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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan  
2.1.1 Sejarah singkat FreeCybers.com 

PT Bursa Media Komunika (BMK) merupakan perusahan yang berdiri 

pada tahun 2005. Perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi ini didirikan 

oleh Rory Mogot, Kiagus Firdaus dan Ferlin Mogot. Di awal peluncurannya, 

terdapat dua jenis produk yang ditawarkan, yaitu beritaatpm.com dan Point of 

View Production.  

Beritaatpm.com merupakan suatu portal otomotif yang merupakan 

kepanjangan dari Berita Agen Tunggal Pemegang Merek. Portal ini secara khusus 

dikelola oleh Rory Mogot dan Kiagus Firdaus, sementara Ferlin Mogot beserta 

tim fokus pada pengembangan Point of View Productions.  

Point of View (POV) Productions adalah sebuah jasa pembuatan iklan dan 

productions house. Sebelum menjadi Point of View Productions, dulunya bernama 

Fatamorgana Productions. Sejak bergabung bersama Bursa Media Komunika 

namanya berubah.  

Beritaatpm.com semakin berkembang dan berganti nama menjadi 

kendaraan.info, yang juga membahas tentang industri sepeda motor. Pada tahun 

2010, kendaraan.info ditutup karena kekurangan sumber daya.  

Pada tahun 2013, Ferlin Mogot membangkitkan kembali portal media 

online dengan menyasar target audience para mahasiswa. Media online tersebut 

adalah FreeCybers.com, yang pada bulan September 2013 ini baru saja di 

launching. Selain sebagai portal media online, FreeCybers.com juga adalah 

sebuah social network dan social media. 
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2.1.2 Visi dan Misi 

Visi 

“Creating a Better World Through Media”, dimana FreeCybers.com menjadi 

wadah bagi orang-orang kreatif untuk membuat konten dan membentuk 

komunitas 

Misi 

Freecybers.com menjadi media online terdepan di Indonesia dalam info 

pendidikan melalui konten buatan redaksi dan para member dengan ditunjang pula 

oleh info entertainmen, jurnalisme, dan info-info menarik 

2.1.3 Logo dan arti 

 

2.1 Gambar logo FreeCybers.com 

 

Logo FreeCybers.com berwarna orange, warna orange melambangkan 

energi, kehangatan, antusiasme, persahabatan, kesuksesan, kesehatan pikiran, 

sesuatu yang tumbuh, dan independensi. Melalui logo ini, FreeCybers.com 

mengajak para penggunanya, khususnya mahasiswa untuk mau memberikan suatu 

energi baru melalui media.  Sementara lambang orang yang menggantikan huruf 

“Y” menandakan kumpulan orang kreatif dalam membuat konten melalui gadget 

sebagai media untuk sharing. 

2.1.4 Rubrikasi Freecybers.com 

FreeCybers memiliki rubrik-rubrik khusus yang membagi konten-

kontennya menjadi lebih spesifik. Empat rubrik itu adalah FREEporter, 

FREEnformer, FREEducater, FREEntertainer.  

 FREEporter berisi liputan kegiatan jurnalistik tentang hardnews, 

misalnya berita politik dan ekonomi. 

 FREEnformers merupakan rubrik bagi mahasiswa unuk mengetahui info-

info seputar mahasiswa, info event, liputan, atau product review. 
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 FREEducaters berisi informasi seputar pendidikan, misalnya skripsi, 

beasiswa, thesis, dan disertasi. 

 FREEntertainers yang mencakup hiburan, seperti info kesenian dan 

selebriti.  

Selain rubrik, ada pula pembagian berdasarkan topik atau tags yang terdiri dari 

info perlombaan, info liputan, info event, social media,  journal, beasiswa, top 

news, pemilu 2014, thesis, penelitian, dan lowongan kerja, tekno, magang, 

creative, citizen journalism, dan eBook. 

 
 
 
 
 
 
 

Disediakan pula rubrik khusus bagi para pengguna sosial media yang 

tertarik dengan kegiatan citizen journalism, untuk mengisi rubrik seperti membuat 

artikel, video, audio, dokumen. 

2.1.5 Struktur organisasi 

PT BMK :  

Komisaris   : Rory Mogot 

Direktur Utama  : Ferlin Mogot 

 

POV : 

Executive Produser  : Ferlin Mogot 

Associate Produser   : Yudit Marendra 

Graphics Artis   :  

Marketing Communication  :  

 

FreeCybers.com 

Pemimpin Redaksi  : Ferlin Mogot 

Associate Produsers  : Yudit marendra 

Web Developer  : Phudra 

Jurnalis    : Nindy Yulistiara 

    : Windy Oktaviani 
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Bagan Sturktur Organisasi 
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