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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DBM PRO 

 

2.1 Profil Perusahaan 

DBM Pro adalah singkatan dari Diansurya Berkatindo Media Production 

yang lebih dikenal dengan Fimela TV. Fimela TV merupakan salah satu media di 

bawah naungan Fimela Network. Sebelum menjadi Fimela Network, awal 

mulanya adalah Fimela.com yang dirilis sejak Desember 2010. Fimela.com 

didirikan oleh Ben Soebiakto dan Dian M. Muljadi. (http://octovate.com/stories) 

Fimela.com adalah portal media online khusus para wanita Indonesia yang 

modern dan memiliki mobilitas yang tinggi. Menurut survey, terdapat 8 juta 

perempuan Indonesia pengguna internet namun belum ada media online yang 

secara sophisticated memberitakan topik yang dekat dengan wanita seperti 

Fashion & Beauty, News & Entertainment, Family & Relationship dan Work & 

Lifestyle seperti layaknya sebuah majalah cetak. (http://fimela.com/about) 

 

Gambar 2.1 Logo Fimela.com (Sumber: DBM Pro) 

Fimela.com berkembang dengan pesat dalam waktu 3 tahun hingga 

berubah menjadi Fimela Network dan melahirkan website lain, yaitu 
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FimelaGirl.com, FimelaFamily.com, Muvila.com, serta SooperBoy.com. 

(http://octovate.com/stories) 

Konten pada website FimelaGirl.com tidak berbeda jauh dengan konten 

pada Fimela.com, yang membedakan adalah target pembacanya. Target pembaca 

Fimela.com adalah wanita dewasa yang sudah bekerja, sedangkan FimelaGirl,com 

lebih ke pembaca usia remaja. Rubrik yang terdapat pada FimelaGirl.com antara 

lain Fashion, Celebs & Gossips, Music & Movies, serta Love & Life. Sapaan 

pembaca yang digunakan untuk pembaca Fimela.com adalah Fimelova, 

sedangkan pembaca FimelaGirl.com disebut Girls. (http://fimela.com) 

Menurut Fan Page Facebook-nya, FimelaFamily.com diperuntukkan bagi 

Ibu modern, aktif dan gaya. Pada website ini juga pembaca akan menemukan tips 

bermanfaat seputar Ibu, anak, dan keluarga. 

Website lain di bawah naungan Fimela Network adalah Muvila.com. 

Muvila.com adalah portal media online yang membahas mengenai film, TV, 

selebriti serta berbagai hal yang bersangkuran dengan industri entertainment, baik 

lokal maupun internasional. Muvila.com memberikan konsep editorial yang kuat, 

fun, dan entertaining, dikombinasikan dengan berbagai fitur social media yang 

terintegrasi. Website khusus film ini juga berusaha memberikan referensi yang 

relevan dan tepat, serta memberi rekomendasi yang praktis serta bermanfaat. 

(http://muvila.com) 

Pada 4 Maret 2014, Fimela Network dan KapanLagi secara resmi telah 

melakukan merger menjadi satu jaringan yang lebih besar, dengan menggunakan 

nama bendera grup, KapanLagi Network (KLN). KapanLagi.com mulai 
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beroperasi sejak Februari 2003 yang didirikan oleh Steve Christian dan Eka 

Wiharto. KapanLagi.com merupakan situs berita hiburan terbesar di Indonesia, 

dengan video entertainment yang paling banyak diakses di YouTube. Dalam 

perkembangannya, KapanLagi.com melahirkan beberapa website, yaitu 

Merdeka.com, Vemale.com, Bola.net, dan Otosia.com. 

Dengan merger ini, KapanLagi Network telah menjadi jaringan media 

online news terbesar di Indonesia, dalam hal jumlah pembaca. Melalui semua 

portalnya, yang diakses dari web dan mobile, jangkauan totalnya jadi melampaui 

lebih dari 36 juta unique visitors tiap bulannya dan memiliki YouTube Views lebih 

dari 124 juta. Kini KLN menaungi lebih dari 400 karyawan, 10 portal media, dan 

4 divisi produksi yang mencakup Branded Content, TV & Video Production, 

Digital Platform dan Activation. (http://octovate.com/stories) 

 

 

Gambar 2.2 Logo KapanLagi Network (Sumber: DBM Pro) 
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2.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

DBM Pro adalah salah satu media di bawah naungan KLN, maka tugas 

dari rumah produksi ini adalah memproduksi video-video untuk melengkapi dan 

mendukung media lain seperti Fimela.com, FimelaGirl.com, FimelaFamliy.com 

dan juga Muvila.com. Sebelum Fimela Network bergabung dengan 

KapanLagi.com, DBM Pro lebih dikenal dengan Fimela TV, bahkan hingga 

sekarang. 

 

Gambar 2.3 Logo DBM Pro (Sumber: DBM Pro) 

 

 

Gambar 2.4 Logo Fimela TV (Sumber: DBM Pro) 

  

 

Peran production assistant..., Ella Elsadilaga Efendi, FIKOM UMN, 2015



14 
 

Berikut struktur organisasi dari DBM Production House: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi DBM Production House (Sumber: DBM Pro) 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 Divisi dalam rumah produksi DBM terdapat seorang General Manager 

yang memiliki kedudukan paling tinggi sehingga bertanggung jawab atas semua 

produksi serta menentukan job mana yang layak dikerjakan oleh timnya. Dalam 

mengerjakan suatu produksi, General Manager dibantu oleh producer dan 

creative. Penulis berada di divisi Production Assistant (PA), dimana memiliki 

tugas membantu producer dan creative dari pra produksi, selama proses produksi 

berlangsung, hingga pasca produksi. creative disini meliputi director dan 

videographer. 

Publishing Director 
Dian M. Muljadi 

General Manager 
Lolita Malaihollo 

Producer 
Ayu 
Putri 

Editor 
Septiano 

Dimas 
Aria 

Sabrina 

Photographer 
Windy 

Jill 

Creative 
Didi 

Satrya 
Randita 

 
Production 

Assstant 
Ella 
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 Pada pra produksi, seorang PA bertugas untuk mencari talent, mencari 

make up artist, hingga memilih wardrobe yang sesuai dengan konsep. Proses pra 

produksi ini dibimbing langsung oleh sang producer. Lain halnya ketika proses 

produksi, Production Assistant memiliki tugas membantu creative demi 

kelancaran sebuah produksi. Saat proses produksi, PA dapat menjadi audio 

person, yaitu mengecek suara yang masuk ke dalam kamera. Selain itu, PA juga 

mendampingi talent serta menyediakan naskah untuk talent. 

Karena pada DBM Pro jumlah timnya terbatas, maka satu orang dapat 

melakukan banyak kerjaan dalam satu produksi. Sebelum camera person 

merekam video saat shooting, dia juga dapat menjadi lightingman, yang mana 

bertugas mengatur cahaya demi menghasilkan gambar yang berkualitas baik saat 

proses shooting berlangsung. 

DBM Pro bertugas untuk mendukung artikel-artikel pada website 

Fimela.com, FimelaGirl.com, FimelaFamily.com, serta Muvila.com dengan video 

dan juga foto. Maka sebelum atau sesudah shooting, biasanya talent atau artist 

akan difoto oleh photographer untuk mendukung artikel dan video yang akan 

dimuat pada web. 

Video-video yang sudah dihasilkan pada proses produksi, diserahkan 

kepada para editor untuk masuk ke dalam proses editing. Terdapat dua proses 

editing, pertama editing offline, kedua editing online. Editing offline adalah proses 

edit dimana client belum boleh melihat hasil video. Sedangkan editing online, 

client sudah boleh melihat hasil editing dan boleh merevisi sesuai keinginan.  
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Setelah video melewati proses editing, sampailah video pada tahap 

delivery. Artinya video siap untuk diunggah ke website. Jika video memerlukan 

artikel sebagai pendukung, maka Production Assistant (PA) berkewajiban menulis 

artikel sebagai tugas pasca produksi. 
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