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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



3 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1   Deskripsi Perusahaan 

Sembilan Matahari merupakan studio lintas disiplin yang melingkupi audiovisual 

dan multimedia kreatif yang didirikan oleh Adi Panuntun dan Sony Budi Sasono 

pada tahun 2007. yang terbentuk dari basis komunitas dengan dorongan kuat untuk 

mengembangkan inovasi dalam industri kreatif dan saling berbagi ilmu melalui 

kolaborasi dalam berkarya. 

 

 
Gambar 2.1 Logo Sembilan Matahari 

  

Eksplorasi kreatif Sembilan Matahari yang paling menonjol dan dikenal 

luas adalah berbagai karya video mapping-nya yang pernah meraih penghargaan 

Official Selection di Mapping Festival di Geneva, Swiss tahun 2013, !st Winner di 

Zushi Media Art Festival di Jepang tahun 2013, 1st Winner  di Moscow 

International Festival Circle of Light di Rusia tahun 2014, Bronze Medal di Citra 

Pariwara 2014 untuk kategori non-conventional media. 

 Sembilan Matahari mengutamakan Visi “Blending The Boundaries” dengan 

terus bereksperimen dalam berbagai bidang dan Misi “ To change the thing, by 

changing the way we think.” melalui beragam talenta yang dimiliki tiap divisi 

sehingga mampu menghasilkan karya-karya yang secara imersif menarik, 

interaktif, dan spektakuler. 

  

2.2    Struktur Organisasi Perusahaan 

Di Sembilan Matahari, jabatan bukan merupakan faktor terpenting dalam bekerja, 

melainkan kesediaan dan keterbukaan untuk belajar dan saling membantu. 

"Peran ilustrator pada..., Janet Angela, FSD UMN, 2017
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Walaupun seseorang sudah mendapatkan titel atau jabatan di dalam perusahaan, 

bukan berarti jobdesk akan selalu mengikuti titel, seseorang bisa saja mengisi posisi 

tertentu apabila dibutuhkan pada saat proses pembuatan karya. 

Berikut merupakan struktur jabatan di Sembilan Matahari: 

 

 
 

 
Gambar 2.2. Struktur Jabatan di Sembilan Matahari 

"Peran ilustrator pada..., Janet Angela, FSD UMN, 2017




