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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

UMN Production merupakan departemen yang memproduksi materi seni dan 

desain seperti film animasi. Selain itu departemen ini dibentuk oleh Yayasan 

Multimedia Nusantara yang bekerjasama dengan Kompas Gramedia. UMN 

Production bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa lulusan UMN di 

dunia industri. 

  Untuk langkah awal UMN Production berfokus pada bidang 3D Animasi 

untuk serial televisi yang beranggotakan para mahasiswa magang yang diberikan 

pelatihan baik secara hardskill maupun softskill dengan standar industri. 

 Struktur Organisasi Perusahaan 

Karena UMN Production masih tergolong baru, maka struktur organisasinya masih 

sangat sederhana sebagai berikut: 
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Berikut deskripsi singkat job desc pada bagan diatas: 

1. Dewan Eksekutif 

Fungsi Dewan Eksekutif adalah sebagai pengambil keputusan. 

2. Production Manager 

Fungsi Production Manager adalah untuk mengatur proyek-proyek yang 

datang baik via eksternal maupun internal dan juga menjadi perantara 

perusahaan dengan klien. 

3. Producer 

Producer berfungsi untuk mengatur administratif studio dan proyek yang 

sedang berjalan. 

4. Animation Supervisor 

Animation Supervisor berfungsi mengevaluasi serta mengajarkan animasi 

yang dikerjakan oleh para animator. 

5. Technical Supervisor 

Technical Supervisor berfungsi untuk mengevaluasi serta mengajarkan 

coding script, ataupun rigging kepada para rigger dan technical artist. 

6. CG Supervisor 

CG Supervisor berfungsi untuk mengevaluasi dan mengajarkan mengenai 

produksi sebuah proyek secara general, mulai dari modelling, rigging, vfx 

dan render. 

7. Production Team 

Production team terdiri dari para storyboard artist, modeler, texture artist, 

rigger, technical artist, animator, vfx artist, render & lighting artist dan 

compositor.
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