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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 2.1.

 
Gambar 2.1. Logo Studio Antelope 

(dokumen pribadi Studio Antelope) 

Studio Antelope merupakan sebuah studio desain yang bergerak untuk membantu 

perusahaan dalam mewujudkan gagasannya dalam bentuk karya visual. Studio ini 

didirikan sejak tahun 2011 oleh Jason Iskandar dan Florence Giovani. Pada 

awalnya Studio Antelope hanya memproduksi karya non komersil namun 

akhirnya mencoba untuk mengembangkan ke ranah lain. 

Visi dari Studio Antelope yaitu menciptakan konten komunikasi publik yang 

orisinil dan berkualitas dengan cara bertutur yang efisien. Selain itu ada 5 nilai 

konsisten yang selalu diaplikasikan oleh Studio Antelope dalam karyanya yaitu 

original, effective, tidy, elegant, dan simple.  

2.1.1. Pengertian Logo Studio Antelope 

Nama Antelope dipilih Jason dan Florence untk menjadi nama perusahaan karena 

pada awalnya menurut Jason Antelope merupakan hewan purba yang sering 

dilukiskan ketika jaman purba selain itu catatan sehari-hari manusia purba juga 

dilukiskan pada dinding goa, karena pengertian inlah maka Jason ingin Studio 

Antelope juga melukiskan karya yang jujur tentang apa yang dilihat dan 

dirasakan. Selain itu Antelope merupakan simbol untuk selalu berkarya dengan 

insting, cepat dan percaya diri dalam mengambil setiap keputusan seperti sifat 

yang dimiliki oleh Antelope. Penggunan kata Studio di depannya dimaksudkan 
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untuk mewakili bahwa studio desain ini juga mengerjakan hal-hal yang terkait 

dengan desain grafis supaya cakupannya lebih luas. 

 Struktur Organisasi Perusahaan 2.2.

Berikut struktur organisasi Studio Antelope: 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Studio Antelope 

Keterangan:  

1. Produser 

Produser merupakan pimpinan dari produksi Studio Antelope. Tugasnya untuk 

mencari klien dan berhubungan dengan klien terkait project yang akan dikerjakan 

oleh Studio Antelope. 

2. Sutradara  

Sutradara berperan untuk membuat konsep ide cerita dari brief yang diberikan 

oleh klien serta bertanggungjawab dalam segala proses kreatif project yang 

dikerjakan oleh Studio Antelope.  

3. Line produser 

Line produser untuk mengatur keuangan dalam setiap produksi di Studio antelope. 

Selain itu bertugas untuk nego harga crew yang akan di rekrut untuk produksi. 
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4. Unit Production Manager (UPM) 

Bertugas untuk mencari lokasi shooting, mengatur akomodasi selama shooting, 

dan bertanggungjawab atas segala kebutuhan produksi, serta mencatat segala 

pengeluaran selama produksi Studio Antelope. 

5. Talent Coordinator (Telco) 

Telco berperan untuk menghubungi talent yang dipilih untuk project Studio 

Antelope, mencari kontak talent serta nego harga talent terkait, serta mengatur 

talent ketika poses produksi sesuai arahan dari assisten sutradara, selain itu juga 

mempersiapkan hal yang berhubungan dengan talent selama produksi.
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