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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Instansi 

Nama Instansi  

Alamat  

Telp 

Email  

Website 

: 

: 

: 

: 

: 

Lookout Pictures Indonesia 

Jl.Gedong Kiwo MJ I No. 29 Bantul, Yogyakarta 

085227739912 

infolookout05@gmail.com 

www.lookoutpicture.com 

 

2.2  Sejarah Singkat Lookout Pictures Indonesia 

Lookout Pictures Indonesia lahir dari kecintaan Anak Muda terhadap film, 

tahun 2005 sekelompok Anak Muda Yogyakarta tak mau dibatasi dalam berkreasi. 

Bertekad menembus batas melampaui dirinya dengan satu kata IDE. Maka lahirlah 

Lookout Pictures Indonesia sebuah ruang diskusi kreatif tanpa batas mentertawakan 

diri sendiri untuk mencapai Visi Kreatif tak terbayangkan. Kami yakin IDE akan 

mampu menembus batas-batas, kami lahirkan anak-anak kreatif kami dari Film 

Alternatif, Iklan, Film Televisi, Video Edukasi dan lain sebagainya. 

 

2.3  Tekad dan Akar Lookout Pictures Indonesia 

Kami adalah sekolompok manusia yang percaya pada anugrah ide, dan itulah 

yang akan membawa kami pada puncak kesempurnaan kemanusiaan kami. mencari, 

menemukan, bertindak, dan menghasilkan adalah hal yang selalu kami lakukan. 

Kami tumbuh dari akar yang jelas yaitu manusia berperadaban tinggi (Manusia 

mailto:infolookout05@gmail.com
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Nusantara) maka kami yakin AKAR menjadikan kami kuat melalui tantangan dunia 

Industri Kreatif. Kami manusia Nusantara, manusia Indonesia, kami akan 

menyebarkan ke-Beradaban Manusia Nusantara ke seluruh penjuru dunia untuk 

perdaimaian dan kesempurnaan hidup. 

 

2.4  Project-Project yang Dikerjakan Lookout Pictures Indonesia 

1. Video Series 

Perkembangan dunia bisnis semakin pesat, terlebih hadirnya media internet, 

revolusi cara belanjapun terjadi, saat ini sudah sekian banyak orang berbejanja 

secara online. Jarak sudah bukan lagi, kendala. Website dan sosial media 

menjadi etalase yang mampu menembus batas ruang. Namun bagaimana agar 

bisnis kita di Internet mampu menarik perhatian orang untuk berduyun-duyun 

menyukai website kita. Tentu hal itu membutuhkan tool tertentu selain SEO 

yang menjadikan web kita terindek search engine di urutan atas, ada tool lain 

salah satunya adalah Video Web Series. Video ini mengedepankan keunikan 

bahkan terkadang sensaional yang terpenting mampu menarik perhatian orang 

untuk melihatnya, yang akhirnya setelah menilihat video tersebut orang akan 

tahu web bisnis kita, selanjutnya prospek itu akan menjadi pembeli potensial 

kita. 

2. Film Pendek 

Kisah hidup kamu, atau mungkin kamu ingin mengangkat sebuah cerita untuk 

dijadikan film, atau kamu mau mengikuti kompetisi film kami bisa mambantu 

kamu menjadikan ide kreatifmu sebuah karya film yang memiliki nilai 

keunikan tersendiri. Sering bukan kita membayangkan ide kita menjadi sebuah 
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film, namun anda tidak memiliki tim yang mampu mewujudkan ide itu, kami 

bisa menjadi teman kamu untuk mewujudkannya. 

3. Dokumenter 

Anda mungkin sedang melakukan penelitian, atau sebuah lembaga yang 

membutuhkan laporan visual yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

kami bisa membantu anda dengan menjadikan laporan anda sebuah film 

dokumenter. Film yang akan mampu mengemas data-data anda dengan struktur 

yang baik dan mudah untuk dicerna oleh penonton. 

4. Video Clip 

Kamu punya group band, atau kamu seorang manajer band, mau band kamu 

kian populer dan lagu-lagunya tertanam dalam dipikiran pendengar, solusinya 

bikin VIDOE CLIP. Video Clip juga bisa lho jadi alat untuk menembus mayor 

label. 

5. Video Profile 

Sosialisasi service perusahaan anda akan bobafit saat ditampilkan dalam format 

video, bukan sekedar brosur atau buku saja. Gambar video lebih bisa dipercaya 

daripada foto sehingga clien anda akan yakin akan service dari perusahaan 

anda. 

6. Corporate Promo 

Bukan jamannya lagi promosi kaku, promosi di jaman ini membutuhkan 

impresi emosional yang mampu meninggalkan kesan emosional di hati 

penonton. Video Corporate Promo ini efektif untuk membangun brand image 

perusahaan anda. 
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2.5  Logo Lookout Pictures Indonesia 

 

Gambar 2. 1 Gambar Logo Lookout Pictures Indonesia 

(Sumber: lookoutpicture.com) 

 

2.6  Gambar Kantor Lookout Pictures Indonesia 

 

 

Gambar 2. 2 Gambar Kantor Lookout Pictures Indonesia 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

http://ptgaram.com/about.php
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2.7  Alamat Lookout Pictures Indonesia 

Alamat Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta berada di Jl.Gedongkiwo 29, 

Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55142. 

 

Gambar 2. 3 Gambar Peta Lokasi Lookout Pictures Indonesia 

(Sumber: googlemaps) 

 

 

http://ptgaram.com/about.php

