
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



4 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

UMN Production adalah sebuah departemen produksi yang bergerak bidang kreatif, 

khususnya film dan animasi. Departemen ini merupakan salah satu divisi dari rantai 

usaha Kompas Gramedia Group. Berlokasi di Summarecon Serpong, departemen 

ini dibentuk pada bulan Februari 2017 oleh kerjasama antara Yayasan Multimedia 

Nusantara dan KG Production.  

 Sebagai departemen produksi film dan animasi yang sudah diakui menjadi 

salah satu subsektor dari BEKRAF, UMN Production sudah menerapkan standar 

yang dapat bersaing dengan standar industri saat ini. Proses produksi di UMN 

Production dikelola oleh pihak-pihak profesional yang bekerjasama dengan tenaga 

pengajar serta alumni UMN untuk memastikan kualitas produksi yang dihasilkan 

mencapai standar yang telah ditetapkan tersebut. Tim produksi saat ini 

beranggotakan 15 orang yang terdiri dari 13 mahasiswa magang dan 2 alumni 

UMN. 

Proyek yang dikerjakan oleh UMN Production adalah animasi tiga dimensi 

(3D) untuk serial TV. Perangkat lunak utama yang digunakan dalam sebagian besar 

proses produksi adalah Autodesk Maya. Perangkat lunak ini memang merupakan 

perangkat yang digunakan secara luas di industri lokal maupun global. Oleh sebab 

itu, seluruh tenaga kerja yang ikut bergabung dalam tim produksi UMN Production 

akan dilatih untuk mengoperasikan perangkat tersebut hingga mampu mencapai 

standar kompetensi yang ditentukan. 

 Tim produksi awal yang dibentuk di UMN Production diharapkan dapat 

menghasilkan karya yang dapat mengembangkan industri animasi lokal. Kualitas 

dari karya tersebut juga akan selalu dijaga dan ditingkatkan agar mampu bersaing 

dengan kualitas produksi di lingkup internasional. 

Peranan cg artist..., Robert Sunny, FSD UMN, 2017
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 Struktur Organisasi Perusahaan 

UMN Production merupakan sebuah divisi usaha baru dengan anggota tim produksi 

yang masih sangat sedikit. Berikut adalah struktur organisasi di UMN Production: 

 

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi UMN Production 

 

 

 

 

Ir. Andrey Andoko, M.Sc. 
Dewan Eksekutif 
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Production Manager 
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Producer 

Yohanes Merci 
Animation Supervisor 

Andrew Willis 
Technical Supervisor 

Fachrul Fadly 
CG Supervisor 
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