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BAB IV 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : Mix Media Citymagz 

Jasa : Fotografi 

Alamat : Cito Of Tommorow GE32, Jl. Ahmadyani 288, 

Surabaya 

Phone : 031 8061222 

Email : nonadida2683.com 

Website : www.citymagz.net 

 

4.2 Sejarah Singkat Mix Media Citymagz 

Memulai dari tahun 2004 dari awal yang sederhana di bali, Mix Media lahir 

sebagai perusahaan media yang sangat kecil dengan ide sederhana namun kuat 

untuk memberikan pengalaman yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah 

wisatawan lokal dan mancanegara dengan publikasi informasi terbaru dan 

menarik untuk setiap minggunya. 

Seiring berjalannya waktu, perusahaan telah berkembang menjadi salah satu 

perusahaan media kreatif terbesar di pulau jawa dan saat ini memiliki dan 

mengelola 8 media cetak, 7 media elektronik di seluruh indonesia, dan beberapa 

media luar lingkup kreatif. Mix Media Citymagz sendiri termasuk dalam grup 

Mix Media cetak yang berada di dua kota yaitu Surabaya dan Bali. Selain itu, 
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perusahaan juga menyediakan layanan komunikasi kreatif, dan penerbitan 

perusahaan sehingga klien dengan midah dapat berbelanja di bawah satu atap. 

Publikasi yang dilakukan mencakup berbagai informasi yang menarik, up-

to-date, dan terbaru, dengan tujuan agar dapat melayani beragam kebutuhan dan 

permintaan yang kompleks baik dari segi wisatawan asing dan penduduk setempat. 

Perusahaan Mix Media Citymagz mengelola lebih dari 100 klien per tahun, baik 

dari perusahaan lokal hingga multinasional yang juga mencakup dari berbagai 

industri seperti penerbangan, otomotif, barang konsumsi, properti, dan semua 

sektor industri pariwisata terkait. 

Mix Media telah menjadi perusahaan satu-satunya media di bali yang dapat 

memberikan lauanan kepada berbahai jenis usaha di bawah satu atap dan efektif 

dalam menyampaikan pesan yang diinginkan oleh klien terhadap target pasar 

ataupun khalayak umum. 

 

4.3 Overview Perusahaan 

Dalam melakukan sebuah kerja praktek, sangat penting untuk menngetauhi 

dan menyesuaikan diri dari lingkungan perusahaan tempat praktek sedang 

berlangsung, baik secara perorangan hingga macam pekerjaan yang akan 

dikerjakan pada perusahaan tersebut. Penyesuaian serta pengenalan lingkungan 

yang cepat juga memiliki banyak keuntungan baik bagi perusahaan ataupun 

peserta kerja praktek, mulai dari memberikan kenyamanan dari perusahaan dalam 

kerja sama peserta kerja praktek hingga selesainya pekerjaan yang sudah 

diamanatkan dengan cepat dan tepat. 



 

Perusahaan Mix Media Citymagz sangat baik dalam memberikan kesan 

perkenalan dan penyesuaian terhadap peserta kerja praktik, sehingga banyak dari 

pekerjaan dan kenyamanan bekerja dapat timbul dengan cepat antara staf tetap 

dan peserta magang. Hal ini tentunya didukung juga dengan keberadaan kantor 

yang cukup baik dalam membantu seluruh tim untuk mengenal satu sama lain 

yang berada pada alamat di City Of Tommorow GE32, Jl. Ahmadyani 288, 

Surabaya. 

 

4.3.1 Logo Perusahaan Mix Media Cityma

 

Perusahaan Mix Media Citymagz sangat baik dalam memberikan kesan 

perkenalan dan penyesuaian terhadap peserta kerja praktik, sehingga banyak dari 

pekerjaan dan kenyamanan bekerja dapat timbul dengan cepat antara staf tetap 

eserta magang. Hal ini tentunya didukung juga dengan keberadaan kantor 

yang cukup baik dalam membantu seluruh tim untuk mengenal satu sama lain 

yang berada pada alamat di City Of Tommorow GE32, Jl. Ahmadyani 288, 

Logo Perusahaan Mix Media Citymagz 

Gambar 4.1 Logo Mix Media 
(Sumber: Mix Media) 

 

Gambar 4.2 Logo Citymagz 
(Sumber: Mix Media) 
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Perusahaan Mix Media Citymagz sangat baik dalam memberikan kesan 

perkenalan dan penyesuaian terhadap peserta kerja praktik, sehingga banyak dari 

pekerjaan dan kenyamanan bekerja dapat timbul dengan cepat antara staf tetap 

eserta magang. Hal ini tentunya didukung juga dengan keberadaan kantor 

yang cukup baik dalam membantu seluruh tim untuk mengenal satu sama lain 

yang berada pada alamat di City Of Tommorow GE32, Jl. Ahmadyani 288, 

 

 



 

4.3.2 Lokasi Kantor Perusahaan Mix Media

Gambar 4.

Gambar 4.

Lokasi Kantor Perusahaan Mix Media 

Gambar 4.3 Foto Kantor Mix Media Citymagz 
(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

Gambar 4.4 Foto Kantor Mix Media Citymagz 
(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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Gambar 4.

Gambar 4.

 

Gambar 4.5 Foto Kantor Mix Media Citymagz 
(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.6 Foto Kantor Mix Media Citymagz 
(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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4.4 Content yang ditawarkan 

Content merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam perusahaan 

Mix Media secara keseluruhan dan juga Citymagz secara khususnya. Konten yang 

diberikan adalah konten yang secara tampilan ataupun penyajiannya harus 

menarik dan dapat menggambarkan keinginan dari klien Citymagz itu sendiri, 

sehingga banyak target pasar ataupun khalayak umum menemukan keunikan dan 

ketertarikan sendiri dalam membaca isi dari konten-konten yang disajikan oleh 

majalah Citymagz tersebut. Adapun konten yang ditawarkan dalam setiap majalah 

Citymagz tersebut antara lain : 

a. Cityflash 

b. Citytaiment 

c. Citycon 

d. Cityspot 

e. Cityliving 

f. Citystyle 

g. Relax 

h. Addict 

i. Get away 

 

4.5 Proses Produksi 

a. Proses produksi diawali oleh bagian pra-poduksi, dimana bagian pra 

produksi melakukan presentasi brief berita apa saja yang akan dibuat 

kemudian hasil presentasi oleh bagian produksi akan segara diproduksi. 

b. Berita yang sudah jadi akan dikirim oleh bagian distribusi kepada klien-

klien yang sudah kontrak beriklan dengan Mix Media Citymagz. 

  



 

4.6 Visi dan Misi 

4.6.1 Visi 

MIX MEDIA CITYMAGZ mempunyai visi yaitu menciptakan karya-karya 

yang dijiwai semangat dan idealisme. 

4.6.2 Misi 

Adapun misi MIX MEDIA CITYMAGZ diharapkan dapat menjadi sebuah 

perusahaan majalan no.1 yang memproduksi berbagai rubrik-rubrik di Jawa Timur. 

 

4.7 Job Description 

Di dalam perusahaan MIX MEDIA CITYMAGZ memiliki bagian job 

description yaitu sebagai berikut : 

a. Pra-produksi, merupakan divisi atau bagian yang memiliki tanggung jawab 

untuk meninjau lokasi, mengumpulkan data dan membuat naskah suatu 

proyek yang akan dan sedang dikerjakan. 

b. Produksi, merupakan divisi atau bagian yang bertugas untuk melakukan 

pengambilan gamba di lokasi setelah divisi pra-produksi melakukan 

peninjauan lokasi. 

c. Pasca-produksi, merupakan divisi yang memiliki tugas mengolah data atau 

file, mengecek data yangakan dicetak dan dikirim. 

d. Distribusi, merupakan divisi yang memiliki tugas mengirim produk mahalah 

kepada para klien yang sudah beriklan kepada Mix Media Citymagz. 

  



 

4.8 Hasil Karya Desain Perusahaan

Berikut ini adalah beberapa contoh karya yang telah dibuat oleh Mix Media 

Citymagz. 

Gambar 4.

Hasil Karya Desain Perusahaan 

ini adalah beberapa contoh karya yang telah dibuat oleh Mix Media 

Gambar 4.7 Beberapa hasil karya Mix Media 
(Sumber: Mix Media) 

ini adalah beberapa contoh karya yang telah dibuat oleh Mix Media 

 



 

Gambar 4.8 Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi Agustus 2014
(Sumber: 

Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi Agustus 2014
(Sumber: Mix Media Citymagz edisi Agustus 2014

 

Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi Agustus 2014 
Mix Media Citymagz edisi Agustus 2014) 



 

Gambar 4.9 Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi September 2014
(Sumber: 

Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi September 2014
(Sumber: Mix Media Citymagz edisi September 2014

 

Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi September 2014 
Mix Media Citymagz edisi September 2014) 



 

Gambar 4.10 Gambar Cover Mix
(Sumber: 

Gambar Cover Mix Media Citymagz edisi Oktober 2014
(Sumber: Mix Media Citymagz edisi Oktober 2014)

 

Media Citymagz edisi Oktober 2014 
Mix Media Citymagz edisi Oktober 2014) 




