajukan untuk kemudian 

mendapatkan dukungan publisitas yang lebih besar. 

 

b) Budgeting 

Budgeting dilakukan saat konsep sudah disetujui untuk direalisasikan. 

Tahap ini dianggap sebagai tahapan yang membutuhkan banyak waktu 

dan konsentrasi yang besar karena harus dilakukan secara detail, 

disesuaikan dengan seluruh  konsep event, seperti lokasi, pengisi acara, 

media publikasi, souvenir, berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, dan 

lain hal sebagainya. 

 

 

Peran divisi event..., Angela Taruli Eilien, FIKOM UMN, 2013



 
 

21 
 

c) Kerja Sama Media Partner / Client 

Media Partner yang menjadi salah satu tools dalam promotion 

dimanfaatkan dalam pelaksanaan event untuk memperluas publisitas 

karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan event yang 

diadakan, tentu dibutuhkan dukungan dari pihak atau media lain. Tidak 

hanya bekerja sama dengan media, dalam melangsungkan event tentu 

ada pihak lainnya yang disebut dengan client yang dapat menunjang 

kesuksesan event. 

 

d) Media Publikasi 

Mendesign media publikasi seperti undangan dan poster untuk 

disebarluaskan di masyarakat, baik melalui media cetak ataupun 

internet seperti social media, website, dan e-mail yang dikirimkan pada 

client dan publik lainnya. Media publikasi tidak hanya terbatas pada 

format gambar, tapi juga dapat dibuat dalam bentuk audio atau video 

untuk dapat lebih menarik perhatian masyarakat. 

 

e) Main Event 

Pelaksanaan event dimana staff Event and Promotion berhubungan 

dengan para stakeholder, baik client, pengisi acara, maupun masyarakat 

sebagai customer. Di saat event berlangsung, setiap staff bekerja sesuai 

dengan lingkup kerja masing-masing yang sudah ditentukan pada saat 

pembuatan rundown sehingga koordinasi yang sudah direncanakan pun 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

f) Event Report 

Membuat Event Report yakni laporan pertanggungjawaban atas event 

yang sudah diadakan yang nantinya akan diserahkan pada CEO sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang sudah dibuat 

sebelumnya. Event Report berisikan informasi seperti marketing 

communcation tools yang digunakan sebagai media publikasi, 

dokumentasi, dan guest list dalam event tersebut. 
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 2.2.2 Promotion 

  Dari segi promosi sendiri dilakukan oleh divisi ini untuk mendukung 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan setiap majalah yang diterbitkan 

oleh MPG Media Publishing sehubungan dengan hampir semua majalahnya 

adalah majalah lisensi yang belum diketahui banyak orang keberadaannya. 

Tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, beberapa kerja sama media 

partner juga memberi profit bagi perusahaan. 

Beberapa ruang lingkup kerja yang dilakukan sehubungan dengan promosi 

antara lain; 

a) Media Partner 

Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi lain yang ingin bekerja 

sama dengan majalah, seperti dalam special event tertentu yang ingin 

dipublikasikan melalui salah satu majalah terbitan MPG Media 

Publishing. 

Media partner ini juga dilakukan saat MPG Media Publishing sebagai 

pihak penyelenggarakan event dan membutuhkan media lain yang 

mempublikasikan event tersebut.  

Dalam bentuk kerja sama ini, keuntungan yang didapat bisa berupa 

uang atau pun sekedar publikasi yang disebut barter spot dimana 

adanya pertukaran publikasi atau produk yang sebanding / senilai yang 

dilakukan masing-masing pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. 

 

b) Reading Copy 

Reading Copy juga salah satu bentuk promosi yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran publik. Bentuk kerja sama yang dilakukan 

oleh beberapa majalah ini sehubungan persaingan akan media cetak 

yang begitu pesat dan melihat pada kenyataan bahwa kesadaran 

masyarakat akan beberapa majalah lisensi terbitan MPG Media 

Publishing masih rendah.  
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Melalui kerja sama ini, secara gratis MPG Media Publishing 

mngirimkan majalah secara rutin pada pihak hotel atau pun restoran 

untuk ditempatkan di titik-titik tertentu sebagai alternatif bacaan bagi 

pengunjung di tempat tersebut.  

 

c) Promosi Berlangganan 

Promosi berlangganan yang dikhususkan pada pihak tertentu seperti 

client yang memang memiliki keterkaitan dengan majalah. Promosi 

berlangganan ini salah satunya diberikan pada anggota Himpunan 

Desain Interior Indonesia (HDII) pada majalah Livingetc dan Indesign 

yang memberi keuntungan bagi setiap pihak. Tujuan dari promosi 

berlangganan ini adalah untuk meningkatkan profit perusahaan dan 

kesadaran publik akan kedua majalah tersebut. 
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