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sinmi. adalah 합자회사 Habjahwisa; Developer Art, Firma Desain, Konsol 
Sistem Korporasi; Konsultansi Standarisasi Bisnis dan Media dalam medium 
cetak, elektronik, bauran /atau ringkasnya Pengembangan Bisnis Visioner. Sebagai 
Developer Art - Firma Desain, sinmi mengembangkan berbagai produk dan 
produksi Artistiknya secara idealis, personal maupun komersial yang Orisinil, 
Otentik dan pastinya Mahakarya Artistik nan Estetis. Sinmi mendesain sistem 
dari produk dan jasa, merek dan ekuitas korporasi secara terpadu dan menyelu-
ruh, invensi dan inovasi ide dan konsep pengembangan melalui standar pengkar-
yaan fine. Diikuti riset berkelanjutan yang diaplikasikan menggunakan teknologi 
mutakhir yang kemudian dituangkan kedalam medium, dapat berupa advertensi, 
sebagai pemublikasian, menghasilkan salah-satunya imej produk; tersinkronisasi 
utuh didalam alterasi produktif nan strategis.1

Sebagai Partner Korporat, sinmi percaya pemanfaatan, 
estetika + inovasi + teknologi terbarukan = memetamorfosis bisnis melampaui 
batasan nilai korporasinya secara berkelanjutan, menjadikan bisnis mapan untuk 
diwariskan.

Secara idealis pengembangan produksi sinmi tergambar pada garis-desain, 
karakter-rupa-grafis nya baik konvensional maupun digital. Produksinya men-
cakup pengembangan proyek personal maupun komunal secara eksibisi per-even 
baik rutin, berkala ataupun konseptual.
Skala idealis pengembangan produksi Art, Desain, Media sinmi mencakup orisi-
nalitas privat individual maupun kultural yang komunal.2

Secara komersial pengembangan produksi sinmi tergambar pada mediumnya 
yang diaplikasikan secara idealis. Pengembangan produksi komersial sinmi terso-
rot pada ‘Nilai’3 Korporasi Klien hingga Identitas Korporasi Merek Produk-Jasa 
Klien, menurut kebutuhan tiap Kliennya. Nilai dikembangkan melalui teknik 
pencitraan salah-satuya secara inovatif yang komersil nan idealis guna mencapai 
tujuan Klien tersebut, baik bisnis, nirlaba, produk dan jasa, organisasional, dan 
sebagainya.



Pengembangan produksi komersial ini terdiri dari garis besar alur kerja: 
Perencanaan, Pengembangan Ilustratif, Publikasi, Alterasi Intensif.4

Untuk kanvas media, selain media cetak sebagai media konvensional publikasi 
yang dikembangkan, sinmi bersimbiosis dengan medium lainnya yang men-
dukung publikasi cetak sebagai publikasi konvensional masif yang efektif, yaitu 
elektronik dan bauran.5

Ekspertisi sinmi memiliki beberapa portofolio di berbagai deskripsi pekerjaannya; 
yang mencakup pengembangan produksi idealis maupun komersilnya.
Beberapa proyek maupun produksi yang menjadi deskripsi portofolio sinmi 
antara lain: PT Orange Indonesia Mandiri, Merdeka Walk, Corp. Profile Concept, 
Brand, Media Dev. (mulai 2006); Corp. Brand, Marketing Comms. STMIK-STIE 
MIKROSKIL (2008 - 2009); Grand Aston, City Hall Proyek, Progres Artistik 
(2007); PT Orange Indonesia Mandiri, Merdeka Walk 2nd Anniversary (2007); 
mava. art.media persero (2008); Promosi Sweet Angel (2007); PT Gudang 
Garam DOTA Championship Tournament Medan (2007); Konsultan Korporasi 
Fotografi Produk Pelanggan Coca Cola Distribution (2007); Konsultan Korpo-
rasi Promosi Properti PT Budi Graha Perkasa (2007); Konsultan Media MLM 
(2007); Eksibisi Personal Grafis Imaji Digital (2006); NIIT, Konsep Visual Web 
(2005); UK Informatics Group Konsep Ilustrasi Presentasi (2003); HoHo. fabri-
care, Corp. System, IMC (2016-2022); Chic Simple, Brand and Integrated Bou-
tique System (2011-2022); Cheetah Next Dev., Continuous App. Dev. (2009); dst.6

Orisinil, Otentik, Artistik nan Estetis adalah kesatuan yang telah menjadi karak-
ter sinmi didalam setiap karyanya, prinsip simplisitas-komprehen-holistis meng-
hasilkan efektivitas namun efisien bagi setiap klien dalam meraih profitabilitas 
yang berkali-lipat, tidak hanya secara langsung, namun juga secara tidak lang-
sung.7
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Visi.
Menjadi Dev. Art - Firma Desain, Inventor dan Inovator terbaik di Bumi.

Misi.
Menjadi Developer Art, Desain, Media orisinil, idealis, otentik yang terpercaya, 
berkarakter dan tetap satu-satunya yang terbaik di pulau Sumatera dan Indonesia 
pada umumnya, dengan standar orisinalitas artistik, estetis, otentik dan eksklusif.

Tentunya di dalam identitas sebagai Developer, sinmi selalu mengedepankan 
standarisasinya demi membawa kemajuan identitas Komersialitas Industri Kor-
porasi yang semakin terdepan dalam Jati-dirinya; sebagai garis-pandu pengem-
bangan Developer Art, satu-satunya di pulau Sumatera ini, kemarin, saat ini dan 
kedepan.

Memimpin pasar Eksklusif Sumatera dan Indonesia pada umumnya sebagai 
Developer Art, Desain, Media yang terpercaya dan berkarakter.
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Atelier.

Core Executives.

Selatiel Arkhi
cco · communications

Juriel Arkhos
coo · operations 

Matius Kesar
interim-cdo · graphic art, 
design, corp. development

Emene Fenny
ars · art assisting

Lockne Knot
platform dev. · hardware

Bridges Malingen
platform ovr’sr · software

Dina Miseu
integrations · processes

Kapital.

kr₩ 322,000,000
idr 3,638,600,000

B o C.

Loukás Antiocheía
Corporate Patron,
sinmi. Patron to the Board 
of Commissioners

Jousef Ari
Patron Chair,
sinmi. Patron to the Board 
of Commissioners

Jinnie Choi
Executive Chair to the Board,
EVP CJ ENM

Ava Noel
Advisor to the Board
of Commissioners

Ho Sin-sung
Chair of the Board
Prime BoC.,
CEO HoHo. fabricare
COO Chic Simple

J F Elisabeth
Prime to the Chair

Margo A. Lumenta
Lifetime Advisor to 
the Board

Lena Martha
Honorary Advisor to
the Board
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