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BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Informasi Twisbless  

Didirikan pada 9 September 2009, Twisbless adalah sebuah konsultan dari 

komunikasi pemasaran Twisbless menggabungkan semua upaya pemasaran client 

untuk menjadi satu kampanye pemasaran yang kohesif untuk memberikan 

pelayanan terbaik . Ruang lingkup dari Twisbless ini terdiri dari mengembangkan 

ide & konsep Integrated Marketing, Event Organizer , dan Community Builder 

dan Organizer . 

Twisbless pertama kali didirikan oleh Anne Marie Harjanti, Monika 

Oyong, dan Herawaty Fitria. Mereka bertiga sebagai pengagas utama berdirinya 

Twisbless. 

Sebagai konsultan yang ahli dalam bidangnya, Twisbless selalu terlibat 

dalam setiap tahap persiapan pembuatan sebuah event.  Dari memberikan sebuah 

ide dan membangun konsep pertama, dan membantu sampai kepada perencanaan 

keuangan awal sampai pelaksanaannya, dan menjaga hubungan bisnis dari 

komunitas dan mengatur kumpulan data dari komunitas yang telah dibangun. 

Dapat dikatakan Twisbless lebih banyak bergerak dalam bidang event sebagai 

salah satu tools dari Integrated Marketing Communication. 
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Pada tahun 2012, Twisbless berada dalam satu buah perusahaan PT 

Talenta Wirama Berkat. Twisbless menyampaikan pesan “ONE STOP 

INTEGRATED MARKETING SERVICES”. Kemudian Twisbless bermitra 

dengan Starlight sebagai event and people management, kemudian TBK sebagai 

creative design and booth production, dan terakhir ANTZY sebagai brand 

community designer and organizer, sehingga dapat dikatakan PT Talenta Wirama 

Berkat merupakan kepala perusahaan dan Twisbless, ANTZY, Starlight, dan TBK 

adalah anak perusahaan. Lokasi dari PT Talenta Wirama Berkat ini di Janur Indah 

XIV LB 18 nomor 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

 

2.2 Visi dan Misi Twisbless 

2.2.1 Visi Twisbless 

Visi dari Twisbless ini adalah ”Add Value for a Better Life.” Maksud 

dari visi Twibless ini adalah bagaimana setiap perencanaan sampai kepada 

pelaksanaan sebuah event harus mengandung sebuah arti yang pada akhirnya 

akan membuat sebuah acara tersebut memiliki nilai yang membuat hasilnya 

menjadi lebih baik dan dikenang oleh orang lain. 

2.2.2 Misi Twisbless 

Misi dari Twisbless ini adalah Create Meaningful Integrated Marketing 

Campaign in Order to Deliver “Better Solution for Better Life.” Jadi, setiap 

perencanaan marketing harus disiapkan secara matang-matang, penuh 
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persiapan, dan juga penuh dengan nilai atau arti. Karena setiap perencanaan 

itu diharapkan sebuah hasil yang sangat baik, sehingga dapat membuat para 

konsumen menjadi senang dan puas dengan hasil kerja dari Twisbless. 

 

2.3 Logo Twisbless  

Gambar 2.1 logo Twisbless 

          

Konsultan marketing PR ini memberi nama Twisbless memiliki sebuah 

arti. Dari kata twisbless itu dipisah menjadi Twis dan Bless. Twis sendiri 

memiliki arti perputaran. Kemudian Bless itu memiliki arti berkat, dengan 

maksud sebagai simbol dari pemancaran yang artinya memberikan sebuah 

perkembangan baik dari perusahaan itu maupun konsumennya. Kemudian dengan 

logo seperti matahari ini memiliki arti twisbless akan terus memancarkan sinarnya 

dimana pun twisbless berkarya.  

Kemudian warna kuning dan orange dari simbol tersebut juga memiliki 

sebuah arti optimis, friendly, dan kreatif.  
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2.3 Struktur PT Talenta Wirama Berkat 

Gambar 2.2 ketua jajaran PT Talenta Wirama Berkat

 

Gambar 2.3 Bagan organisasi perusahaan 

PT TALENTA WIRAMA BERKAT 
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REMARKS : 

SPO   : Senior Project Officer  

PO   : Project Officer 

AE   : Account Executive 

S AE   : Senior Account executive 

Sos Med  : Social media 

PM   : Project Manager 

 

Pada saat kerja magang di PT Talenta Wirama Berkat, penilus bekerja di 

Twisbless, sehingga penulis akan menjelaskan pekerjaan di bagian-bagian yang ada 

di Twisbless. Sebagai ketua dari Twisbless adalah sebagai orang yang mengawasi 

pekerjaan dari bawahannya. Sebagai pemimpin lebih banyak membantu dalam hal 

bernegosiasi dengan client dan juga mengambil keputusan penting yang mendadak di 

lapangan pada saat sebuah acara sedang berlangsung. Jadi, pemimpin hanya 

mendampingi dan memastikan semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Kemudian tugas dari Account Executive (AE) adalah lebih berperan pada 

saat sebelum event tersebut dijalankan. Pekerjaan yang dilakukan membuat sebuah 

kosep dari suatu event atau disebut juga sebagai konseptor. Kemudian konsep yang 

dibuat itu sebagai modal awal pada saat bertemu dengan seorang client. Pada saat itu 

seorang AE melakukan negosiasi sebaik mungkin agar idenya dapat diterima dan juga 

ingin mempercayai Twisbless dalam menjalankan event nya. Pada saat event berjalan 
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AE hanya bertugas sebagai pengawas dari berjalannya suatu event agar dapat berjalan 

dengan semestinya dan sesuai dengan keinginan dari client. 

Setelah itu tugas dari Senior Project Officer (SPO) adalah sebagai 

pengawas pada saat pelaksana dari sebuah event. SPO mengikuti arahan dari AE dan 

juga pemimpin  agar pada saat pelaksaan event  tidak terjadi kesalahan pahaman dan 

berjalan dengan baik dan lancar. SPO ini dibantu oleh Project Officer (PO). PO akan 

lebih banyak bekerja mengikuti permintaan dan arahan dari SPO. 

Pada saat bekerja magang di Twisbless, posisi penulis adalah sebagai 

Assistant AE. Jadi, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai konseptor, bertemu 

dengan client, dan juga pengawas berjalannya suatu event. 
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