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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) adalah sebuah universitas yang 

didirikan pada tanggal 25 November 2005. UMN dikelola oleh Yayasan 

Multimedia Nusantara yang didirikan oleh Kompas Gramedia, sebuah kelompok 

usaha terkemuka dengan unit usaha yang terdapat dalam berbagai bidang usaha, di 

antaranya media massa, percetakan, perhotelan, dan toko buku.  

UMN dirintis oleh Dr. (HC) Jakob Oetama,  yang juga merupakan perintis 

dari Kompas-Gramedia Group dan dikenal sebagai salah satu tokoh yang 

berpengaruh di Indonesia. 

Launching pada tanggal 20 November 2006, UMN kemudian mengadakan 

ujian saringan masuk pertamanya pada tanggal 14 Januari 2007 untuk penerimaan 

mahasiswa angkatan yang pertama di universitas tersebut. Kegiatan mahasiswa 

yang pertama di kampus UMN, yaitu Orientasi Mahasiswa Baru (biasa disingkat 

menjadi OMB) diadakan pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2007, 

kemudian disusul dengan kuliah perdana yang diadakan pada tanggal 3 September 

2007 yang menghadirkan dosen tamu: 

 Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, yang pada saat itu menjabat sebagai 

Menteri Komunikasi dan Informasi 

 Dr. (HC) Jakob Oetama, pendiri Kompas Gramedia 

 Roy Suryo, yang dikenal luas sebagai pakar telematika di 

Indonesia 

 Dra. Puspita Zolawar, M.PsiT, seorang pakar dalam bidang ilmu 

komunikasi dan psikologi 

Sejak saat itu, UMN terus beroperasi sebagai sebuah universitas yang 

berbasis ICT dan multimedia dengan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah 

pada setiap tahun ajaran. Wisuda pertama UMN diadakan pada tanggal 26 

November 2011 lalu, yang mana terdapat 75 orang wisudawan dari angkatan 
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pertama yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari prodi Akuntansi, 3 orang dari 

prodi Manajemen, 16 orang dari prodi Desain Komunikasi Visual, 25 orang dari 

prodi Ilmu Komunikasi,  17 orang dari prodi Teknik Informatika, 5 orang dari 

prodi Sistem Komputer, dan 3 orang dari prodi Sistem Informasi. 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah struktur organisasi rektorat dari Universitas Multimedia 
Nusantara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah deskripsi dari masing – masing kedudukan yang ada pada 

gambar tersebut. 

1. Rektor bertanggung jawab untuk memimpin universitas. 

2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab untuk 

membantu rektor mengelola universitas, terutama untuk bagian-bagian 

yang berhubungan langsung urusan kemahasiswaan. 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Rektorat UMN 

Rektor 

Wakil Rektor 
Bidang 

Administrasi 
Umum dan 
Keuangan 

Wakil Rektor 
Bidang 

Hubungan 
dan 

Kerjasama 

Wakil Rektor 
Bidang 

Akademik 

Wakil Rektor 
Bidang 

Kemahasis-
waan 

Direktur 
Lembaga 
Penelitian 

dan 
Pengabdian 

kepada 
Masyarakat 

Dekan 
Fakultas 

Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi 

Dekan 
Fakultas Seni 

Rupa dan 
Desain 

Dekan 
Fakultas 
Ekonomi 

Dekan 
Fakultas Ilmu 
Komunikasi 

Pengembangan modul..., Edwin Tunggawan , FTI UMN, 2013



7 
 

3. Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab untuk membantu 

rektor mengelola universitas, terutama untuk bagian-bagian yang 

berhubungan langsung dengan urusan akademik. 

4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung 

jawab untuk membantu rektor mengelola universitas, terutama untuk 

urusan administrasi, inventaris kampus, dan keuangan.  

5. Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerjasama bertanggung jawab untuk 

membantu rektor mengelola universitas, terutama untuk menjalin 

hubungan dengan perusahaan, organisasi, dan kampus lain. 

6. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

bertanggung jawab atas penelitian-penelitian yang dilakukan di dalam 

lingkungan universitas dan mengorganisir kegiatan-kegiatan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh kampus. 

7. Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab 

untuk memimpin Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang 

mana di dalamnya terdapat tiga buah program studi, yaitu Teknik 

Informatika, Sistem Komputer, dan Sistem Informasi. 

8. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain bertanggung jawab untuk 

memimpin Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang mana di dalamnya 

terdapat program studi Desain Komunikasi Visual yang memiliki 

peminatan-peminatan: Sinematografi, Desain Grafis, dan Animasi. Di 

bawah fakultas inilah peserta magang bekerja dalam masa kerja 

magangnya. 

9. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi bertanggung jawab untuk memimpin 

Fakultas Ilmu Komunikasi, yang mana di dalamnya terdapat program studi 

Ilmu Komunikasi yang memiliki peminatan Jurnalistik dan Public 

Relations. 

10. Dekan Fakultas Ekonomi bertanggung jawab untuk memimpin Fakultas 

Ekonomi, yang mana di dalamnya terdapat dua buah program studi, yaitu 

Manajemen dan Akuntansi.  
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