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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.  Sejarah Umum Perusahaan

Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru sudah ada semenjak tahun 2008.

Bimbingan Terp@du Delapan didirikan oleh Bapak Triwidodo Siswantoro yang

berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 151-153 Pekanbaru. Dengan izin yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan No. 556.21/Bid.pls.2/IX/2012/6927 pada tanggal

29 September 2008.

Tujuan pembukaan Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru adalah untuk

membantu para siswa membekali diri dalam berbagai kemampuan akademis,

sehingga dapat menjembatani para siswa dalam mengatarkan ke Perguruan Tinggi

yang sebelumnya dirasakan masih sedikit siswa yang dapat lulus SBMPTN. Para

siswa yang menjadi siswa di Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru bukan hanya

kelas XII SMA yang menjadi fokus pendidikan melainkan mulai dari kelas II, III, IV,

V, VI SD, VII, VIII, IX SMP sampai dengan X, XI dan XII SMA. Bimbingan

Terp@du Delapan memahami bahwa, mendapatkan nilai Ujian Nasional yang tinggi

dan berkesempatan sekolah di SMP/SMA favorit merupakan kebanggaan tersendiri di

kalangan siswa - siswi SD/SMP. Bimbingan Terp@du Delapan merupakan

bimbingan belajar yang mempersiapkan anak didik untuk mengikuti Ujian Nasional

dan memberikan motivasi yang kuat kepada para siswa - siswi agar memperoleh nilai
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Ujian Nasional yang membanggakan, sehingga dapat menjadikan modal awal untuk

memasuki jenjang sekolah lanjutan baik dan merupakan SMP/SMA dambaan para

siswa. Ujian Nasional merupakan penentu keberhasilan seorang siswa, sebagai

apakah ia mampu ke jenjang sekolah yang diharapkannya, terutama bagi sekolah

yang menentukan syarat penerimaan siswa baru dengan NEM tinggi.

Oleh sebab itu, siswa harus memiliki persiapan yang kurang, umumnya

mengakibatkan siswa mendapatkan beban mental sebelum memasuki masa ujian.

Bahkan, tidak jarang membuat khawatir para orang tua, takut anaknya tidak lulus

ujian. Dengan demikian diperlukan cara terbaik mencari jalan keluarnya dan

membebaskan kekhawatiran ini, yaitu dengan menggunakan metode belajar yang

praktis, mudah, dan efektif melalui Bimbingan Terp@du 8.

2.2. VISI & MISI

VISI

Jembatan kecerdasan anak bangsa

MISI

1. Memberikan bimbingan pendidikan yang berkualitas dan

mensukseskan peserta didik. Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru

menyajikan materi pendidikan yang UP TO DATE.
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STRUKTUR ORGANISASI BIMBEL BTA DELAPAN PEKANBARU

Direktur
RatnaNurani, SE, MM

Acccounting
Nurhasma, A.md

AdministrasiLitbang
1. IfridaYani
2. RemsiMarbun

Manager Pendidikan
M. Deskariyanto PN, S.Si

Manager HRD & Marketing
Dra.Sondang Rita

OperasionalPendidikan
Koor : Ike Muttakin, S.Pd

Tentor
1. AsmulFajri, S.PdI
2. Surya febrianto, S.Pd
3. DewiSumarlina, S.Pd
4. Febrian, S.Pd,M.Sc

Administrasi& CS
1. FenyIndrayani
2. EviYuliYanti
3. SitiAsfina, SKM
4. Sukarni, SE
5. DewiAstuti, S.Pd.I
6. ZulmiNolaSusanti, SP
7. LusyPepiani, SP

RT & FC
ArifSembodo P.

Hadi Toni

(sumber BTA 8 Pekanbaru)
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2.4 Aktivitas perusahaan

2.4.1. Direktur

1. Bertanggung jawab terhadap maju mundurnya serta kelangsungan

operasional bimbingan belakar secara menyeluruh.

2. Menciptakan Susana kerja yang baik dan terampil di limgkungan

lembaga.

3. Memantau laporan keuangan dan cash flow secara sesama dan

teratur.

4. Mengevaluasi kerja manager dan koordinator, mengangkat dan

memberhentikan karyawan unit kerja.

5. Controling secara teratur terhadap lembaga agar tidak terjadi

penyalah gunaan.

6. Menentukan target dan memberikan gambaran global dan folosofi

kerja yang akan di laksanakan oleh manager dan koordinator.

2.4.2. Accounting

1. Melaksanakan fungsi penyimpanan uang dan surat-surat berharga

milik perusahaan.

2. Menyimpan uang pemasukan dan membuat catatan yang sebaik-

baiknya sehingga setiap saat dapat di pertanggung jawabkan.

3. Menerima dan mengeluarkan uang perusahaan berdasarkan perintah

tertulis yang di setujui oleh perusahaan.

4. Membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang sesuai

dengan prosedur yang dilaporkan setiap hari kepada atasan.
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2.4.3. Manager Pendidikan

1. Merealisasikan tujuan - tujuan perusahaan dengan melakukan

koordinasi dengan bawahan.

2. Mengajukan rencana - rencana dibidang pendidikan dengan

operasional pengembangan skala profil termasuk pengajuan

anggaran belanja untuk priode tertentu .

3. Mengajukan recruiting dan pemberhentian karyawan yang menjadi

bawahannya.

4. Membentuk iklim kerja yang baik sehingga tercipta kerja sama yang

humoris untuk kepentingan tujuan - tujuan perusahaan.

5. Membuat pelaporan tentang maju mundurnya hasil dari system

kerja serta aktifitas secara keseluruhan.

2.1.4. Administrasi litbang

1. Melatih dan membimbingin struktur agar dapat menguasai materi -

materi yang di ajarkan.

2. Memantau rencan arealisasi pengajaran sesuai dengan ketentuan

sekolah yang berlaku.

3. Mengadakan evaluasi terhadap setiap tentor, baik dari hasil tes

langsung maupun dari kunjungan/infeksi ulang di kelas.

4. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk

mempertahankan jumlah siswa yang ada.
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2.1.5. Manager HRD dan Marketing

1. Membuat/menyusun rencana kerja sesuai dengan program yang di

susun oleh pendidikan.

2. Bekerja sama dengan setiap coordinator atas desain yang sudah di

buat sebelum ditayangkan dalam bentuk alat bantuan promosi.

3. Meminta persetujuan kepada setiap coordinator atas desain yang

sudah di buat sebelum ditayangkan dalam bentuk alat promosi.

4. Koordinator marketing berhak merealisasikan desain yang sudah di

ajukan kepada atasan langsung apabila tidak ada tanggapan dari

atasan langsung dengan batas waktu maksimal 3 hari.

5. Memberi pertanggung jawaban mengenai realisasi pemakaian

budget yang tersedia dengan seluruh program marketing.

2.1.6. Operasional pendidikan

1. Mengkoordinir tentor secara keseluruhan.

2. Mendistribusikan tugas - tugas mengajar kepada tentor dengan

memperhatikan kemampuan, kualitas, biaya dan aspek - aspek

lainnya.

3. Menentukan jumlah tentor optimal sehingga setiap tentor dapat

mencapai tingkat efisiensi.

4. Mengembangkan kemampuan teknik mengajar tentor dalam proses

belajar mengajar dan interaksi kelas.

5. Memeriksa realiasi pengajaran dengan mengadakan inspeksi

langsung kekelas - kelas.
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6. Mengadakan evaluasi terhadap tentor, baik dari hasil angket

maupun dari kunjungan/inspeksi langsung kekelas.

7. Mengkoordinator kerja sama antara tentor.

2.1.7. Tentor

1. Menjalankan jadwal belajar mengajar yang telah ditetapkan oleh

atasan.

2. Menjalankan fungsi administrasis hubungan dengan pendataan

kehadiran siswa dan absensi kelas.

3. Menyusun kurikulum atau silabus.

4. Menjalankan kurikulum atau silabus.

5. Membuat soal-soal dan kunci jawaban ujian block dan try out sesuai

bidang.

6. Memeriksa soal asil ujian block dan try out.

7. Membuat pelaporan mengenai kegiatan belajar dan mengajar serta

kelengkapan administrasinya.

2.1.8. Administrasi& CS

1. Melayani siswa/i yang ingin belajar

2. Melakukan tugas administrasi demi kelancaran system dan prosedur

yang telah ditetapkan.

3. Melakukan penerimaan uang pendaftaran dan uang pendidikan.

4. Memberikan rekapitulasi penerimaan siswa kepada accounting.

5. Melakukan penagihan uang pendidikan bagi siswa/i yang

menunggak dari penjadwalan pembayaran.

6. Membagikan laport siswa.
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2.1.9. RT & FC

1. Melakukan fungsi keamanan, kebersihan seluruh gedung Bimbingan

Terp@du Delapan Pekanbaru.

2. Menciptakan suasana bersih, nyaman di seluruh gedung Bimbingan

Terp@du Delapan Pekanbaru.

3. Memeriksa peralatan listrik, AC, Telepon, Komputer, Infocus,

Ruangan dan lain - lain.

4. Mengadakan pembersihan total seminggu sekali digedung

Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru.

5. Merawat dan menjaga barang - barang yang ada di Bimbingan

Terp@du Delapan Pekanbaru.


