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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN  

           Lembaga Penelitian  dan Pengabdian kepada masyarakat  Universitas Multimedia 

Nusantara resmi  didirikan  sejak dikeluarkanya  surat  keputusan  No:01/YMN/V/2009 oleh 

Bapak  Ir.Teddy Surianto  sebagai ketua  Yayasan  Multimedia Nusantara  tentang 

Pengangkatan  dan pembentukan  Direktorat  penelitian  dan pengabdian masyarakat 

Universitas   Multimedia Nusantara, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009, 

dan memutuskan bahwa Bapak Dr. P.M Winarno diangkat sebagai Direktur Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara yang bertanggung jawab kepada 

Rektor. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam statute Unversitas 

Multimedia Nusantara tahun 2007, LPPM di jelaskan sebagai berikut: 

I. Pasal 31 

1) LPPM adalah unsur yang melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi UNIVERSITAS 

MULTIMEDIA NUSANTARA. 

2) LPPM   dipimpin   oleh seorang   Direktur   yang bertanggung jawab langsung 

kepada Rektor. 

3) Dibawah LPPM terdapat pusat penelitian - pusat penelitian (PP) dan Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang masing-masing dipimpin seorang 

kepala.
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II. Pasal 32 

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat   mempunyai tugas: 

1) Melaksanakan, mengkoordinasi, memantau   dan menilai   pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengembangan keilmuan serta ikut mengusahakan, mengendalikan, 

dan mengelola   sumber daya   yang diperlukan. 

 

III. Pasal 33 

Untuk menyelenggarakan tugas   tersebut pada pasal 32, (1) PP mempunyai fungsi: 

 Melaksanakan penelitian terapan dan keilmuan. 

 Melaksanakan penelitian terapan untuk pengembangan institusi.  

 Melaksanakan penelitian terapan untuk mengembangkan konsep pembangunan 

nasional, melalui kerjasama baik di dalam maupun luar negri. 

(2) LPPM mempunyai fungsi: 

 Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

 Memantau relevansi kurikulum dengan kebutuhkan   masyarakat. 

 Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan 

pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional. 

 

IV. Pasal 34 

(1) Pusat Penelitian terdiri atas: 

 Kepala Pusat Penelitian. 

 Tenaga peneliti. 

(2) Lembaga pengabdian pada masyarakat terdiri atas: 

  Kepala pengabdian pada masyarakat. 

  Staf pengabdian  pada  masyarakat 
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V. Pasal 35 

Kepala  pusat Penelitian  menyelenggarakan  fungsi di bidang Penelitian  dan 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan/atau teknologi, baik untuk menunjang 

pembangunan,  pengembangan  pendidikan  dan institusi,  maupun 

mengembangkan   konsep  pembangunan  nasional. 

VI. Pasal 36 

Kepala pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi dibidang 

pengabdian masyarakat, dan membantu masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan, dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan 

nasional. 

VII. Pasal 37 

Kepala LPM menyelenggarakan fungsi-fungsi penunjang pengabdian pada 

masyarakat. 

 

2.2. Visi dan Misi LPPM UMN 

 

2.2.1. Visi LPPM 

LPPM-UMN menjadi  lembaga terkemuka dalam bidang penelitian  dan 

pengembangan  ilmu, teknologi  dan seni, yang fokus pada bidang  New Media , serta 

penerapannya dalam pengabdian  kepada masyarakat  dan ekonomi berbasis pengetahuan. 

2.2.2. Misi LPPM 

LPPM-UMN mengemban misi; 

1.  Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu. Teknologi dan seni dibidang 

ICT, bisnis, komunikasi, dan seni desain yang berfokus pada bidang NewMedia. 

2. Menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pemerintah 

    (pusatmaupun daerah), sesama perguruan tinggi, maupun industri. 

3. Melaksanakan kegiatan   ilmiah berupa penerbitan Ilmiah dan konfrensi 

seminar/workshop ilmiah, baik dalam skala nasional maupun internasional. 
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2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

2.5.1. Bagan Struktur Organisasi LPPM 

 

 

 

                                              Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM UMN 

 

Struktur   organisasi   dari LPPM   terdiri   dari Direktur   LPPM yang memimpin oleh 

DR. P.M Winarno,   sekretariat   LPPM,   dan terdapat   5 divisi   dari organisasi LPPM.  Ke 

lima organiasi   yang ada  dalam LPPM  adalah pusat Penelitian  Ekonomi Digital   pusat   

Penelitian    Teknologi New Media, pusat Penelitian Desain dan Keamanan Industri Kreatif, 

pusat  Penelitian  New Media,  dan UMN press. Pada saat kerja magang, penulis di tempatkan di 

divisi pusat teknologi New Media. 
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