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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1  Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

Berdasarkan dokumen pribadi profil perusahaan yang penulis dapat 

dari HRD First Media Production, berikut ini adalah sejarah singkat dari First 

Media Production. 

PT First Media Production merupakan anak perusahaan dari PT First 

Media yang didirikan pada tahun 2008. Penyedia hiburan terbesar yang telah 

diakui secara luas sebagai iklan dan fitur film rumah produksi terkemuka 

nasional. 

PT First Media juga merupakan salah satu anak perusahaan dari 

kelompok usaha Group Lippo yang berdiri sejak 16 Februari 1994. Awalnya  

PT First Media bernama PT Broadband Multimedia TBK, lalu berganti nama 

pada 16 juni 2007 sekaligus meluncurkan identitas dan merek baru sebagai 

penyedia layanan “Triple Play”. 

First Media Production (FMP) merupakan rumah kreatif dan produksi 

yang mengubah ide-ide anda dan visi ke iklan pemasaran yang kuat. Selama 

bertahun-tahun, FMP telah menciptakan iklan yang sukses, profil perusahaan, 

musik video dan film penuh yang memenangkan banyak penghargaan publik. 

FMP didedikasikan untuk melayani anda dengan pikiran kreatif dan 

inovatif terbaik, membuat pemasaran sebagai alat yang efektif untuk 

menyampaikan pesan anda. 
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Gambar Logo Keterangan 

 

Divisi Utama Liga Indonesia 

2014 

Durasi : 2 x 45 menit 

Divisi Utama Liga Utama 

Indonesia 2014 adalah musim 

kesembilan belas dari Divisi 

Utama Liga Indonesia sejak tahun 

1994. Kompetisi ini dikelola oleh 

PT Liga Indonesia. 

 

INbuzz 

Durasi : 60 menit 

INbuzz adalah program yang 

menyajikan beragam informasi 

menarik mulai dari dunia politik, 

ekonomi, bencana alam, skandal, 

dan beragam informasi menarik 

lainnya. Setiap episode INbuzz 

mengangkat sebuah tema besar 

kemudian diuraikan menjadi tiga 

segmen. Setiap segmennya diisi 

enam sampai tujuh topic yang 

berhubungan dengan tema besar. 

INbuzz dipandu oleh seorang 

presenter yang akan memandu 

pemirsa untuk menonton program 

ini. 
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OASE di IBUKOTA 

Durasi : 60 menit 

Oase di IBUKOTA adalah 

program semi dokumenter yang 

mengangkat perjalanan seorang 

pemuda kampung yang merantau 

ke Jakarta  dengan mimpi ingin 

mencari pekerjaan dan merubah 

nasib yang lebih baik. Tapi 

perjalanan Sunaryo, sang pemuda, 

di Jakarta tidak semudah yang 

dibayangkan. Sunaryo akan 

bertemu dengan figur-figur 

perantau yang juga mengadu 

nasib Jakarta. 

 

Happy Cooking 

Durasi : 30 menit 

Seorang chef yang berperan juga 

sebagai host yang akan memandu 

empat anak di lokasi untuk belajar 

membuat makanan yang sehat 

dan disukai. Belajar memasak 

bagi anak-anak adalah suatu hal 

yang sangat menyenagkan. 

Menurut para ahli, memasak bagi 

anak-anak juga membantu 

kreativitas motorik dan daya 

ingat. Happy Cooking merupakan 

Peran dan tugas..., Adindityo Achita Putra, FIKOM, 2015



12 
 

tayangan memasak untuk anak-

anak yang dapat memicu 

keterampilan anak dengan cara 

menyenangkan.  

 

Kids View 

Durasi : 30 menit 

Program Kids View dengan Host 

Cleopatra (penyanyi) dan Daniel 

Asriel membahas berbagai 

informasi yang berguna untuk 

anak-anak, seperti: lokasi hiburan 

untuk anak-anak, rekomendasi 

tempat-tempat wisaata dan event 

untuk anak-anak dan info menarik 

berkaitan anak-anak. Dengan 

format ala reportase, program ini 

menjadi tontonan yang 

menghibur, sekaligus informatif. 

 

Wina Bissett’s Home Cooking 

Durasi : 30 menit 

Wina Bissett’s Home Cooking 

adalah program yang akan 

mengajak pemirsa untuk belajar 

membuat masakan modern eropa 

yang autentik namun dengan 

harga terjangkau, yang mana 

makanan tersebut cukup sulit 

ditemukan di Indonesia. Mulai 
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dari makanan sarapan (breakfast) 

makan siang (lunch), makan 

malam (dinner), hingga makanan 

penutup (dessert). Dipandu oleh 

Untung Wina Sukowati chef 

sekaligus penulis buku, program 

ini diharapkan dapat menjadi 

inspirasi sekaligus pengalaman 

memasak yang menarik bagi 

pemirsa. 

 

Radio Clip 

Durasi : 60 menit 

Radio Clip merupakan program 

musik yang khusus memutarkan 

video klip hits terbaik dan terbaru 

dari musik internasional. 

 

 

2.1.4 Struktur Organisasi First Media Production 

Gambar 2.3 

Struktur Organisasi First Media Production 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Divisi tempat penulis melakukan kerja magang adalah divisi iklan, 

event dan program televisi. Divisi ini hanya memfokuskan  pada produksi 

iklan, event dan program televisi yang berformat hiburan namun juga 

informatif dan mendidik. Program  hasil produksi ini akan ditayangkan pada 

channel HI! TV, Beritasatu TV J GO, Mix, Dangdutz, Media TV, dan Big 

TV. Berikut adalah struktur divisi iklan, event dan program tv : 

    Gambar 2.4 

Struktur Organisasi Perusahaan 
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