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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Subtube studio merupakan rumah produksi yang menangani berbagai macam jenis 

video kreatif dengan konten multimedia. Subtube studio bermula pada tahun 2011 

sebagai rumah pasca produksi dari malesbangetdotcom dan juga menerima 

pengerjaan video hanya pada bagian pasca produksi. 

 Dengan berkembangnya kebutuhan multimedia sebagai sarana 

penyampaian informasi yang lebih efektif kepada konsumen dari berbagai 

kalangan. Atas dasar inilah Subtube studio berkembang menjadi rumah produksi 

yang menangani pengerjaan video kreatif dari mulai pra produksi, produksi, dan 

juga pasca produksi. 

 

 

 

 

Subtube studio memiliki visi untuk membuat media visual yang dapat 

menampilkan seni, iklan, video profil, film, televisi, video web, dan juga video 

lainnya. Untuk mencapai visi tersebut subtube studio memiliki misi yaitu 

membuat semuanya mulai dari materi dasar hingga tahap pendistibusian dengan 

bekerja bersama dalam sebuah tim yang profesional.  

Rumah produksi subtube studio dapat menangani berbagai project dari 

mulai TV & web series, TVC, music video, profile video, ataupun video 

Gambar 2.1. Logo Subtube Studio 

(Website Subtube Studio, 2017) 

Peran editor video..., Ferry Anggriawan, FSD UMN, 2017
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promotion. Sejauh ini subtube studio sudah banyak menangani berbagai macam 

video kreatif. 

 

 

 

 

Rumah produksi subtube studio dapat memberikan jaminan kepada klien 

untuk video kreatif yang dibuat sampai pada tahap distribusi. Subtube studio dapat 

memberikan jaminan tersebut karena memiliki banyak relasi dan pengalaman 

dalam dunia pertelevisian Indonesia.  

 

 

Gambar 2.2. Beberapa Project subtube studio  

(Website Subtube Studio, 2017) 

Peran editor video..., Ferry Anggriawan, FSD UMN, 2017
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Subtube studio memiliki 3 studio editing dengan fasilitas yang lengkap dan 

didukung oleh profesional editor. Ada dua studio yang dapat digunakan untuk 

preview dengan klien. Studio dilengkapi dengan layar 41” dan juga perlengkapan 

audio yang maksimal. 

Umur perusahaan yang sudah cukup lama membuat subtube studio memiliki 

cukup banyak klien. Subtube studio mengerjakan berbagai jenis video kreatif 

Gambar 2.3. Project TVC subtube studio 

(Website Subtube Studio, 2017) 

Gambar 2.4. Klien subtube studio 

(Website Subtube Studio, 2017) 

Peran editor video..., Ferry Anggriawan, FSD UMN, 2017
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sesuai dengan permintaan klien. Kliennya pun ada dari berbagai macam 

perusahaan. 

 

 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Posisi penulis adalah sebagai editor video. Sama dengan editor video lainnya pada 

rumah produksi ini. Semua editor mendapat porsi yang sama dan mengerjakan 

project yang berbeda beda sesuai dengan permintaan klien. Permintaan klien 

dibagi – bagikan ke editor video oleh post manager dan ditentukan berapa shift 

yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Lalu supervisor editor akan mengecek 

setelah selesai sebelum diberikan preview kepada klien. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Klien subtube studio 

(Website Subtube Studio, 2017) 

Peran editor video..., Ferry Anggriawan, FSD UMN, 2017
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Gambar 2.6. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 

(Dokumentasi Pribadi, 2017) 

Peran editor video..., Ferry Anggriawan, FSD UMN, 2017




