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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. FIRST MEDIA PRODUCTION 

 

2.1  Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berdasarkan buku profil perusahaan, 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 Grup Lippo yang berdiri sejak 16 Januari 1994, yang nama 

awal perusahaannya adalah PT Broadband Multimedia Tbk. Kemudian pada 

16 Juni 2007, Broadband Multimedia mengganti namanya menjadi First 

Media, sekaligus meluncurkan identitas dan merek baru sebagai penyedia 

layanan "Triple Play”. 

First Media Production juga merupakan rumah kreatif dan produksi 

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

bertahun-tahun, FMP (First Media Production) telah menciptakan iklan yang 

sukses, profil perusahaan, video musik dan film penuh, yang telah 

memenangkan banyak penghargaan publik. 

First Media Productions didedikasikan untuk melayani konsumen 

dengan pikiran kreatif dan inovatif terbaik, membuat pemasaran sebagai alat 

yang efektif untuk menyampaikan pesan Anda. 
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2.1.2 Visi dan Misi First Media Production  

 Visi 

Untuk menjadi pemasaran yang terkemuka dan kekuasaan 

komunikasi rumah di negara ini. 

Misi 

Untuk menjadi rumah produksi ini yang paling inovatif dan 

kreatif di industri, menyediakan semua solusi pemasaran untuk klien 

kami. 

Gambar 1 

Logo perusahaan 

 

 

 

 

2.1.3 Program First Media Production 

Selama First Media Production berdiri, telah banyak program-

program yang diproduksi hingga saat ini. Di antaranya : 

Tabel 1 
 Program First Media Production sampai sekarang 

Gambar Logo Keterangan 

 In A Minute 

Durasi : 30 Menit 

Pingin bisa bikin makanan enak 

cuma bingung saat membaca buku 

resep ? Enggak usah bingung lagi, 

karena In A Minute akan hadir untuk 

mengajarkan cara memasak menu 

favorite keluarga dalam jangka waktu 

singkat. 
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 Healthy Cooking 

Durasi : 30 Menit 

“Eat Healthy, Live Happy” kata Chef 

Aiko. Selama 30 menit, Chef Aiko 

akan mengajarkan tentang cara 

mengolah masakan sehat namun 

enak. Makanan yang paling cocok 

dikonsumsi masyarakat modern yang 

sangat peduli dengan kesehatan. 

 Food And The Siti 

Durasi : 30 Menit 

Kota Bandung adalah kota dimana 

beragam macam masakan tersedia. 

Begitu banyaknya  

pilihanmembuat para pendatang 

kebingungan dan akhirnya hanya 

berakhir dengan menu  yang itu-itu 

saja. Tapi kini, Siti, si mojang  

Bandung, akan mengajak kita 

berkeliling kota Bandung dan 

memperkenalkan beragam  restauran 

setempat. Jadi, jika besok ke  

Bandung, udah ga akan bingung lagi 

deh! 

 Ensifoodia 

Durasi : 30 Menit 

Jika setiap weekend anda dibuat 

bingung dengan banyaknya pilihan 

restauran di Jakarta. Kini ga perlu 

bingung lagi, karena selama 30 

menit, kita akan membahas 

restauran-restauran terpopuler di 

Jakarta, lengkap dengan menu 
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andalan mereka. 

 MoDishfication 

Durasi : 60 Menit 

Seperti apa sih orang tua jaman dulu 

memasak masakan mereka ? Dan 

bagaimana jika menu itu diolah 

dengan cara yang modern ? Semua 

itu hanya akan ada di Modishfication. 

Bersama tim dari Pak William 

Wongso, Chef Herman dan Chef 

Budi akan membawa kita ke tingkat 

yang berbeda dari sebuah seni 

memasak. 

 

 

 

 

 

 

  

Fit With Style 

Durasi : 60 menit 

Fit setiap hari dan mendapatkan 

bonus tubuh yang indah adalah 

harapan setiap orang. Namun 

seringkali jadwal yang sibuk dan 

kemacetan Jakarta menyebabkan kita 

tidak bisa datang ke Gym. Untuk 

itulah program Fit With Style yang 

bekerja sama dengan pusat 

kebugaran ternama di Jakarta, Gold’s 

Gym, hadir di layar kaca anda, 

membantu anda mendapatkan tubuh 

indah, sehat dan fit tanpa harus jauh-

jauh pergi ke Gym. 
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 Health Tips 

Durasi : 3 – 5 Menit 

Sesuai dengan namanya, Health Tips 

adalah sebuah filler berdurasi 3 – 5 

menit yang memberikan tips-tips 

untuk menjaga kesehatan dan juga 

penanganan untuk menyembuhkan 

penyakit tersebut.  

 Fashion+ 

Durasi : 30 Menit 

Jika kamu ingin mengubah 

penampilan, ingin bergaya lebih 

trendy dan up to date, Fashion+ 

adalah jawabannya. Bersama 

Michele, selama 30 menit, kalian 

akan diperkenalkan gaya-gaya 

busana terbaru dan terpopuler saat 

ini. Pokoknya, ga akan dibilang jadul 

lagi deh! 

 Jakarta I Go! 

Durasi : 30 Menit 

Ibu kota Jakarta ini tidak hanya 

dipenuhi oleh mall dan gedung 

tinggi, tapi juga banyak tempat 

bersejarah dan bangunan-bangunan 

unik peninggalan masa lalu.  

Di Jakarta I Go, selama 30 menit kita 

akan diajak berkeliling Jakarta dan 

mengenal wajah lain dari ibu kota 

tercinta kita. Jangan ngaku orang 

Jakarta kalau belum nonton Jakarta I 

Go! 
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 Oo.. Begitu ! 

Durasi : 30Menit 

10 kota paling romantis di dunia. 5 

anjing terlucu. 8 hadiah natal terunik. 

Semua itu adalah sebagian tema yang 

akan dibahas di Oo Begitu. Tema-

tema yang pasti akan bikin kamu 

berkata “Oo… Begitu” 

 Count Me In 

Durasi : 30 Menit 

Count Me In dimulai sebagai sebuah 

artikel di koran Jakarta Globe yang 

mengangkat tentang issue-issue 

penting yang seringkali terlupakan 

oleh masyarakat, seperti; 

penyelamatan sirip ikan hiu dari 

pembantaian sadis yang dilakukan 

oleh nelayan, bahaya plastik bagai 

lingkungan kita, akibat buruk yang 

tidak pernah kita sadari setiap kali 

kita memberikan uang kepada anak-

anak jalanan, dan masih banyak 

kasus seru lainnya.  

Count Me In hadir untuk 

memberikan kesadaran kepada 

masyarakat akan permasalahan-

permasalahan sederhana yang jika 

tidak ditanggapi akan membesar dan 

bisa jadi berubah menjadi isu global 

yang terlalu sulit untuk ditangani. 
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 Premiere 

Durasi : 30 Menit 

Anda penggemar film dan tidak 

pernah mau tertinggal info tentang 

film-film terbaru ?? Maka jangan 

pernah tinggalkan Tv Program kami 

yang satu ini, Premier.  

Selama 30 menit, anda akan ditemani 

oleh si cantik Jennifer Arnelita yang 

tidak hanya memberikan info tentang 

film terbaru, tapi juga laporan 

langsung dari red carpet premier 

Film Indonesia. 

 Tokoh Kita 

Durasi : 30 menit 

Ada banyak kisah perjalanan hidup 

seseorang yang tidak hanya bisa 

memberikan pembelajaran kepada 

kita, tetapi juga menarik untuk 

ditonton. 

Tokoh Kita hadir untuk mengupas 

habis kisah perjalanan hidup orang-

orang yang kini telah sukses besar di 

usia senjanya. Mereka berasal dari 

beragam kalangan dan profesi 

sehingga bisa memberikan 

pembelajaran ke berbagai lapisan 

masyarakat. 

 Cinema Story 

Durasi : 30 Menit 

Selama 30 menit, bersama Ferly 

Junandar kalian akan dibawa untuk 

menjelajahi sejarah film Indonesia. 
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Dari sejarah awal terbentuknya 

sebuah genre film, para tokoh yang 

melahirkan genre tersebut hingga 

membahas film-film paling 

fenomenal di dunia. Semuanya, 

hanya untuk kamu yang penggemar 

berat film ! 

 Style In Music 

Durasi : 30 Menit 

Mau tau kenapa anak punk selalu 

pakai tindikan ? Atau sejarah 

perubahan gaya para penyanyi R&B 

dari yang awalnya menggunakan 

baju olahraga ukuran besar, kini 

beralih menggunakan stelan jas 

membentuk tubuh ? Semua itu hanya 

bias diketahui di Style In Music. Jika 

kamu mengaku anak musik, kamu 

harus nonton Style In Music supaya 

enggak salah gaya! 

 Radio Clip 

Durasi : 60 Menit 

“Memutarkan Video clip hits terbaik 

dunia”. Kata-kata ini tidak lagi hanya 

terdengar di Radio kesayangan kamu, 

Prambors FM. Tapi juga bisa di 

dengan di stasiun tv kesayangan 

kamu, Hi dan Mix Channel. 

Bersama Vj CJ dan VJ Reza, selama 

60 menit ke depan kalian akan 

disuguhkan berbagai video clip yang 

seperti slogannya: “Video clip hit 
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terbaik dunia” 

 The Cover 

Durasi : 30 Menit 

Ada 1000 jalan menuju Roma, begitu 

pula dengan menjadi musisi yang 

bisa dikenal oeh masyarakat. Salah 

satunya adalah dengan covering lagu 

terkenal dan meng-upload video 

clipnya di youtube. Yah, inilah yang 

dilakukan para musisi berbakat di 

acara ini. Dan si cantik Yemima akan 

megulas habis perjuangan mereka, 

hingga akhirnya dapat berhasil dan 

benar-benar memiliki fans-nya 

sendiri. 

 Sound Alert 

Durasi : 30 Menit 

Anak muda identik dengan musik. 

Sound Alert memberikan sebuah 

tayangan khas anak muda yang 

membahas topik-topik dengan gaya 

yang santai dan sleng’ean. Bersama 

host Ari Dagienk, Sound Alert 

menjadi alternatif hiburan yang pas 

untuk Anak muda. 

 Dangdut Keliling 

Durasi : 30 Menit 

Pusing dengan masalah yang dialami 

sehari-hari? Kini waktunya santai 

dulu bersama Dangdut Keliling. 

Selama 30 menit ditemani Michiko, 

kalian akan diajak membahas topic-
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topic ringan dan berjoget bersama. 

Semuanya hanya di Dangdut Keliling 

! 

 Dangdut Room 

Durasi : 60 menit 

Pertama kali orang mendengar kata 

Dangdut, mungkin yang ada 

dipikiran mereka hanya hal-hal 

berbau negatif. Tapi di Dangdut 

Room, kami akan menampilkan sisi 

lain dari sebuah industri musik 

Dangdut. Para penyanyi Dangdut 

akan datang ke Living Room kami, 

dan berakustikan bersama sambil 

membicarakan topik-topik terpopuler 

saat ini. 

 Warna Indonesia 

Durasi: 60 Menit 

Indonesia memiliki keindahan alam, 

keragaman budaya dan kuliner yang 

sangat menarik untuk dipelajari. 

Warna Indonesia, dengan duo host 

Anita Mae dan Vicky Harahap, 

keliling Indonesia untuk memberikan 

tayangan yang spesial dan informatif 

bagi penonton yang merindukan 

alternatif hiburan dengan gaya yang 

santai, tetapi sangat menarik. 

 Food-a-Licious 

Durasi: 30 menit 

Sebuah program kuliner yang 

membahas resep-resep masakan dari 

restoran-restoran terkenal di Jakarta 
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dan juga pendapat para konsumen 

yang mencicipi masakan. Dengan 

sentuhan pop, program yang dipandu 

oleh Febrinna Soemardi ini menjadi 

tontonan yang fresh buat masyarakat. 

 

2.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan Keseluruhan 

Bagan 1 

Struktur Organisasi Perusahaan Keseluruhan 

 

 

 

   

 

    

   

     

 

Tabel 2 

Susunan Organisasi Dalam Divisi Produksi 

Senior Produser Deral 

Senior Produser Wahyu 

Senior Produser Maria  

Produser Anno 

Produser Tono 

First Media Production 

Johannes Tong 

( Direktur) 

Henry Riyadi 

( Direktur) 

Sari Oetomo 

( Manager) 

Production Kaswo 

Post 

 Prod. 

Coor. 

 Camera 
 

 

Adi Andi Aris Akam 

Coor.  

Lighting 
 

 

Coor. 

Sound 

 

 

IT & GA 

 

 

Enny 

Finance 

 

 2 person 

below finance 
4 person 

below IT & GA 1 sound 

person  

2 lighting 

person 

8 camera 

person  
15 Below  
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Produser Hizkia 

Produser Dito 

Produser Helmy 

Produser Rissa 

Produser Baje 

Produser Dennis 

Asisten Produser Mita 

Asisten Produser Sissy 

Asisten Produser Nurul 

Asisten Produser Mega 

Asisten Produser Rivandry 

Asisten Produser Stefani 

Kreatif Ratih 

Kreatif Alin 

Kreatif Risma  

Asisten Produksi Den Zito Willin 

 

2.1.5 Lokasi Perusahaan 

Alamat First Media Production di Jln. Jend. Sudirman No. 

1000 Lippo Village 15811, Tangerang – Indonesia. Dengan nomor 

telepon (021) 46-3000-97. Hari kerja Senin hingga Jumat, dengan jam 

kerja 09.00 hingga 18.00. Namun jam kerja tidak menentu apabila ada 

liputan program atau event. Untuk dapat mengakses segala informasi 
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mengenai perusahaan First Media Production, dapat diakses melalui 

situs resminya yaitu www.firstmpro.com. 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Sama seperti TV lain pada umumnya, First Media Production (FMP) 

pun memiliki beberapa divisi di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah 

divisi Produksi. 

Divisi produksi ialah untuk merencanakan seluruh produksi suatu 

program acara yang ingin ditayangkan. Pada Divisi Produksi berperan dalam 

pelaksanaan dan penggarapan design produksi. Pada bidang ini ditempati 

oleh tenaga-tenaga kreatif yang terdiri dari Senior Produser, Produser, 

Penulis Naskah, Assisten Produser, Tim Kreatif Dan Production Assistant. 

Bidang produksi inilah yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam 

studio baik secara taping maupun live dan baik secara indoor ataupun 

outdoor. 

Divisi produksi dibawahi langsung oleh Sari Oetomo, yang 

merupakan seorang Manager. Seorang Manager yang hanya memberikan 

arahan kepada Senior Produser. 

Produksi program di FMP dibawahi oleh setiap Senior Produser. Di 

antaranya Maria,Wahyu dan Deral. Program yang penulis tangani adalah 

Cinema Story dan In A Minute. Selama produksi, program itu dipegang oleh 

Helmy Suryanegara, yang merupakan seorang produser. Ia pun di bawah 

arahan Wahyu, selaku Senior Produser. 

Di dalam divisi produksi terdapat Senior Producer, Producer, 

Producer Assistant, Creative, dan Production Assistant (PA).   
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2.2.1 Job Description Divisi Produksi 

Setiap bagian pada struktur program Fisrt Media Production 

mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Berikut adalah job 

description pada program First Media Production. 

 Senior Produser : Wahyu, Deral, dan Maria 

Bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengembangan ide-ide dan 

produksi program regular dan program special yang berkualitas dan 

kompetitif, mencari dan mengidentifikasi ide-ide dan terobosan dalam 

konteks pengembangan program dan pembuatan program baru, 

melakukan pengawasan terhadap jalannya produksi, melakukan 

supervisi dalam pengaturan fasilitas produksi yang digunakan, 

personil, dan setiap aspek produksi sebuah project program. 

 Produser : Anno, Tono, Hizkia, Dito, Helmy, Rissa, Baje, Dennis 

Mengkoordinir pembuatan dan pengembangan ide-ide program sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan. Memastikan bahwa program yang 

dibuat sesuai dengan budget dan schedule yang telah ditetapkan. 

Melakukan supervisi atas ketersediaan materi program agar kegiatan 

produksi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 Asisten Produser: Mita, Sissy, Nurul, Mega, Rivandry, Stefani 

Menjalankan semua proses produksi yang diarahkan oleh produser, 

terutama dalam mengaplikasikan konsep acara mulai pra sampai 

dengan pasca produksi. 

 Kreatif : Risma, Alin, Ratih 

Membantu tugas producer pada pra produksi, produksi, dan pasca 

produksi, antara lain: menyiapkan pengisi acara, menyiapkan konsep 

pelengkap, seperti make up dan wardrobe, menyiapkan tema dan isi 

acara, menjalankan flow content saat eksekusi (live dan live taping) 

dan pada editing (jika hasil editing). 

 Asisten Produksi :  Den Zito Willin 

Membantu semua proses teknis pra produksi dan produksi. 
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