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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

UMN Production merupakan suatu departemen produksi yang berada 

dalam lingkungan Universitas Multimedia Nusantara, berlokasi di Summarecon 

Gading Serpong, Jl Scientia Boulevard, Curug Sangereng, Klp. Dua, Tangerang, 

Banten. Departemen ini dibentuk oleh Yayasan Multimedia Nusantara 

bekerjasama dengan KG Production sebagai salah satu lini usaha group Kompas 

Gramedia. Fokus produksi yang dilakukan meliputi proses kreatif dan produksi 

materi seni dan desain, baik berupa film dan/atau animasi. 

Pada Studio UMN Production, proses produksi dikelola oleh beberapa 

pihak profesional, serta bekerjasama dengan para pihak pengajar dan alumni 

UMN. Pembentukan departemen produksi ini bertujuan untuk merealisasikan 

kemampuan profesional sumber daya lulusan UMN pada dunia kerja industri. 

Perkembangan industri profesional menuntut untuk mencetak sumber daya handal 

yang dapat mengelola proses produksi kreatif dengan daya saing yang memenuhi 

standar kompetensi.  

Dalam hal ini, UMN Production menerapkan standar produksi yang sesuai 

untuk proyek awal, yaitu animasi. Proses produksi yang dilakukan merupakan 

proyek animasi 3 dimensi (3D) untuk serial televisi. Tim animasi yang terbentuk 

terdiri dari para alumni UMN serta mahasiswa magang yang diberikan pelatihan 

penggunaan perangkat lunak produksi sesuai standar industri. 

 

Peranan cg artist..., Antoni Canaka, FSD UMN, 2017



5 

 

 

Gambar 2.1. Logo Bekraf 

 

Animasi sebagai salah satu sub-sektor industri kreatif yang diakui oleh 

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia. Perfilman Indonesia saat ini sedang 

mengalami perkembangan yang positif karena banyak rumah produksi yang mulai 

berlomba-lomba untuk menghasilkan film yang berkualitas. Sub-sektor animasi 

berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya 

alam. Hal ini disebabkan kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada 

keunggulan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tantangan yang harus dihadapi 

tidak lain adalah minimnya SDM yang mempunyai keahlian di bidang perfilman. 

Harapan dari terbentuknya tim awal ini di UMN Production adalah agar dapat 

mencetak generasi profesional yang siap mengembangkan industri animasi yang 

menghasilkan karya nyata, serta mampu bersaing dalam lingkup yang lebih luas. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Sebagai divisi usaha yang masih baru terbentuk, maka struktur organisasi 

UMN Production masih sangat sederhana, seperti bagan di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dewan Eksekutif 

Pada UMN Production Ir. Andrey Andoko, M.Sc. menjabat sebagai 

Dewan Eksekutif. 

2) Production Manager 

Pak Kemal selaku Production manager, mengatur dan yang akan 

menerima tawaran- tawaran dari client untuk bekerja sama. 

3) Producer 

Pak Cahya selaku Producer akan menyusun rancangan produksi dalam 

UMN Production, dan juga akan mengawasi seluruh pihak yang terlibat 

dalam produksi. 

Gambar 2.2. Contoh Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 
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4) Animation supervisor 

Pak Merci yang menjadi animation supervisor, akan mengecek setiap 

animasi yang telah selesai, dan akan memberikan keputusan untuk 

diharuskan retake atau sudah approve. 

5) Technical Supervisor 

Pak Andrew sebagai technical supervisor, akan membantu setiap anggota 

tim produksi jika mengalami kendala pada pengerjaan / software seperti 

error/ crash, dan memaksimalkan penggunaan software Maya pada saat 

produksi. 

6) CG Supervisor 

Pak Fachrul sebagai cg supervisor, akan membantu pengecekan setiap 

asset dan memberi masukan pada anggota tim produksi, dan akan 

memberikan keputusan untuk diharuskan revisi atau sudah approve. 

7) Production Team 

Production team, yang dibagi lagi menjadi beberapa divisi seperti, 

storyboard (perancang konsep), modeler (perancang aset), perancang 

lighting & rendering, animator, perancang VFX, dan editor. Pada praktik 

kerja magang ini, penulis masuk kedalam divisi animator, dan modeler. 
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