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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Universitas Multimedia Nusantara (UMN) adalah salah satu universitas di 

Serpong Tangerang yang berdiri pada tahun 2006, dengan berfokus pada pelayanan 

pendidikan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).  Universitas 

Multimedia Nusantara mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional RI untuk 

beroperasi pada 25 November 2005 dan pertama kali diresmikan pada 20 

November 2006. UMN dikelola oleh kelompok Kompas Gramedia, yaitu sebuah 

kelompok yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, toko buku, jasa 

pendidikan, dan hotel. Tidak hanya berfokus pada bidang ICT, UMN juga 

membimbing mahasiswa untuk menjadi wirausaha di bidang teknologi 

(technopreneur) untuk dapat mengembangkan ide dan produk secara efisien. Pada 

tahun 2009 UMN menempati lokasi baru yang terletak di Scientia Garden, Gading 

Serpong, Tangerang dengan dua gedung kampus.  

Kemudian UMN membangun gedung ketiganya pada tahun 2011 dan 

diresmikan pada 28 September 2012 yang bernama New Media Tower dengan 

mengusung konsep hemat energi. Tidak hanya pengembangan ICT yang dibangun 

oleh UMN, pengembangan bisnis dan ide juga dikembangkan oleh UMN salah 

satunya adalah Skystar Venture. Pada tahun 2013 inkubator bisnis UMN yaitu 

Skystar Ventures diresmikan, melalui inkubator bisnis ini diharapkan UMN dapat 

melahirkan entrepreneur di bidang teknologi. Pada tahun 2016 empat program studi 

baru mulai beroperasi, empat program studi tersebut adalah program studi Teknik 

Elektro, Teknik Fisika, Arsitektur, dan Film&Animasi. Di tahun yang sama Skystar 

Ventures dinobatkan menjadi inkubator bisnis terbaik dalam ajang Indonesia 

Innovation & Innovators Expo (I3E) 2016. Tidak berhenti disitu, pada tahun 2017 

UMN kembali membangun sebuah gedung dengan konsep yang sama yaitu hemat 

energi guna menyediakan fasilitas yang baik untuk mahasiswa. Gedung tersebut 

diresmikan pada 27 Januari 2017 dan UMN juga membuka program studi baru yaitu 

D3 Perhotelan dan Multimedia Journalism.  
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Terdapat 5 Fakultas dan 13 Program Studi di Universitas Multimedia 

Nusantara, salah satunya adalah fakultas Teknik dan Informatika. Fakultas ini 

memiliki 5 program studi yaitu Sistem Informasi, Teknik Fisika, Teknik Elektro, 

Sistem Komputer, dan Informatika. Program studi informatika mendidik 

mahasiswa untuk memiliki kemampuan teknis dalam membangun aplikasi pintar 

dan membekali keahlian untuk menjadi peneliti muda serta wirausaha yang dapat 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang. Program 

studi ini memiliki lima peminatan yang dapat diambil oleh mahasiswa, diharapkan 

peminatan ini dapat menjadi fokus mahasiswa dalam menata karir.  

 

 

Gambar 2.1 Logo Universitas Multimedia Nusantara 

2.2  Visi dan Misi Perusahaan  

 Visi Universitas Multimedia Nusantara: Menjadi perguruan tinggi yang 

unggul di bidang ICT pada tingkat nasional maupun internasional, yang 

menghasilkan lulusan berwawasan internasional dan berkompetisi tinggi di 

bidangnya (berkeahlian) disertai dengan jiwa wirausaha serta berbudi 

pekerti luhur.  

  

 Misi Universitas Multimedia Nusantara: Turut serta mencerdaskan 

kehidupan dan memajukan kesejahteraan bangsa melalui penyelenggaraan 
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pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

 

 

2.3   Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Universitas Multimedia Nusantara 
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Ketua Yayasan Universitas Multimedia Nusantara adalah Ir. Teddy 

Surianto, sedangkan kampus UMN dipimpin oleh Dr. Ninok Leksono sebagai 

Rektor dengan membawahi 5 divisi yang masing–masing memiliki Wakil Rektor. 

Divisi Akademik dipimpin oleh Ibu Friska Natalia, S.Kom., M.T., Ph.D., divisi 

administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh Ir. Andrey Andoko, M.Sc., divisi 

kemahasiswaan dipimpin oleh Ibu Ika Yanuarti, S.E., M.S.F, CSA, divisi hubungan 

dan kerjasama dipimpin oleh Prof.Dr. Muliawati G.Siswanto, M.Eng.Sc., dan divisi 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dipimpin oleh Dr.Ir. P.M. 

Winarno, M.Kom.  

Divisi akademik membawahi beberapa fakultas, BAAK, perpustakaan, dan 

biro pengajaran dan pembelajaran. Salah satu fakultas tersebut adalah Fakultas 

Teknik dan Informatika yang dipimpin oleh Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc. 

Fakultas Teknik dan Informatika memiliki beberapa program studi, antara lain 

Prodi Informatika, Prodi Sistem Informasi, Prodi Teknik Komputer, Prodi Teknik 

Fisika, Prodi Teknik Elektro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


