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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

2.1.  Profil Instansi 

  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 

 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). 
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2.2.  Logo Instansi 

 

Gambar 2.1 Logo Universitas Multimedia Nusantara 

2.3. Visi dan Misi Instansi 

2.3.1. Visi 

Universitas Multimedia Nusantara menjadi perguruan tinggi unggulan di bidang 

ICT, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menghasilkan lulusan 

berwawasan internasional dan berkompetensi tinggi di bidangnya (berkeahlian) yang 

disertai jiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur. 

 

2.3.2. Misi 

 Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan 

bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridarma 

Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 
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2.4.  Struktur Organisasi Instansi 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Universitas Multimedia Nusantara 

 Universitas Multimedia Nusantara memiliki banyak divisi yang memiliki fungsinya 

masing-masing dalam menjalankan kegiatan untuk menunjang aktivitas akademis dan non 

akademis di Universitas Multimedia Nusantara. Sebagai Universitas berbasis ICT, UMN 

memiliki Divisi IT yang bergerak dibawah Purek 2 bidang Operasi dan Finance. Penulis berada 

dibawah bidang IT Development Division yang berada dibawah IT Department. 
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