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1. Prepare :  Setelah  mendapatkan  seminar  pembekalan  magang  oleh

Universitas Multimedia Nusantara, penulis mulai mempersiapkan hal-

hal yang diperlukan. Seperti meminta transkrip Nilai dari Semester 1

-6,  membuat  CV, melampirkan  portofilio  dan  sertifikat,  dan  surat

permohonan magang .
2. Pengajuan Lamaran Kerja  Magang :  Penulis  menyerahkan transkrip

Nilai  dari  Semester  1  -6,  membuat  CV, melampirkan portofilio  dan

sertifikat,  dan  surat  permohonan  magang  langsung  ke  tempat  kerja

magang yang dituju yakni Innoform Media di Jl. Kebon Sirih Kav 17-

19 Jakarta Pusat, pada tanggal 6  Mei 2014.
3. Tahap  Interview  :  Setelah  menunggu  selama  satu  bulan,  penulis

mendapat jadwal interview dari HRD untuk langsung bertemu dengan

user Innoform Media pada tanggal 12 Juni 2014.
4. Tahap recruitment : Penulis mulai terdaftar sebagai mahasiswa magang

di Innoform media pada tanggal 16 Juni 2014.
5. Tahap  Pelaksanaan  Kerja  Magang  :  Penulis  melaksanakan  kerja

magang mulai dari tanggal 16 Juni 2014 hingga 29 Agustus 2014. 

BAB II

GAMBARAN UMUM INNOFORM MEDIA

2.1 Sejarah Singkat Innoform Media

Innoform  Media  didirikan pada  tahun  2001,  InnoForm yang

berbasis  di  Singapura dan memiliki  kantor regional di Hong Kong,
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Indonesia,  Malaysia dan Vietnam. Area  bisnis inti   berkisar  pada

pengembangan, distribusi dan lisensi produk anak-anak edutainment, serta

investasi,  produksi,  akuisisi dan distribusi Hollywood dan film-film Asia

di  bioskop dan video  rumah. 

Bisnis  Innoform  Media di media  digital ialah   Karaoke on  Demand

(KOD), lisensi KOD dan layanan KOD.  Untuk Singapura dan Vietnam,

telah memiliki   lisensi eksklusif dari Warner Home Video,  20th Century

Fox Entertainment,  Walt Disney (Vietnam)  dan studio film independen

lainnya. 

Film yang  didistribusikan di  bioskop-bioskop oleh InnoForm

meliputi: 

Hit blockbuster Hollywood dan film asing mis The Expendables,  Kick

Ass, Adele, 22 Bullets, Fame, dll serta drama TV Asia & film misalnya Ip

Man (  葉問), Personal Taste (  个人取向), Little Big Soldier (  大兵小将),

Confucious (孔子), Semua Sumur End Well 2009 (  家有喜事 2009), dan

lain-lain.  Selain  itu,  arah  pertumbuhan kita menuju pembangunan  dan

pembelian dan distribusi produk video teater dan rumah. Produk InnoForm

berkisar  dari film untuk drama dan juga  mencakup anak-anak produk

edutainment.  Rencana sedang  dilakukan untuk  menyediakan  konten

tersebut melalui platform digital dalam waktu dekat. 

2.2 Profil Perusahaan

Pada 18 Maret 2010,  InnoForm Group of Companies (InnoForm)

mengumumkan rencana  pertumbuhan regional  mereka untuk  investasi

baru dari Linktone Ltd (Nasdaq yang terdaftar, yang berbasis di Shanghai)

dan MNC International Ltd (MNC). Ini menandakan peningkatan investasi

dalam domain produksi lokal dan internasional dari film; dan solusi digital

di  bidang Video-on-  Demand,  Internet Portal televisi dan  saluran TV

berbayar. Innoform Media yang merupakan anak dari  PT Linktone Ltd,
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telah di akuisisi oleh MNC Group.  Dimiliki oleh MNC International Ltd

(Media  Nusantara  Citra Tbk),  Linktone Ltd adalah  sebuah  perusahaan

Nasdaq yang  terdaftar dengan  kantor  pusatnya  di Shanghai.  Sebagai

penyedia layanan data terkemuka jasa hiburan interaktif wireless untuk

konsumen  di China,  Linktone menyediakan beragam  portfolio layanan

bagi konsumen wireless dan pelanggan korporasi, dengan fokus yang kuat

pada media, hiburan dan komunikasi.

Layanan  ini dipromosikan  melalui jaringan Perusahaan kuat

distribusi, platform  layanan terpadu dan beberapa  saluran penjualan

pemasaran, serta melalui jaringan operator seluler di China - China Mobile

dan China Unicom.  Melalui pembangunan di-rumah  dan aliansi dengan

mitra konten bermerek lokal dan internasional,  perusahaan berkembang,

agregat,  dan mendistribusikan produk-produk inovatif dan menarik untuk

memaksimalkan  kedalaman,  kualitas  dan  keragaman penawaran. Para

penyedia konten utama layanan Linktone termasuk  Sony Music,  STAR

TV,  Turner Broadcasting / Cartoon Network,  Index,  China.org.cnn  dan

Aon Media. Tidak hanya sebagai distributor Film, Innoform Media juga

bertindak sebagai Promotor Event. Di Indonesia, Innoform Media sudah

menyelenggarakan 3 event besar yakni Konser Tommy Page, Konser Peter

Cetera,  dan  juga  Konser  Maher  Zain.

MNC : Sekilas Perusahaan 

Berlokasi di Indonesia,  MNC International Ltd adalah perusahaan

yang   terdaftar yang  dimiliki oleh Indonesia yang  terdaftar PT Global

Mediacom Tbk dan merupakan perusahaan media terbesar di Indonesia

.MNC pada gilirannya memiliki 57% dari Linktone Ltd MNC adalah yang

terbesar dan  media hanya terpadu  perusahaan di Indonesia dengan

operasional  yang  meliputi  produksi konten,  distribusi  konten,  jaringan

nasional free-to-air, 24 jam saluran program TV, koran, tabloid dan radio

jaringan dan media online. 
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MNC memiliki  tiga jaringan  siaran nasional free-to-air  televisi:

RCTI, TPI dan Global TV. Dengan pangsa pemirsa terbesar di Indonesia,

tiga jaringan yang tersedia untuk pemirsa dari semua segmen. MNC juga

memiliki Sky Vision yang mengoperasikan TV-berbayar dan bisnis media

berbasis pelanggan lain seperti Direct to Home Pay TV, Mobile  Pay TV

dan IPTV. MediaCorp Singapura memiliki saham 6,5% di MNC. 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Layaknya perusahaan lain, Innoform Media pun memiliki visi dan

misi yakni;

2.3.1 Visi perusahaan

Menjadi  grup  media  dan  multimedia  yang  terintegrasi,  dengan

fokus  pada  penyiaran  televisi  dan  konten  berkualitas  yang  disiarkan

melalui teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar.

2.3.2 Misi Perusahaan

Memberikan konsep hiburan keluarga terlengkap dan menjadi sumber

berita dan informasi terpercaya di Indonesia

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

David Fernando Audy

(Director)
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Job Description Event & Sponsorship

1. Mengelola event yang akan diselenggarakan mulai dari Pra Event , Event,

sampai Paca Event
2. Persiapan  Pra  Event  meliputi  Brainstorming  team,  Membuat  Proposal,

Presentasi, Turun ke Lapangan untuk Mengecek Kelengkapan, Membuat

List Media, Membuat Press Release, Menyebar Press Release, dan Gladi

Bersih.
3. Mengelola Event  meliputi  Briefing,  Mengatur  acara agar sesuai  dengan

Rundown,  mem-briefing  yang  hadir,  dan  Membagikan  Print  Out  Press

Release kepada Media.

Public Relations
Internship

Rizki Putri Perdana

(Content &
Distribution Officer )

Shella Desita

( Secretary & Admin )

Sheila Gunady 

(Finance Manager)

Gusti Ayu Laksmi

( Head Of HRGA )

Elvie Kalviah

( Section Head Event
& Sponsorship )

Hendy Liem

(Vice President Innoform Media)

Margareth Liauw 

( Content
Distribution &
Second Head )
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