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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN / INSTANSI 

 

2.1 Sejarah berdirinya dan Profil PT. Scorpion Delta Film 

PT. Scorpion Delta Film didirakan oleh Bapak J.S Krisna pada tahun 2003 di 

Kota Sidoarjo, PT. Scorpion Delta Film adalah Production home yang bergerak di 

bidang perfilman. Perusahhan ini dikenal menghasilkan film-film yang 

berkualitas. Pada awal berdirinya Bapak J.S Krisna sendiri yang merangkap 

sebagai konseptor, penanggung jawab, sekaligus pimpinan perusahaan tersebut. 

Bapak J.S Krisna membawahi kru yang berjumlah enam orang. Melihat prestasi 

PT. Scorpion Delta Film yang bagus, banyak stasiun televisi lokal yang memesan 

film kepada PT. Scorpion Delta Film. 

Pada bulan Agustus 2004, Bapak J.S Krisna bersama kru PT. Scorpion Delta 

Film memutuskan untuk pindah kantor, dari awalnya di daerah Gedangan 

Sidoarjo, berpindah menuju daerah Kota Sidoarjo, agar lebih dekat dengan 

fasilitas serta penunjang sarana prasarana yang lebih baik di Kota Sidoarjo. 

Dikarenakan order produksi film semakin banyak PT. Scorpion Delta Film tidak 

hanya memproduksi film, melainkan juga mencari bakat-bakat artis dengan cara 

mengadakan audisi-audisi secara rutin, dan Bapak J.S Krisna bersama kru PT. 

Scorpion Delta Film sendiri yang menjadi jurinya, hal ini semata-mata dilakukan 

agar kualitas film yang dihasilkan juga semakin baik. Dalam setiap produksi film 

Bapak J.S Krisna sendiri yang menjadi Sutradara, hal ini bukan tanpa dasar, akan 

tetapi bapak J.S Krisna sendiri sudah lama berkecimpung di dunia perfilman. 
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Di bulan Juni 2007, PT. Scorpion Delta Film mengalami masalah finansial 

yang cukup serius, imbasnya Film yang diproduksi menjadi lebih sedikit dan 

sering terjadi keterlambatan tanggal tayang dari yang sudah ditentukan oleh 

stasiun-stasiun televisi. Akan tetapi Bapak J.S Krisna tetap berusaha 

mempertahankan perusahaan yang telah didirikanya tersebut. Setelah berusaha 

meyakinkan kembali stasiun-stasiun televise selaku pelanggan, Bapak J.S Krisna 

melakukan perombakan di tubuh PT. Scorpion Delta Film. 

Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Bapak J.S Krisna mengajukan dana 

kredit ke beberapa bank, serta memutuskan memindahkan kantornya lagi ke 

daerah Pagerwojo Sidoarjo, hal itu dimaksutkan agar terjadi efisiensi dalam hal 

pengeluaran perusahaan. Setelah melalui masa-masa yang sulit, perlahan-lahan 

perusahaan dapat bangkit kembali, serta kredit-kredit dari berbagai bank dapat 

dilunasi dengan baik. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perfilman  PT. Scorpion Delta 

Film, National Geograpic melihat bahwa PT. Scorpion Delta Film memiliki 

potensi yang sangat besar. Sangat disayangkan jika perusahaan ini hanya 

berkecimpung di regional Jawa Timur saja. Setelah melalui berbagai negosiasi 

antara PT. Scorpion Delta Film yang diwakili Bapak J.S Krisna, National 

Geograpic, akhirnya memutuskan kalau PT. Scorpion Delta Film menjadi bagian 

dari National Geograpic, segala wewenang produksi, pengonsepan film tetap 

menjadi tanggung jawab Bapak J.S Krisna, namun Proses distribusi serta konsep 

penayangan semua dilakukan oleh Natonal Geograpic. 
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Di bawah bendera Dharmo Balon Group, Sebagai anak perusahaan dari 

National Geograpic yang bergerak di bidang perfileman serta perkebunan. Format 

film yang ditayangkan menjadi lebih kaya, tidak hanya memproduksi film-film 

drama lagi akan tetapi juga berhasil memproduksi film kartun anak-anak, film 

komedi, film edukasi. 

Karena prestasi PT. Scorpion Delta Film yang semakin bagus serta untuk 

menghindari terjadinya masalah lagi, maka pada bulan April 2009 PT. Scorpion 

Delta Film mendirikan cabang di daerah Sukodono Sidoarjo. Sebagai kepala 

cabang maka ditunjuk Haning Bramanto sebagai pimpinan cabang PT. Scorpion 

Delta Film yang berada di daerah Sukodono Sidorajo, sehingga pembagian kerja 

dapat dialkukan lebih teratur, serta untuk memenuhi target deadline tanggal 

tayang dari perusahaan-perusahaan televisi dapat dipenuhi secara maksimal. 

Tidak hanya PT. Scorpion Delta Film. Melihat perkembangan dunia 

perfilman yang semakin pesat, maka para production home pesaing seperti Soraya 

Production, Disney, Columbia Picture, Sony, juga banyak memproduksi film-film 

berkualitas yang banyak beredar televise-televisi di rumah, dan memiliki kru yang 

solid pula, melihat hal ini Bapak J.S Krisna bersama Tim Dharmo Balon Group 

mengadakan rapat, fokus pada rapat tersebut adalah membahas konsep yang tepat 

agar dapat bersaing dengan production-production home  lainya. Dan dalam 

perlanannya hingga sekarang, PT. Scorpion Delta Film telah merayakan Ulang 

Tahunya yang ke sepuluh dan tetap bertahan ditengah persaingan yang ketat.  
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2.2  Visi  

Memproduksi film yang berkualitas untuk para penikmat film di Indonesia 

dan menjadi rumah yang nyaman untuk berkumpul dan menggali informasi 

seputar dunia perfilman. 

 

2.3  Misi  

Memproduksi film yang berbobot baik secara tema maupun cerita, serta 

mampu bersaing dengan film-film dalam maupun Luar Negeri. 

 

2.4  Lokasi  Perusahaan / Instansi 

PT. Scorpion Delta Film terletak di Jl. Kebon Agung 45 Sidoarjo Indonesia. 

Telepon : (031) 8288888, e-mail : Scorpiondeltafilm@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan 
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2.5 Logo Perusahaan 

  

Gambar 2.2 Logo Perusahaan PT. Scorpion Delta Film 

 

2.6 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Scorpion Delta Film 


