
KIWARI 
PRODUCTION 
Event Organizer, Weeding Organizer, Event 
Equipment, Multimedia & Advertising  



KIWARI PRODUCTION 

           Kiwari Production adalah perusahaan yang memberikan pelayanan jasa event organizer, event 

equipment, agency dan advertisng multimedia yang berdiri sejak November 2009, hingga akhirnya 

menetapkan bentuk perusahaan komanditer sebagai badan usaha pada Mei 2015. Bersama kami anda akan 

mendapatkan pelayanan yang nyaman, memuaskan dari para crew kami. Pelayanan jasa kami selalu 

mengikuti perkembangan jaman, mengutamakan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Kami bersedia 

bekerjasama dengan konsumen baik dari industry, instansi, universitas, sekolah, perkantoran maupun 

individu atau masyarakat umum. Nama Kiwari Production sendiri mengambil dari istilah bahasa sunda 

kiwari yang artinya sekarang atau terkini.  

 



ABOUT US 
Kiwari Production ruang 
usaha kreatif 

OUR CLIENTS 
Industry, Instansi, Universitas, 
Sekolah dan Individu 

OUR SERVICES 
Event Organizer, Weeding 
Organizer, Event Equipment, 
Multimedia & Advertising 

OUR TEAM 
All Crew Kiwari Production 02 

01 

04 

03 



ABOUT 
US 

Kiwari Production  adalah ruang usaha 
kreatif yang menyediakan jasa event 
organizer, event equipment, wedding 

organizer,  agency dan advertisng 
multimedia di Majalengka , Jawa Barat, 

Indonesia 
 



Visi Perusahaan Menjadi EO berpengalaman menangani event management yang 

professional 

Misi Perusahaan : 

1. Memberikan pelayanan dan kepuasan yang bagus dan memuaskan bagi setiap 

client,  

2. Menciptakan konsep yang baik, bagus serta berbeda dengan yang sudah ada,  

3. Menciptakan citra yang positif baik kepada masyarakat maupun kepada client 

perusahaan swasta atau pemerintah.  

4. Menciptakan kinerja yang baik,  

5. Membangun mitra kerjasama mulai dari tingkat kota hingga tingkat nasional 

dan international  

6. Sebagai organizer jasa seminar pilihan pihak client,  

7. Menciptakan ide-ide dan gagasan yang kreatif.  

 

VISI 
& 

MISI 



Tujuan perusahaan meliputi semua Jenis acara yang diadakan, seperti sebagai berikut : 

 One Stop Service Agency: EO besar yang mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara hingga skala 

Internasional sekalipun. 

 MICE : Kependekan dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition, EO yang khusus bergerak di bidang 

penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan. 

 Musik dan Hiburan: EO yang memiliki spesialisasi di bidang hiburan terutama musik. 

 Penyelenggara Pernikahan: EO yang mengkhususkan diri membantu klien mengadakan pesta pernikahan. 

 Penyelenggara Ulang Tahun: EO yang ahli membuat pesta ulang tahun termasuk untuk anak-

anak.Penyelenggara Pribadi: EO khusus yang bergerak untuk 

 Penyelenggaraan pesta pribadi terutama bagi orang kaya. 

 

TUJUAN  



a. Direktur Utama 
Direktur Utama Jabatan yang tertinggi dipegang oleh direktur utama. Direktur utama adalah kunci dari seluruh control 
yang ada dalam perusahaan tersebut. Kesuksesan dalam suatu perusahaan ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan 
seseorang yang duduk di posisi ini. Selain itu, direktur juga memiliki peranan penting dalam melakukan kegiatan 
bidding dengan pihak client yang dibantu oleh wakil direktur serta staf ahlinya. Selain itu direktur juga memiliki 
peranan penting dalam membina hubungan dengan pihak client dan menjaga nama baik perusahaan di mata 
masyarakat dan client perusahaan. Direktur utama berhak menentukan event mana yang dilaksanakan serta 
memberikan modal untuk keperluaan yang dibutuhkan perusahaan. Hanya direktur utama yang berhak melaksanakan 
negoisasi dengan pihak client. 
b. Manajer Keuangan  
CV Kiwari Production juga secara khusus memiliki bendahara perusahaan. Bendahara bertugas untuk memegang dan 
mencatat arus keluar dan masuknya kas di perusahaan tersebut. Selain itu, bendahara hanya dapat menerima perintah 
dari direktur dan wakil direktur. Bendahara tidak dapat mengeluarkan kas perusahaan tanpa izin dari direktur. 
c. Manajer Marketing  
CV Kiwari Production juga memiliki staff ahli dibidang promosi. Staff ahli bidang marketing ini hanya berfungsi baik 
apabila ada kegiatan atau event yang akan dijalankan oleh perusahaan, karena tugasnya lebih banyak pada saat 
penyelenggaraan event atau kegiatan.  
d. Manajer Produksi  
Staf ahli yang dimiliki oleh CV Kiwari Production pada bagian produksi juga mendukung perusahaan dalam menjalankan 
event yang akan diselenggarakan. Tugas tim produksi adalah mempersiapkan segala kebutuhan usaha Jasa Seminar  
 

MEKANISME KERJA 



A. Pre event operation 
– Menerjemahkan ide menjadi sebuah konsep 
– Pembentukan tim dan pembagian kerja/tugas masing-masing 
– Penyusunan konsep kreatif, budgeting, rundown, talent, artistik & desain 

  – Penentuan/survey/observasi tempat, perlengkapan, akomodasi, konsumsi, 
transportasi, dokumentasi, target pasar, audience dan lain-lain. 

– Produksi material promosi, publikasi, dan sosialisasi event 
– Penyelesaian administrasi, kontrak, perijinan, tempat, ticketing etc 
 
B. Event operation 
– Kesiapan semua talent dan pengisi acara 
– Kesiapan perlengkapan dan property penunjang 
– Kesiapan pengamanan dan keamanan 

  – Kesiapan semua kru, seperti : show director, stage manager, stage crew, runner, 
sound engineer, ligthingman dan bagian-bagian yang lain. 

– Running event digelar sesuai rundown 
– Respon audience dan atau impact yang didapat 
– Sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan 
 
B. Pasca Produksi (Reporting) 
– Evaluasi event 
– Penyusunan laporan 
– Pengajuan invoice 

OPERASIONAL 



OUR  
EVENT  

Monkey Boots 
“INTERAKSI” album tour 
@Kolam Renang Surya 

Kadipaten 

2015 

Gudang Garam PROJAM  
road to Desa, 50 titik, 
Februari - Mei 

Gelar Budaya 
BAKESBANGPOL Jawa 

Barat @Alun Alun 
Majalengka Harmoni Pesta Demokrasi 

JABAR, BAKESBANGPOL 
@Lapang Karangpawitan 
- Karawang 

2016 

2017 

2018 

2019 Karnaval Budaya Hari Jadi 
Majalengka ke-529 



OUR CLIENTS 

 Ghatering Event, 
Anniversary Event, dll.  

Festival, Expo, Anniversary 
Event, dll. 

Anniversary, Graduation, 
Dokumentasi Kunjungan 

Industri, dll.  

Anniversary, Graduation, 
Workshop, dll. 

INDUSTRI INSTANSI 

SEKOLAH UNIVERSITAS 



 
Office : Jalan Kartini  Gang. Pasereuhan No. 187, Majalengka Wetan,  

Majalengka – West Java 45411 
Email : kiwariproduction@gmail.com Telp. 0233 829 3151 

Fanpage: Kiwari Production Majalengka Web: kiwari-
production.simplesite.com 

 
 

OUR 
LOCATION 



GALLERY OF 
EVENT 

KIWARI 
PRODUCTION 

Kampoeng Seni, Gerakan Masyarakat Sehat,  
Harmony Pesta Demokrasi JABAR 2018, 
Deklarasi Kampanye Damai PILKADA 
majalengka 2018 



THANKS! 

 
Contact Us 

 
Ajenk | 0852 1556 9922   

Abi | 0821 3077 7111 
  
 
 


