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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

199Y Media adalah studio kreatif yang berlokasi di Jl. Poncol Buntu No. 

3B, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta selatan yang menghasilkan konten 

original dan sesuai permintaan klien. 199Y Media berada dibawah PT Media 

Kreatif Nusantara. 199Y Media telah berpengalaman dalam film, fotografi, 

videografi. 199Y Media  berdiri sejak tahun 2011 akan tetapi resmi berdiri pada 

awal 2015. 199Y mempunyai dua divisi yaitu media dan rumah produksi. Di 

mana media mengeluarkan konten original yang akan dipublikasikan di akun 

resmi 199Y Media dan untuk rumah produksi itu untuk mengerjakan advertising 

video maupun yang dibutuhkan sebuah perusahaan seperti company profile. 

Nama 199Y berasal dari filosofi bahwa sebagian besar anggota 199Y ini 

menghabiskan waktunya di tahun 1990-an. Orang yang lahir pada tahun 1990 

disebut generasi Y, itu sebabnya disebut 199Y. Ada banyak hal yang terjadi di 

tahun-tahun yang lalu, yang cukup menginspirasi pekerjaan 199Y Media untuk 

membuat karya asli dan kreatif yang bertema urban culture. 

199Y Media merupakan situs media online yang bertema urban 

culture, maka dari itu projek yang dilakukan media nya adalah seputar lifestyle 

seperti misalnya tentang musik, grafiti, skateboard, footwear, passion. 

Pendiri 199Y adalah Maeza Ramadhan selaku Managing Director, Tara 

Suwanto sebagai Creative Director dan Wimala Nandiwardhana sebagai 

Bussiness Director. Sejarah awal 199Y berdiri karena mereka teman semasa 

kuliah di Malaysia meskipun mereka berbeda jurusan tidak mematahkan semangat 

mereka untuk membangun rumah produksi di Indonesia. Selesai kuliah mereka 

balik ke ibu kota Jakarta untuk bekerja dan membangun rumah produksi.  
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Gambar 2.1 Website 199Y Media 

 

(sumber: dokumen pribadi) 

 

2.1.1 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Logo 199Y 

         

 (Sumber: PT Media Kreatif Nusantara 199Y)  

 

Tahapan kerja magang..., Fathania Baiqila, FIKOM UMN, 2016



 9 

 

 Logo 199Y dibuat oleh salah satu rekan Tara Suwanto. 199Y resmi 

didirikan pada awal tahun 2015 dengan logo seperti gambar diatas. Logo 199Y 

tersebut tidak mempunyai makna tersendiri, mereka hanya bermain pada font. Tim 

199Y memilih font dan warna hitam, arti dari warna hitam adalah netral. 

 

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadikan 199Y menjadi rumah produksi yang selalu memiliki ide-ide 

yang unik dan terdepan. Bekerja dengan hati, maka berikan yang terbaik untuk 

klien, karena kepuasan klien menjadi prioritas kami.  

Misi 

1. Membuat perubahan baru untuk media di Indonesia. 

2. Menghasilkan karya yang kreatif serta inovatif. 

3. Berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik untuk klien dan 

khususnya untuk masyarakat luas. 
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2.1.3 Struktur Organisasi 

Gambar 2.3 Struktur Petinggi 199Y 

 

 

(sumber: Website 199Y Media) 

 

 Managing Director  : Maeza Ramadhan 

 Creative Director  : Tara Suwanto 

 Bussiness Director  : Wimala Nandi Wardhana 

 Project Manager  : Albian Nofansyah 

 Head of post Production  : Ostra Bayu S. 
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Tabel 2.1 Peran dan Tugas Divisi 

Managing Director Berperan untuk mengontrol semua yang 

berlangsung di dalam rumah produksi. 

 

Creative Director Sebutan ini untuk orang yang 

memproduksi sebuah film tetapi bukan 

dalam arti membiayai atau 

menanamkan investasi dalam sebuah 

produksi. Tugas seorang produser 

adalah memimpin seluruh tim produksi 

agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan bersama, baik dalam aspek 

kreatif maupun manajemen produksi 

dengan anggaran yang telah disetujui 

oleh Managing Director. 

Bussiness Director Divisi ini penting untuk production 

house, karena yang mendatangkan 

project. Tugas Business Director adalah 

pitching serta bertemu dengan klien-

klien. 

 

Project Manager Orang yang bertanggung jawab atas 

detail produksi dari awal sampai 

produksi itu selesai. 

 

Production & Equipment Tugas divisi ini saat syuting yang harus 

mengontrol serta bertanggung jawab di 

lapangan. 

 

Creative Team Tugas tim kreatif berperan besar pada 

Tahapan kerja magang..., Fathania Baiqila, FIKOM UMN, 2016



 12 

praproduksi dan produksi dalam 

pembuat semua naskah. Tim kreatif 

juga harus memiliki ide-ide yang 

cemerlang untuk kelangsungan 

produksi.  

 

Head of Post Production Ketua bertanggung jawab pada saat 

produksi serta betanggung jawab 

kepada anggota tim. Anggota tim terdiri 

dari sutradara, kru kamera, kru tata 

suara, bagian listrik dan semua orang 

yang diperlukan dalam suatu produksi. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan kerja magang..., Fathania Baiqila, FIKOM UMN, 2016



 13 

2.2 Ruang Lingkup Divisi Terkait 
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2.2.1 Peran dan Tugas Divisi Terkait 

 Managing Director dipegang oleh Maeza Ramadhan. Tugas utama Maeza 

adalah mengontrol 199Y mulai dari rumah produksi dan medianya. 199Y 

dibangun oleh Maeza dan dua temannya yaitu Tara dan Wimala. Namun Maeza 

yang berperan penting untuk mengontrol 199Y. Maeza bekerja di perusahaan 

tambang milik ayahnya dan di 199Y selaku Managing Director. Semua yang ingin 

diproduksi oleh 199Y harus mendapatkan izin dari Maeza selaku Managing 

Director. Saat itu ada klien dari salah satu turnamen golf terbesar di pulai Jawa 

ingin membuat teaser untuk turnamen golf, produser sanggup mengerjakan projek 

ini, namun untuk masalah budget sangat rendah diluar dari prediksi perusahaan, 

maka Maeza tidak mau menerima tawaran dari klien untuk memproduksi teaser 

turnamen golf, meski produser mampu mengerjakan, jika Maeza tidak 

mengizinkan, maka 199Y tidak bisa menerima tawaran tersebut. Karena yang 

bertanggung jawab adalah Maeza. 

 Creative Director dipegang oleh Tara Suwanto, penulis lebih banyak 

berkomunikasi dengan Tara selaku produser karena saat pitching bertemu dengan 

klien penulis ikut berpartisipasi dengan Tara dan Budi. Tugasnya Tara mengontrol 

dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Tara paling banyak berurusan 

dengan klien, menanyakan apakah puas dengan storyline yang sudah dibuat oleh 

199Y atau harus ada yang dirubah. Tara sendiri orangnya sangat easy going dan 

open minded dengan tim 199Y. Sehingga tim 199Y bekerja dengan sepenuh hati, 

jika ada ide-ide yang unik dan kreatif yang ingin disampaikan, Tara sangat senang 

untuk sharing dan sangat terbuka. 
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 Wimala sebagai Bussiness Director di 199Y tugas utamanya adalah 

mendatangkan projek untuk 199Y. Wimala bekerja di salah satu agency iklan 

besar yaitu LOWE. Wimala yang biasanya mendatangkan projek untuk 199Y dan 

yang mencari-cari klien meskipun saat pitching biasanya Wimala tidak hadir. 

Divisi ini sangat penting perannya dalam sebuah rumah produksi, karena 

mendatangkan projek.  

 Project Manager dipegang oleh Albian, Albian bertanggung jawab untuk  

mengontol dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Albian sering 

berkomunikasi dengan penulis masalah naksah atau storyline. Disaat produksi 

Albian yang bertugas untuk mempersiapkan semua kebutuhan syuting contohnya 

seperti surat izin untuk syuting di restoran, Albian yang mengontrol itu. 

 Production & Equipment dipegang oleh tim Albian, karena tugasnya tidak 

jauh berbeda, untuk mengontrol semua kebutuhan syuting. Contohnya mulai dari 

prepare naskah, storyline dan storyboard. Saat syuting yang mempersiapkan 

talent dan peralatan syuting. 

 Head Creative Team dipegang oleh Budi LP. Budi yang bertanggung jawab 

atas naskah, storyline dan storyboard. Penulis berada pada divisi ini, penulis 

paling banyak berkomunikasi dengan Budi dan Edwin. Pada saat mendapatkan 

projek, biasanya diadakan rapat gabungan tim 199Y. Pada saat rapat dilakukan 

biasanya tim berkumpul sesuai divisi masing-masing. Saat rapat internal biasanya 

Budi memberitahu soal tugas yang harus dilakukan masing-masing serta 

membicarakan ide-ide apa saja yang harus ditulis untuk projek tersebut. Rapat 

internal biasanya bersifat semi formal dan membutuhkan waktu kurang lebih dua 
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jam. Pada rapat internal semua harus sudah matang, seperti alur naskah, lokasi 

syuting, budgeting, talent, dan semua kebutuhan syuting sudah harus matang 

karena semuanya harus dilaporkan kepada Maeza selaku kepada 199Y. 

 Head of Post Production dipegang oleh Ostra Bayu, tugasnya sangat penting 

di lokasi syuting karena mengurus semuanya yang ada dilokasi syuting, mulai dari 

perlatan dan alur kerja saat syuting. Dibantu oleh tim dari Albian. Kedua divisi ini 

berkolaborasi saat syuting karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. 

tugas utamanya adalah saat proses syuting karena divisi ini harus fokus pada saat 

syuting.  
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