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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

UMN Production merupakan suatu departemen produksi yang berada dalam 

lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara. Departemen ini dibentuk 

oleh Yayasan Multimedia Nusantara bekerjasama dengan KG Production sebagai 

salah satu lini usaha grup Kompas Gramedia. Fokus produksi yang dilakukan 

meliputi proses kreatif dan produksi materi seni dan desain, baik berupa film dan 

atau animasi. Proses produksi dikelola oleh beberapa pihak profesional serta 

bekerjasama dengan pihak pengajar dan alumni UMN. Tujuan pembentukan 

departemen produksi ini adalah untuk merealisasikan kemampuan profesional 

sumber daya lulusan UMN pada dunia kerja animasi. 

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 tiga dimensi untuk serial televisi. Tim 

animasi yang terbentuk merupakan alumni UMN serta mahasiswa magang yang 

diberi pelatihan penggunaan perangkat lunak produksi sesuai standar industri. 

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

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BeKraf) merupakan salah satu harapan dari 

terbentuknya tim awal ini dapat mencetak generasi profesional yang siap 

mengembangkan industri animasi yang menghasilkan karya nyata serta bersaing 

dalam lingkup yang lebih luas. 

 

 

 

 

Peran animator dalam..., Devi Kartika Dewi, FSD UMN, 2017



2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Sebagai divisi usaha yang masih baru terbentuk, maka struktur organisasi UMN 

Production masih sangat sederhana sebagaimana di bawah ini: 

Dewan Eksekutif 

Production Manager 

Production Team 

Animation 

Supervisor 

Technical 

Supervisor 

CG 

Supervisor 

Producer 

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Perusahaan 
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