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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

 2.1.1. Sejarah Perusahaan 

PT. GUAVAMITRA didirikan pada tahun 2010 oleh sutradara 

UpieGuava bersama dengan Katinka Dasiah sebagai eksekutif produser untuk 

TVC dan produser untuk video klip musik. Nama Guava ini sendiri berasal 

dari masa beliau menjadi seorang musisi bersama bandnya “Debrur” 

seringkali membawa jus jambu, sehingga tempat mereka berkumpul dinamai 

Guava Republik dan lahir lah UpieGuava. Memulai karir sebagai seorang 

sutradara pada tahun 2002 saat ia terlibat dalam proyek design poster dan 

soundtrack untuk film Tragedy karya Rudi Soedjarwo.  

Gambar 2.1 Poster Film Tragedy karya Rudi Soejarwo 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Dokumentasi Guava Production 
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Pada bulan yang sama ia mengerjakan video klip pertamanya dari 

band sahabat kampusnya bernama Keripik Pedeus yang berjudul Lepas 

Kendali, dan video ini masuk menjadi MTV Artist of The Month saat itu. 

Tahun 2007 UpieGuava bersama keluarga pindah ke Berlin, Germany, dan 

memulai karirnya dari awal. Mengenal lingkungan baru, kemudian mulai 

menjadi sutradara video klip untuk artis-artis di Berlin, antara lain video klip 

musik untuk Sandhy Sandoro, David Pedroza, dan AeonSable Germany. Pada 

tahun 2010 beliau kembali ke Indonesia kemudian membentuk PT. 

GuavaMitra (Guava Production). Bersama dengan istrinya beliau mendirikan 

Guava Production, istrinya Katinka Dasiah sebagai Eksekutif Produser dalam 

produksi TVC dan sebagai Produser dalam video klip music. Sejauh ini telah 

menyutradai lebih dari 100 video klip musik local dan internasional, iklan 

komersil, profil dan film pendek, memenangkan Best Director Award pada 

tahun 2012. Memberikan yang terbaik dan selalu mencoba hal baru untuk 

inovasi. “Make the imposible possible.”, UpieGuava. 

 

2.1.2. Profil Perusahaan 

Desain produk adalah bagian yang penting dalam proses pembuatan 

video, setiap detil visual yang diberikan sutradara, kesempurnaan dari sisi set, 

kostum, make up, dan penampilan artis untuk membentuk imajinasi konsep 

menjadi nyata. Hal ini lah yang menjadi kekuatan dari Guava Production, 

sedangkan di Indonesia hal yang penting seringkali di lupakan dan malah 
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mengikuti arus yang kebarat-baratan. Dengan desain produk video yang 

matang secara keseluruhan, Guava Production dapat mencapai tampilan final 

sesuai dengan realisasi konsep yang dibutuhkan dan menampilkan visualisasi 

yang kreatif. 

Banyak orang berbakat yang terlibat dalam rumah produksi ini, baik 

secara lokal maupun internasional. Tidak segan mengundang orang-orang dari 

penjuru dunia jika memang dibutuhkan. Salah satu pengalaman menarik dari 

Guava Production adalah saat mengundang Su Blackwell, yang adalah 

seorang sculpture artist dari Inggris untuk mengerjakan proyek video klip 

musik Indah Dewi Pertiwi yang berjudul Aku Tak Berdaya, dan hasilnya 

sangat memuaskan. Budgeting menjadi hal yang penting, namun Guava 

Production selalu mengedepankan hasil akhir, karena mottonya yaitu hasil 

karyanya akan menjadi bekal yang akan selalu di kenang. 

Beberapa karya yang telah dihasilkan (Videography) : 

2010 

-MV Hijau Daun “Setiap Detik” // SONY BMG 

-MV Gamal Audrey Cantika (GAC) “Putus Saja” // SONY BMG 

-MV Afgan “Dalam Mihrab Cinta” // KECI MUSIK 

-MV D’Masiv “Semakin” // MUSICA STUDIOS 

-MV Seventeen “Selalu Mengalah” // Mi2 

-MV Seventeen “Jaga Slalu Hatimu” // Mi2 

-MV Sheila on7 “Hari Bersamanya” // SONY BMG 
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-MV Indah Dewi Pertiwi “Ingin Dirimu” // KECI MUSIK (Paris-

Berlin) 

-MV Sandhy Sandoro “End of the Rainbow” // Private (Paris-Berlin) 

-MV Indah Dewi P. Feat. Sandhy S “Gejolak Cinta” // KECI MUSIK 

-MV Brandon Stone “Lenka” // Private (Russia-Berlin) 

-MV David Pedroza “Easy to Love” // Private (Berlin) 

-MV Aeonsable “Agnosia” // Private (Essen-Germany) 

-MV Mario “Berhenti Berharap” // NAGASWARA 

-Short Film “Martini” // Folkwang Hochschule (Essen-Germany 

2011 

-MV H1ro “Komandan” // FALCON RECORDS 

-MV Letto “Cinta Bersabarlah” // MUSICA STUDIOS 

-MV Yangseku “Rindu” // INZPIREMUSIC 

-MV Smash “Ada Cinta” // SMASHINDONESIA 

-MV Marcell Siahaan “Mau Dibawa Kemana” // EMOTION 

-MV D’Bagindas “Maaflkan” // TRINITY OPTIMA 

-MV Duette “Pernah” // MUSICA STUDIOS 

-MV Indah Dewi Pertiwi “Gerakkan Badanmu” // KECI MUSIK 

-MV Govinda “Simpananku” // NAGASWARA 

-MV Indah Dewi Pertiwi “Aku Tak Berdaya” // KECI MUSIK 

-MV Audio Jet “Sakit Bukan Main” // ARKA MUSIK 

-MV Superkids “Playgirl” // TRINITY OPTIMA 

-MV Kesna “Syukuri” // MUSICA STUDIOS 
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-MV Ustadz Jefri “Shalawat Cinta” // FALCON RECORDS 

-MV Vidi Aldiano “Gadis Genit” // TRINITY OPTIMA 

-MV Repvblik “Harus Berbuat Apa Lagi” // ARKA MUSIK 

-MV Tangga “Utuh” // SONY BMG 

-MV Supernova “Terlalu Mendamba” // MUSICA STUDIOS 

-MV Waktu “Bukan Orang yang Ketiga” // KECI MUSIK 

-MV Hijau Daun “Aku dan Air Mata” // SONY BMG 

-MV Indah Dewi Pertiwi “Tentang Aku dan Dia” // KECI MUSIK 

-MV Nidji “Save Me” // MUSICA STUDIOS 

-MV T2 “Tak Jodoh” // NAGASWARA  

-MV Gamal “Cuma Aku” // SONY BMG 

-Artist Profile Video “Indah Dewi Pertiwi” // KECI MUSIK 

-Short Movie + MV Last Child “Seluruh Nafas Ini” // DRM 

-TVC + MV Ungu “I Need You” // GARNIER // TRINITY OPTIMA 

2012 

-MV Astoria “Akhir yang Indah” // MUSICA STUDIOS 

-MV Calvin Jeremy “Berdua” // UNIVERSAL  

-MV Cinta Laura “Tulalit” // SONY BMG 

-MV D’Masiv “Pergilah Kasih” // MUSICA STUDIOS 

-MV Indah Dewi Pertiwi “Teman Terindah” // KECI MUSIK 

-MV Kembang Goyang “Kembang Goyang” // Private 

-MV Nidji “Lagu Cinta” // MUSICA STUDIOS 

-MV Rossa feat. Taufik Bautisah “Aku Bersahaja” // TRINITY 
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-MV Setia “Jangan Ngarep” // TRINITY OPTIMA 

-MV Sheryl “Rasa Sunyi” // MUSICA STUDIOS 

-MV Tangga “Cinta Tak Mungkin Berhenti” // SONY BMG 

-MV Vidi Aldiano “Lupakan Mantan” // TRINITY OPTIMA 

-MV Ungu “Sayang” // TRINITY OPTIMA 

-MV D’Bagindas “Suka Sama Kamu” // TRINITY OPTIMA 

-MV Regina Idol “Kemenangan” // UNIVERSAL 

-MV Astoria “Segala Luka” // MUSICA STUDIOS 

-MV Sammy Simorangkir “Dia” // PRO-M 

-Multimedia Performance “Indah Dewi Pertiwi” // SCTV 

-Interactive Digital Profile “Indah Dewi Pertiwi” // KECI MUSIK 

-TVC + MV Nidji “ Liberty & Victory” // MUSICA // 

MISTER POTATO (Malaysia) // MANCHESTER UNITED 
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Produser 
Tessa Antonis 

Produser Eksekutif 
Katinka Pulungan  

Sutradara 1 / Co-
Founder 

UpieGuava 

Sutradara 2 
Eugene Panji 

Sutradara 3 
Johar Prayudi 

Sutradara 4 
Marc Furmie 

Produser Eksekutif 
Tyara Putri 

 2.1.3. Struktur Organisasi 

 2.1.3.1. Struktur Organisasi PT. GuavaMitra 

Struktur 2.1. Organisasi PT. GuavaMitra 

 

 

 

 

 

 

Sumber.: Dokumen Guava Production 

 

 PT. GuavaMitra dipimpin oleh Katinka Dasiah sebagai produser 

eksekutif, bersama dengan rekannya Tyara Putri, dengan produser pelaksana 

yaitu Tessa Antonis. Dalam rumah produksi ini memiliki empat sutradara 

yang bekerja bersama untuk proyek yang berbeda-beda dengan spesialisasi 

yang berbeda-beda. UpieGuava, Eugene Panji, Johar Prayudi berbasis di 

Jakarta-Indonesia, sedangkan Marc Furmie berbasis di Sydney-Australia. Saat 

penulis melakukan kerja magang penulis mendapat kesempatan bekerja 

bersama dengan produser pelaksana Tessa Antonis dan sutradara UpieGuava.  
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2.1.3.2. Struktur Organisasi Produksi Video Klip 

Struktur organisasi dalam memproduksi video klip lebih simpel 

workflow-nya, karena tidak melibatkan agency, dan pematangan konsep 

berlangsung hanya antara label music, artis, dan sutradara bersama produser 

dari rumah produksinya.  

 Struktur organisasi dalam produksi video klip : 

Struktur 2.2. Organisasi Produksi Video Klip Musik 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Dokumen Guava Production 

2.1.3.3. Struktur Organisasi Produksi Iklan 

 Struktur organisasi saat memproduksi iklan komersil berbeda dengan 

struktur organisasi ketika memproduksi video klip musik. Pada produksi 

iklan, klien yang ingin mengiklankan produknya biasanya melibatkan agency 

untuk memilih rumah produksi yang akan dipilih melalui pitching.  
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Struktur organisasi produksi iklan: 

Struktur 2.3. Organisasi Produksi Iklan Videotron 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Dokumen Guava Production 

Walaupun berbeda, baik produksi iklan maupun produksi video klip 

memiliki satu kesamaan yaitu prosesnya meliputi tiga tahapan dasar pre-

production, production, dan post-production. Orang-orang yang bekerja tetap 

dan selalu ada ditiap produksi (in house) dalam rumah produksi ini adalah 

produser, sutradara, asisten produser, asisten sutradara, dan editor. Divisi 

lainnya dipilih langsung oleh sutradara dan produser sesuai dengan kebutuhan 

produksi dan ketersediaan dana. Dana atau budgeting memang penting, 
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namun dalam Guava Production yang diutamakan adalah memaksimalkan 

hasil akhirnya demi terwujudnya konsep gagasan yang diinginkan. 

 

2.2. Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Fungsi dan tugas divisi produksi dalam Guava Production melalui tiga 

tahapan, yaitu pre-production, production, dan post-production. Tahapan 

pertama pre-production, dalam tahapan ini rumah produksi di representasikan 

oleh produser dan sutradara dalam mematangkan konsep, penentuan jadwal 

produksi, penulisan storyline, mencari lokasi, menyusun anggaran biaya, 

mencari dan menentukan pemeran, perizinan, menentukan kru produksi, dan 

melakukan penyewaan peralatan produksi. Intinya adalah melakukan 

persiapan produksi secara keseluruhan sampai dengan post-production. 

Pada tahapan produksi, yaitu hari dimana pengambilan gambar 

dilakukan, produser berfungsi sebagai pengawas berjalannya syuting secara 

keseluruhan. Memastikan semua bagian produksi hadir tepat waktu beserta 

kelengkapannya, memastikan kelangsungan syuting berjalan sesuai dengan 

jadwal, pengambilan gambar sesuai dengan story board yang telah disepakati 

bersama dengan sutradara dan memenuhi kebutuhan klien atau label, dan 

semua divisi berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Produser 

bertanggung jawab atas semua detil produksi yang berlangsung mulai proses 

pengambilan gambar oleh sutradara bersama DOP (Director of Photography), 

Gaffer, Grip, memastikan kelengkapan divisi art, watdrobe, dan make up. 
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Terakhir post-production, produser berfungsi sebagai penghubung 

antara klien atau label, rumah produksi dengan rumah post produksi. Dalam 

hal ini perlu dijelaskan bahwa disamping perusahaan rumah produksi, terdapat 

pula perusahaan rumah post produksi, yaitu suatu kantor produksi yang 

mengerjakan hanya proses terakhir tersebut. Rumah post produksi pada 

praktiknya bekerja hanya di satu tempat dan membuka kantornya bagi para 

klien dan rumah produksi yang bekerja sama untuk melakukan proses 

penyelesaian terakhir ini di kantornya yang memiliki spesialisasi kelengkapan 

editing dan mixing yang tidak dimiliki oleh rumah produksi pada umumnya. 

 Struktur ruang lingkup asisten produser :  

 

Struktur 2.4. Ruang Lingkup Asisten Produser  
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