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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Profile  CV. FIRST AID KIT MEDIA 

CV. First Aid Kit Media (FAK Media) merupakan sebuah badan usaha 

studio kreatif yang terletak di Surabaya bergerak dibidang Desain, Art Direction, 

Advertising, Printing Offset, Web desain, Room Concept, Exhibition Pameran, 

Animasi, Motiongraph  dan Promosi. Berdiri sejak tahun 2010. Pemilik 

menetapkan diri sebagai perusahaan berdedikasi kreatif memberikan solusi  

kepada klien dalam mempromosikan produknya. FAK Media memiliki pelayanan 

special untuk para kliennya yaitu dengan cara “Mobile Service Consultant”. 

Mobile Service Consultant merupakan cara pelayanan yang memudahkan 

pelanggan atau klien untuk briefing, assistensi, diskusi maupun pengerjaan projek 

dengan mendatangi dimanapun klien berada. Service ini di adakan dengan tujuan 

mengatasi problem klien yang tidak sempat datang ke kantor perusahaan 

Berawal dari adanya keinginan untuk menyediakan kebutuhan  kreatifitas 

yang memungkinkan untuk mewujudkan ide-ide dan keinginan dari klien. 

Perusahaan ini dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan 

pengalaman dibidangnya. Perusahaan ini memiliki satu filosofi, “Sketcing Your 

Vision” yang berarti perusahaan ini memberikan solusi komunikasi visual dengan 

cara pendekatan lebih dalam terhadap masalah klien. 
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 Definisi Logo 

 

Makna logo First Aid Kit (Kotak Pertolongan Pertama) diambil dari 

konsep dunia medis dari symbol palang merah yang dikenal sebagai symbol 

pengobatan, pertolongan, kesehatan pada dunia medis. Warna dasar pada 

komposisi logo menggunakan warna merah sesuai dengan symbol palang merah 

namun dibagi menjadi 4 bagian yang menyerupai siku, yang memiliki arti 4 

pengelola perusahaan dengan spesialis pada masing - masing bidangnya. 

Selanjutnya terdapat siku berwarna abu – abu gelap dan terang yang mengarah ke 

inti atau kedalam palang merah, symbol ini memiiliki arti bahwa perusahaan ini 

memberikan solusi komunikasi visual dengan cara pendekatan lebih dalam 

terhadap masalah klien. Warna merah sendiri mewakili karakter FAK MEDIA 

sebagai rumah produksi media yang energik, kreatif, dan inovatif. Selain itu 

warna merah memiliki arti kehangatan, percaya diri, dinamis, penuh semangat, 

pencapaian tujuan, energy, kekuatan dan kecepatan. Warna merah akan mampu 

menampilkan kesan ramah sehingga akan menimbulkan kepercayaan klien 

terhadap perusahaan ini.  
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FAK Media Advertising 

CV. FIRST AID KIT MEDIA 

 

Jl. Rajawali IV Rewin 4/6 Waru 

Sidoarjo – East Java, Indonesia 

Phone  : ( 031 ) - 70090136 

Fax  : - 

e-mail  :  info@firstaidkitmedia.com 

  giovanni@firstaidkitmedia.com 

Website : www.firstaidkitmedia.com  

 

 

4.2 Visi dan Misi FIRST AID KIT MEDIA 

 Visi FIRST AID KIT MEDIA 

Kemampuan perushahaan kami akan memaksimalkan ide kreatif, inovasi, dan 

mengikuti perkembangan global untuk mewujudkan keinginan atau harapan klien. 

 Misi FIRST AID KIT MEDIA 

Berkomitmen untuk mewujudkan media untuk klien yang paling baru yang kreatif 

dan kempetitif berbeda dengan lainnya, dengan pendekatan teknik, ide, media dan 

literature dan pendekatan artistic yang memperlihatkan kesan elagan. 
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4.3 Struktur Organisasi 

Direktur    :  Andy Pudji Fitrian Labina  

(Web Designer, Illustrator) 

Wakil Direktur   :  Tubagus Rizki Fadly 

(Photographer) 

Pengurus    :   

 Yoga Raharjo Kresno    : Graphic Designer, Digital Artist 

 Zulfikar Satya Pradipta  : 3D Artist, Animator 

 Giovanni Dananjaya   : Video, Motion Graphic 

 Luluk Husna Rahmaningrum  : Admin Operational, Manajemen 
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4.4 Content Jasa yang Ditawarkan 

 

Animation 

- 2 Dimension (2D) 

- 3 Dimension (3D) 

 

Design Consultant 

 - Web Design 

 - Editorial and Publishing 

- Concept Art 

 

Brand Building 

 - Logo   - Advertising 

 - Merchandise  - Stationary 

 

Concept Art 

- Digital Art  - Character 

- Illustration  - Installation 

- Tipograph  - Experimental 

 

Photography 

- Wedding  - Fashion Art 

- Architectural  - Documentation 

 

Videography 

 - Videoclip  - Wedding 

 - Documentation - Video profile STIK
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