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BAB III 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Biro Humas dan Publikasi Universitas Internasional Batam adalah 

salah satu dari banyak biro yang terdapat pada Universitas Internasional 

Batam. Biro Humas dan Publikasi meruapakan sebuah biro yang bertugas 

menjembatani pihak universitas dan pihak masyarakat dalam beberapa hal 

seperti penerimaan mahasiswa baru dan penyebaran informasi melalui 

media publikasi kegiatan demi keperluan citra (promosi).  

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar yang terdapat di 

Pulau Batam, Kepulaun Riau, UIB telah berkecimpung dalam dunia 

pendidikan semenjak 23 Agustus 2000 dengan mengantongi Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 160/D/O/2000. Sesuai 

namanya, perguruan tinggi ini sedang melebarkan sayapnya dikancah 

internasional, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kesempatan bagi para 

mahasiswa untuk mengikuti program internasional yang disediakan seperti 

Exchange, Double Degre dan masih banyak lagi. UIB merupakan bukti 

nyata dari kepedulian yayasan marga tionghoa indonesia (YMTI) terhadap 

duni pendidikan bangsa. 

Berikut ini adalah identitas singkat tentang Universitas Internasional 

Batam, dimana penulis melaksanakan kerja praktek.  
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Nama Perusahaaan : Universitas Internasional Batam 

Yayasan : Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI) 

Tanggal Berdiri : 23 Agustus 2000 

Alamat : Jl. Gajah Mada, Baloi-Sei Ladi, Batam 

29442 

Telepon : (0778)743 7111 

Fax : (0778)743 7112 

Email : humas@uib.ac.id 

Website : www.uib.ac.id 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Menurut Irawan (2018), struktur organisasi atau desain organisasi 

merupakan sebuah mekanisme formal yang digunakan untuk mengelola 

sebuah organisasi. Ciri dari sebuah struktur organisasi yaitu memiliki 

kerangka dan susunan yang menunjukkan penjelmaan dari pola-pola yang 

tetap dan memiliki hubungan antara fungsi, bagian, posisi bahkan dapat 

menunjukkan kedudukan, tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang 

berbeda dalam suatu organisasi, serta mengandung banyak unsur seperti 

spesialis kerja, strandarisasi, koordinasi, sentraliasasi atau bahkan 

desentralisasi dalam pelaksanaan proses pembuatan keputusan.  

Adapun struktur organisasi perusahaan dalam Biro Humas dan 

Publikasi UIB adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1: Struktur Organisasi Biro Humas dan Publikasi 

1. Wakil Rektor III 

Wakil Rektor III memiliki tugas untuk membantu rektor dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam bidang kemahasiswaan dan akademik.  

2. Ketua Biro Humas dan Publikasi 

Seorang ketua Biro Humas dan Publikasi memiliki tugas untuk 

membuat perencanaan baik bersifat teknis maupun yang bersifat 

pengembangan, menentukan hasil keputusan untuk mahasiswa baru 

dengan persetujuan WR III, dan sebagai penanggung jawab terhadap 

semua kegiatan di Biro Humas dan Publikasi. 

3. Wakil Ketua Humas 

Wakil ketua Biro Humas dan Publikasi bertugas untuk 

membantu ketua biro dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini 

wakil ketua bertugas dalam hal promosi yang terdiri dari promosi 

program beasiswa untuk pendaftaran mahasiswa baru, bantuan 

sekolah, kunjungan sekolah dan kerjasama terhadap mitra.  
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4. Karyawan Administrasi 

Seorang karyawan administrasi bertugas untuk mengelola 

kegiatan administrasi data dan dokumen, memproses surat 

permohonan atau proposal masuk dan  membuat permohononan 

keuangan,  

5. Karyawan Frontliner 

Seorang frontliner bertugas untuk melayani tamu yang datang 

untuk mencari informasi tentang Universitas Internasional Batam.  

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional  

Biro Humas dan Publikasi Universitas Internasional Batam 

beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, dimulai pada pukul 08.30-21.00 

WIB dan pada hari Sabtu dimulai pada pukul 09.00-15.00 WIB. Adapun 

aktivitas kegiatan yang dilaksanakan pada biro ini dimulai dari proses 

pelayanan informasi, proses pendaftaran mahasiswa baru, penerimaan surat 

masuk, penerimaan permohonan kerja sama, melaksanakan kegiatan 

promosi, dan melayani pengambilan sertifikat kegiatan. 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Proses pengambilan sertifikat di Biro Humas dan Publikasi masih 

menggunakan cara manual. Pencarian sertifikat dilakukan berdasarkan 

daftar nama yang tertera pada kertas tanda terima sertifikat. Penyimpanan 

letak sertifikat masih belum terorganisir, karyawan humas harus mencari 

satu persatu sertifikat yang ada didalam lemari penyimpanan sertifikat. 

Hingga saat ini, belum ada sistem yang dapat membantu untuk 

memudahkan proses pengambilan sertifikat. 
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