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BAB II 

GAMBARAN UMUM BOOKMYSHOW INDONESIA 

 

2.1 Profil BookMyShow Indonesia 

 2.1.1 Sejarah Perusahaan 

BookMyShow Indonesia merupakan platform penjualan tiket bioskop 

dan events yang juga dilengkapi website dan media sosial berisikan berbagai 

konten hiburan mulai dari film, musik, fashion, gaya hidup hingga berita-

berita aktual. 

 

           Sumber: dokumen BookMyShow Indonesia 

   Gambar 2.1 Logo BookMyShow Indonesia 

  

 Berawal dari mimpi tiga pria kebangsaan India, Ashish Hemrajani 

yang merupakan C.E.O BookMyShow, Parikshit Dar, dan Rajesh Balpande 

selaku Co-Founder BookMyShow, muncullah PT. Bigtree Entertainment. 

Melihat industri film dan bioskop yang sangat besar di negerinya, tiga pria 

India yang sering menyebut dirinya sebagai Three Musketeers ini 

berkeinginan untuk membuat portal penjualan tiket di India. Pada Maret 2007, 

Network 18 menaruh investasi besar pada mereka hingga akhirnya di tahun 
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yang sama, tepatnya Agustus 2007, PT. Bigtree Entertainment meluncurkan 

agregator tiket pertama di India yang dinamakan BookMyShow. 

 Saat ini BookMyShow adalah salah satu portal tiket terbesar di India 

yang telah beroperasi di tiga bagian dunia lainnya yaitu New Zealand, Uni 

Emirat Arab, dan Indonesia. BookMyShow di Indonesia dipimpin oleh dua 

teman semasa kuliah yang juga berkebangsaan India Sudhir Syal (Managing 

Director dan Co-Founder) dan Co-Founder lainnya Karan Khetan. 

 Sama seperti BookMyShow India, BookMyShow Indonesia juga 

menawarkan penjualan tiket bioskop dan events secara online. Selain itu, 

untuk tetap relevan, mendukung konten penjualan, dan bersaing di era digital, 

BookMyShow Indonesia juga menjalankan sebuah blog di alamat 

id.bookmyshow.com/blog-hiburan/ dan berbagai media sosial seperti Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, dan BBM Channel. Blog dan media sosial 

tersebut berisikan konten hiburan yang menarik seputar film, musik, gaya 

hidup, dan berita aktual terkini. 

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

BookMyShow Indonesia memiliki visi untuk menyediakan hiburan 

yang mudah diakses 

Misi 

Memudahkan pembelian tiket bioskop dan events secara online dan 

menyajikan konten hiburan menarik yang mudah diakses, up to date, 

dan berkualitas. 
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2.1.3 Target Pembaca 

 Target pembaca BookMyShow Indonesia adalah masyarakat muda 

atau youngster, laki-laki dan perempuan, berusia 15-19 dalam kelas SES B 

dan C. 

2.1.4 Deskrispi Kanal 

a. Movies: Dalam kanal ini, BookMyShow Indonesia menyuguhkan 

deretan film-film baik lokal maupun luar negeri yang sedang dan akan 

tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film-film tersebut juga terbagi 

dalam pilihan kategori di bagian kirinya, yaitu kategori bahasa seperti 

English, Hindi, Bahasa Indonesia, dan Thai. Selain bahasa juga 

terdapat kategori genre yaitu Action, Adventure, Biography, Comedy, 

Drama, Fantasy, Horror, dan Romance, serta kategori format film 

seperti 2D, 3D, dan 4DX. 

b. Events: Kanal events berisi tentang events yang diselenggarakan di 

dalam dan luar negeri yang tiketnya tersedia di BookMyShow 

Indonesia. Terdapat pilihan Pick Your Mood yang berisi pilihan jenis 

event yaitu seperti Arts/Culture, Comedy, dan Business.  

c. Music: Kanal music menampilkan events musik yang tiketnya 

tersedia dan dapat dibeli di BookMyShow Indonesia. Terdapat pilihan 

Pick Your Mood juga dengan pilihan International dan 

Orchestra/Jazz. 

d. Family: Kanal family berisikan jajaran pilihan tempat wisata yang 

cocok untuk keluarga di mana tiketnya tersedia dan dapat dibeli di 

BookMyShow Indonesia. Terdapat banyak tempat wisata dari dalam 

dan luar negeri dengan pilihan Indoor Attraction, Water Park, Animal 

Theme Park, Nature Park, dan Amusement Park. 
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e. Sports: Kanal sports menampilkan deretan event olahraga atau 

kegiatan olahraga yang tersedia untuk didapatkan tiketnya di 

BookMyShow Indonesia. Terdapat pilihan Pick Your Mood yaitu 

Automobile, Marathon, Tournaments/Leagues. 

f. Trailers: Berisi trailer-trailer film yang sedang atau akan tayang di 

Indonesia yang videonya langsung dihubungkan dari akun YouTube 

BookMyShow Indonesia. Di samping video juga terdapat sinopsis film 

dan pilihan interaktif seperti Will Watch, Maybe, dan Won’t Watch.  

g. Blog: Kanal blog BookMyShow Indonesia berisi kumpulan artikel 

seputar film, musik, fashion, gaya hidup, juga berita terkini yang 

disuguhkan kepada para pembaca dengan urutan artikel yang paling 

terakhir di-post. Terdapat kolom pencarian Search Blog untuk 

memudahkan pembaca jika ingin mencari suatu artikel. Artikel-artikel 

juga dibagi ke beberapa kategori seperti Attractions, Cinema, 

Entertainment, Film, Music, dan Sports yang tersedia di bawah kolom 

pencarian. 
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 2.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Sumber: Data olahan penulis 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BookMyShow Indonesia 
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2.2 Ruang Lingkup Divisi 

       Head of Content 

    Yogi Anindya Cerdito 

 

        Content Writer Intern    Senior Content Writer   Graphic Designer 

               Khazni Khairina  Tri Wahyudi      Triska Sarwono 

 

Sumber: Data olahan penulis 

Gambar 2.3 Ruang Lingkup Divisi 

Dalam praktik kerja magang yang penulis lakukan, penulis tergabung 

dalam divisi konten. Divisi konten bertanggung jawab atas semua konten yang 

dimuat ke dalam blog dan media sosial BookMyShow (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, dan BBM Channel). Divisi konten juga wajib membuat 

laporan terhadap aktivitas media sosial setiap minggunya. Selain itu, seluruh 

anggota divisi konten juga harus up to date dan mengetahui event-event terkini 

yang sedang berlangsung agar dapat dijadikan ide konten untuk blog dan media 

sosial sekaligus tidak tertinggal oleh blog lain. Dalam tim konten ini ada Head of 

Content sekaligus Editor, Content Writers, dan Graphic Designer. Posisi penulis 

berada di bawah bimbingan Head of Content Yogi Cerdito selaku pembimbing 

lapangan penulis selama kerja magang. 

Head of Content bertugas sebagai penentu kata kunci atau keyword SEO 

yang dilihat dan didapatkan berdasarkan trends dan hal-hal yang terjadi dalam 

satu minggu setiap Senin. Head of Content juga bertugas sebagai Editor yakni 

mengedit tulisan content writer sebelum dinaikkan ke blog. Selain itu, Head of 

Content juga bertugas untuk membuat laporan analitik sosial media selama satu 

minggu yang nantinya akan digabungkan menjadi satu bulan penuh. 

Head of Content 

Yogi Anindya Cerdito  

Intern Content 

Writer 

Penulis 

Senior Content 

Writer 

Tri Wahyudi 

Graphic Designer            

Triska Sarwono 
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Content Writer bertugas untuk membuat konten untuk satu minggu di 

awal Minggu atau hari Senin berdasarkan keyword SEO yang telah dibuat oleh 

Head of Content. Content writer juga bertugas untuk menulis artikel juga PR 

release yang juga berdasarkan SEO. Selain itu, content writer juga harus selalu 

tahu dan sadar tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini baik online maupun 

offline, karena bisa menjadi bahan tulisan atau sekadar konten untuk media 

sosial. Penulis sebagai content writer di sini juga bertugas untuk melakukan 

wawancara kepada orang-orang dalam industri perfilman misalnya sineas dan 

para aktor di Indonesia. Lalu penulis harus membuat artikel hasil dari wawancara 

tersebut. Ketika ada premiere film Indonesia, content writer atau salah satu dari 

tim konten bertugas untuk hadir dan melakukan live tweet dari tempat acara dan 

jika memungkinkan juga melakukan wawancara. 

Graphic Designer bertugas untuk membuat ilustrasi-ilustrasi atau 

infografik yang dibutuhkan oleh tim konten. Selain itu, graphic designer juga 

membuat banner poster film untuk disesuaikan ke dalam situs BookMyShow 

Indonesia.  
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