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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 UMN didirikan pada tanggal 25 November 2005 berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 169/D/O/2005 yang operasionalnya 

secara resmi dikelola oleh Yayasan Multimedia Nusantara. Yayasan ini didirikan 

oleh Kompas Gramedia, sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di 

bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel dan jasa 

pendidikan. (Universitas Multimedia Nusantara, 2016) 

 UMN merupakan sebuah lembaga perguruan tinggi dengan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai dasar dalam setiap proses belajar mengajar di 

tiap mata kuliah yang diselenggarakannya. Didukung oleh keberadaan para tenaga 

pengajar yang profesional dan berpengalaman di bidang pendidikan serta 

penyelenggaraan program mata kuliah yang terarah dan terintegrasi akan 

menghantar UMN menjadi universitas unggulan di tingkat nasional maupun 

internasional. UMN disasarkan menjadi inspirasi bagi hadirnya paradigma 

pendidikan baru bagi kaum muda Indonesia sehingga mampu menghasilkan 

lulusan berkompetensi tinggi dan berjiwa wirausaha berbasis teknologi 

(technopreneurship). (Universitas Multimedia Nusantara, 2016) 

 Department IT UMN adalah bagian dari Universitas Multimedia 

Nusantara yang berkutat di bidang Informasi Teknologi. Department IT UMN 

menangani segala hal yang menyangkut Teknologi Informasi seperti alat-alat 

teknologi (komputer, proyektor, dll.), sistem informasi, dan internet dari 
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Universitas Multimedia Nusantara. Department IT UMN memiliki atasan 

langsung yaitu Wakil Rektor 2. Department ini dikepalai oleh Bapak Dwi 

Kristiawan. Department IT UMN juga mengurus sistem-sistem online yang ada 

pada Universitas Multimedia Nusantara seperti my.umn.ac.id dan lain-lain. 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi dari Department IT UMN adalah menjadi barometer tata kelola 

teknologi informasi perguruan tinggi tingkat nasional. 

Misi dari Department IT UMN adalah: 

1. Menyediakan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang 

terpadu pada setiap lini proses yang ada di Universitas Multimedia Nusantara, 

2. Implementasi Global Best Practice Sistem Informasi dan Infrastruktur 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan pelayanan yang 

handal guna mencapai tujuan Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Universitas Multimedia Nusantara 

Sumber: bem.umn.ac.id 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi perusahaan Department IT UMN adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Department IT UMN 

      Sumber : Department IT UMN 

 Universitas Multimedia Nusantara memiliki seorang Rektor. Wakil Rektor 

II bertanggung jawab kepada Rektor. Department IT UMN berada dibawah 

naungan Wakil Rektor 2. Department IT UMN memiliki 3 divisi, yaitu divisi IT 

Operation, divisi IT Development, dan divisi IT Infrastruktur. Kerja magang 

dilakukan pada divisi IT Development sebagai Web Programmer. 
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