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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Perusahaan 

1. Sejarah Berdirinya Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan 

tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan 

Slamet Rijadi – Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan 

tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang 

berdimensi serta berorientasi global. 

Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Cabang 

Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di 

Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai UNIVERSITAS ATMA JAYA 

YOGYAKARTA. 

Nama Atma Jaya diambil dari Bahasa Sansekerta. Atma berarti jiwa, Jaya 

berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Cita-cita UAJY 

sejak semula adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan keunggulan 

pada pendidikan nilai-nilai moral yang tinggi. 

Saat ini UAJY memiliki 6 fakultas dengan 11 program studi S-1 dan 5 

program S-2, termasuk 4 program studi S-1 kelas internasional dengan jumlah 

mahasiswa kurang lebih 11.000 orang, serta didukung 8 Guru Besar, 30 Doktor, 

210 Master, dan 27 Sarjana sebagai pengajar tetap. Di samping itu UAJY juga 
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didukung oleh dosen luar biasa dari para ahli maupun praktisi menurut bidangnya, 

dari dalam maupun luar negerti. Semua program studi S-1 telah terakreditasi, 

untuk program S-2, tiga program studi (Magister Management, Magister Teknik 

Sipil, Magister Teknik Informatika dan Magister Ilmu Hukum) telah terakreditasi, 

sedangkan Magister Teknik Arsitektur sudah mendapatkan ijin operasional. 

2. Visi & Misi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Visi 

Menjadi komunitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjiwa unggul, inklusif, dan 

humanis, serta mampu memberi sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih 

baik melaluji pelayanan dalam cahaya kebenaran. 

Misi 

Memberikan sumbangan pada peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan keterampilan profesional yang bermanfaat bagi martabat manusia 

melalui karya yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan semangat pelayanan dalam cahaya kebenaran.  

Tujuan 

Menumbuhkembangkan komunitas akademik secara cermat dan kritis dalam 

rangka membantu, melindungi, meningkatkan harkat dan martabat manusia serta 

warisan budaya melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian 

kepada masyarakat dan berbagai pelayanan lain yang diberikan kepada komunitas 

setempat, nasional, dan internasional dengan semangat pelayanan dalam cahaya 

kebenaran. 

 



 

 
79 

 

 

UAJY ke depan 

UAJY akan selalu mengupayakan terciptanya budaya organisasi yang mampu 

membangun komunitas sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, etos 

kerja serta komitmen tinggi sesuai dengan visi dan misi universitas, berkarya 

untuk menghasilkan karya dan alumni yang mampu bersaing di tingkat nasional 

maupun internasional, selain itu juga akan selalu berusaha mewujudkan jejaring 

kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional. 

3. Sembilan Pedoman Arah Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

UAJY memiliki komitmen pada: 

• Pembelajaran 

Pembelajaran adalah tujuan dan prioritas utama. UAJY membantu 

pengembangan sebuah lingkungan yang mendukung suasana belajar bagi 

para mahasiswa, dosen, dan semua pihak yang berkepentingan. 

• Ilmu Pengetahuan 

UAJY berusaha untuk berperan serta dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik. 

• Mutu 

Mutu adalah pusat dan tujuan dari seluruh kegiatan. UAJY memiliki 

komitmen untuk mencapai standar tinggi agar dapat mempertahankan dan 

meningkatkan keunggulan pendidikan tinggi. 

• Integritas 

Integritas menjadi dasar sikap setiap anggota organisasi. UAJY 

mempertimbangkan kewajaran, rasa hormat, dan kejujuran sebagai pedoman 
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untuk setiap kebijakan, kegiatan, dan dalam berhubungan dengan berbagai 

pihak. 

• Kebhinekaan 

Kebhinekaan meningkatkan kekuatan dan kesehatan budaya organisasi. 

UAJY menghargai setiap sumbangan dari berbagai pihak, ideologi, dan 

pandangan tentang pendidikan. 

• Semangat Kewirausahaan 

Semangat kewirausahaan mendorong aksi dan inovasi. UAJY mendorong 

anggota organisasi untuk menggabungkan berbagai pengetahuan, teknologi, 

dan pendekatan pembelajaran baru dalam seluruh proses pendidikan. 

• Pelayanan 

Pelayanan adalah penting untuk keseimbangan kehidupan. UAJY berusaha 

menanamkan tanggung jawab kemasyarakatan sebagai bagian yang 

mendasar dalam bekerja dan hidup dalam sebuah komunitas.  

• Tanggung Jawab 

Tanggung jawab mendorong hasil. UAJY berkeyakinan bahwa semua 

karyawan memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka dan 

mengharapkan mereka untuk selalu berusaha meningkatkan diri agar secara 

berkesinambungan dapat mengembangkan universitas. 

• Kebenaran 

Kebenaran menjadi semangat dasar dalam pengelolaan universitas. 
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4. Logo dan Semboyan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

 

Filosofi Lambang 

Lambang lebih banyak menggunakan unsur-unsur garis lengkung yang lebih 

bersifat feminim sebagai ungkapan universitas sebagai almamater (ibu asuh). 

Secara geometris lambang yang memiliki bentuk yang simetris melambangkan 

kestabilan dari sebuah institusi. Secara keseluruhan merupakan gambar kuncup 

bunga, melambangkan bahwa sebuah universitas adalah wadah aktivitas yang 

mengembangkan generasi muda menuju masa depannya. 

 

Secara partial, elemen-elemen lambang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tangkai Bunga 

Tangkai bunga terletak di bagian bawah yang merupakan stilisasi dari ujung pena 

yang melambangkan karya utama dari Universitas yaitu mewartakan (secara 

tertulis). Secara grafis ujung pena ini dibuat sedemikian rupa sehingga 

membentuk silhoutte dua burung merpati yang saling berhadapan. Kedua burung 

yang saling berhadapan ini melambangkan komunikasi dalam sebuah komunio 

sekaligus menyimbolkan kesetaraan egaliter, yang merupakan salah satu ciri dari 

kaum awam.  
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Kelopak Bunga (terdiri dari stilisasi dari gambar Buku – Sayap burung – Tangan 

menengadah) 

Visualisasi ketiganya mempunyai bentuk simetris yang disatukan pada bagian 

dasar. Secara grafis diungkapkan dengan bidang putih dan garis-garis kontur 

untuk memberi kesan dinamis yang mengesankan sayap yang terus mengepak, 

buku yang terus aktif dibuka dan tangan yang terus memohon. 

Mahkota Bunga 

Mahkota bunga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

Tujuh Sinar Roh Kudus yaitu sinar (1) anugrah budi, (2) kebijaksanaan, (3) ilmu 

pengetahuan, (4) firman, (5) cinta kasih, (6) kekuatan dan (7) ketakwaan pada 

Tuhan. 

Ketujuh sinar tersebut memancar dari tengah buku sebagai lambang bahwa 

misi pendidikan melekat dengan misi penyelamatan Allah melalui pengutusan 

Roh Kudus. Ketujuh Sinar Roh Kudus memancar ke lingkaran yang 

melambangkan dunia. Pancaran sinar itu secara grafis dibuat sampai ke ujung 

batas dunia, melambangkan kesempurnaan yang hendak dicapai oleh misi 

pendidikan UAJY. Hal ini sesuai dengan salah satu misi UAJY yaitu Strive for 

Academic Excellence. 

Pancaran ketujuh sinar tersebut dibuat cukup dominan sehingga dari jarak 

jauh sekalipun akan tetap nampak dan hal ini sejalan dengan slogan yang ditulis 

dalam bahasa latin serviens in lumine veritatis yang artinya melayani dalam 

cahaya kebenaran atau dalam bahasa Inggris serving in the light of truth. 
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Slogan ditulis membentuk setengah lingkaran di luar gambar dunia dengan 

latar belakang berbentuk silhoutte bentuk topi uskup yang melambangkan 

universitas katolik ini berpartisipasi di dalam dan memberi sumabngan pada 

kehidupan dan misi gereja universal. 

Warna yang ditampilkan dalam logo adalah warna biru, kuning, dan putih. 

Biru dan kuning adalah warna-warna primer yang biasa digunakan sebagai 

stimulus yang kuat. 

• Warna biru adalah salah satu warna yang digunakan dalam logo UAJY. 

Warna ini merupakan warna yang kuat dan menarik. Biru juga bermakna 

spiritualisme. Hal ini sesuai dengan makna nama, “atma jaya” yaitu “jiwa 

yang unggul” atau “roh yang menang” 

• Warna lain yang digunakan adalah kuning. Warna ini melambangkan 

kejayaan, keagungan, keutamaan, serta melambangkan intelektualitas. 

Warna ini sesuai dengan misi, visi, dan falsafah UAJY sebagai institusi 

pengigikan yang seluruh kegiatannya dilandasi oleh semangat Yesus 

Kristus, yaitu semangat kerasulan yang dijiwai iman Katolik sebagai basis 

moral dan operasional. 

• Warna putih, merupakan warna yang melambangkan kesucian. 

• Penggunaan warna biru sebagai warna lembut dengan warna kuning sebagai 

warna hangat merupakan perpaduan dari dua sisi yang berlawanan dan 

saling melengkapi, yang berguna untuk memberikan skema yang seimbang. 

Semboyan 

Serviens in Lumine Veritatis: melayani dalam cahaya kebenaran 
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Universitas 

Rektorat Senat Akademik 
Universitas 

Pelaksana 
akademik 

Penunjang 
akademik 

Pelaksana 
administrasi 

Penunjang 
Universitas 

Moderator Dewan Penyantun 

5. Struktur Organisasi 

BAGAN II.1 

Struktur Organisasi UAJY 

 

Level / tingkat 
organisasi 
 

 

 

Level 1 

 

 

 

Level 2 

 

 

Keterangan: 

• Pelaksana akademik: fakultas, LPPM (lembaga) 

• Pelaksana administrasi: BAU dan BAAK 

• Penunjang akademik: Perpustakaan, Pengembangan dan Peningkatan 

Mutu Akademik, Pusat Bahasa, Unit MPK/MKU 

• Penunjang Universitas: Admisi, Humas dan Kerjasama, 

Pengembangan Institusi, Sistem Informasi, Campus Ministry, Audit 

Internal 
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B. Kantor Humas dan Kerjasama 

Kantor Humas dan Kerjasama (KHK) menjadi unit termuda yang hadir di 

UAJY, yang ditetapkan berdasarkan SK Yayasan Slamet Riyadi Nomer 

42/HP/2006. Unit ini berdiri karena desakan kebutuhan UAJY yang telah 

menetapkan langkah ke depan sebagai universitas yang unggul. 

Adapun keberadaan KHK berdasarkan pada sebuah studi kelayakan yang 

disusun oleh tim Humas Universitas. Dengan demikian diharapkan bahwa unit ini 

akan menjadi bagian yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan UAJY. 

Pelaksanaan keorganisasian KHK dilakukan secara bertahap berdasarkan 

prioritas program. Maka panduan deskripsi kerja ini disusun untuk memantabkan 

langkah tim kerja yang berada di bawah naungan KHK. 

Namun pada hakekatnya bahwa KHK tidak akan mampu bekerja secara 

maksimal tanpa dukungan dari semua unit di UAJY, mengingat pada dasarnya 

fungsionalisme Kehumasan dan Kerjasama melekat pada tiap anggota di 

universitas. 

1. Visi & Misi Kantor Humas dan Kerjasama 

Visi 

Membangun, menumbuhkan dan mengelola terwujudnya reputasi UAJY 

yang positif, melalui relasi-relasi yang dibangun dengan berbagai pihak yang 

dijiwai oleh semangat melayani dengan cahaya kebenaran. 
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Misi 

Memfasilitasi terwujudnya reputasi UAJY yang positif dengan 

pengembangan aspek kehumasan dan kerjasama yang saling terintegrasi dan 

berkesinambungan 

Rancangan Program Strategis untuk terwujudnya reputasi UAJY yang 

positif, sebagai berikut: 

• Identitas organisasi yang dilekatkan pada perilaku publik internal 

• Menjadi jembatan komunikasi, yang mampu menginterpretasikan 

situasi, kebijakan dan aksi, baik publik kepada manajemen dan 

manajemen kepada publik. 

• Membangun jaringan kerjasama yang berkelanjutan 

• Mengembangkan riset institusi 

2. Struktur Organisasi 

BAGAN II.2 

Struktur Organisasi KHK 

 

Kepala KHK 

Wakil Kepala 

Kepala Bagian 
Tata Usaha 

Hubungan Media  Riset Institusi Design, Creative 
& Dokumentasi 

Kerjasama dan 
Protokoler 

Student Staf 
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