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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

BTA 8 Jakarta cabang Pekanbaru sudah ada di Pekanbaru semenjak tahun 

2008. Namun, karena kontrak kerja sama dengan BTA 8 Cabang Jakarta tidak 

diperpanjang pada Februari 2017 berganti nama menjadi Bimbingan Terp@du 8 

Pekanbaru (BT@ 8 Pekanbaru). BT@ 8 Pekanbaru 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.21/IX/2012/6927 pada tanggal 29 September 2008. 

Tujuan pembukaan BT@ 8 Pekanbaru adalah untuk membantu para siswa 

membekali diri dalam berbagai bidang kemampuan akademis, sehingga dapat 

menjembatani para siswa dalam mengantarkan ke Perguruan Tinggi yang 

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

yang menjadi siswa di BT@ 8 Pekanbaru bukan hanya kelas XII SMA yang 

menjadi fokus pendidikan melainkan dari kelas II, III, IV, V, VI SD, VII, VIII, IX 

SMP sampai dengan X, XI, XII SMA. BT@ 8 Pekanbaru memahami 

bahwa,mendapatkan nilai Ujian Nasional yang tinggi dan berkesempatan sekolah 

di SMP/SMA favorit merupakan kebanggaan tersendiri dikalangan siswa-siswi  

SD/SMP. BT@ 8 Pekanbaru merupakan bimbingan belajar yang mempersiapkan 

anak didik untuk mengikuti Ujian Nasional dan memberikan motivasi yang kuat  
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kepaa para siswa-siswi agar meperoleh nilai Ujian Nasional yang membanggakan, 

sehingga dapat menjadi modal awal untuk memasuki jenjang sekolah lanjutan 

yang baik dan merupakan SMP/SMA dambaan para siswa. Ujian Nasional 

merupakan penentu keberhasilan seorang siswa , sebagai apakah dia 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 matang ketika 

menghadapi Ujian Nasional. Dengan persiapan yang kurang,umumnya 

mengakibatkan siswa mendapat 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 belajar di BT@ 8 Pekanbaru. 

 

2.2 Visi, Misi, Motto seta Logo Perusahaan 

a) Visi BT@ 8 Pekanbaru 

 

“Jembatan Kecerdasan Anak Bangsa” 

 

b) Misi BT@ 8 Pekanbaru 

 

1. Memberikan bimbingan pendidikan yang berkualitas dan mensukseskan 

peserta didik 

a. BT@ 8 Pekanbaru menyajikan materi pendidikan yang UP TO 

DATE disesuaikan dengan kurikulum terbaru berstandar 
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Internasional disertai penyampaian materi dan penyelesaian soal 

yang lebih praktis,cepat dan akurat dari tentor-tentor yang ahli 

dibidangnya lulusan dari berbagai perguruan tinggi negri terkemukan 

di Inodonesia maupun luar negeri. 

b. BT@ 8 Pekanbaru berperan sebagai Motivator dan Fasilitator peserta 

didik untuk selalu antusias dan optimis dalam mencapai cita-citanya 

dengan mengedepankan tanggung jawab dan amanah. 

1. Mewujudkan insan-insan profesional yang berkarakter mulia dalam 

mencapai kinerja terbaik untuk kemakmuran bersama. 

a. BT@ 8 Pekanbaru terdiri dari insan-insan yang senantiasa dituntut 

bekerja secara profesional,sinergi,peduli,solid dan tanggap terhadap 

kebutuhan peserta didik,perusahaan dan mitrabisnis,dengan 

senantiasa menjaga nilai-nilai moral,etikan dan keagamaan untuk 

mencapai kinerja terbaik sehingga diperoleh hasil maksimal yang 

akan mengantar team,perusahaan dan owner pada tingkat 

kemakmuran yang diharapkan. 

2. Mewujudkan pribadi yang memiliki kehidupan berlimpah,berkah dan 

bahagia dunia akhirat. 

a. BT@ 8 Pekanbaru secara intens dan konsisten membina dan 

membimbing insan-insan di dalamnya untuk terus-menerus 

mengembangkan diri menjadi pribadi yang berlimpah,berkah dan 

bahagia dunia akhirat. 
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3. Berkonstribusi positif bagi masyarakat 

a. BT@ 8 Pekanbaru peduli dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan 

sosial masyarakat sekitar,sehingga keberadaan BT@ 8 Pekanbaru 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

c) Motto BT@ 8 Pekanbaru 

“Jembatan Kecerdasan Anak Bangsa” 

d) Logo BT@ 8 Pekanbaru 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
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2.4 Uraian Tugas (Job description) 

a) Nama Jabatan   : Direktur 

Atasan Langsung   : Pemilik 

Bawahan Langsung   : Koordinator 

Tugas dari seorang Direktur  : 

1. Bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya serta 

kelangsungan operasional bimbingan belajar secara menyeluruh. 

2. Menciptakan suasan kerja yang baik dan terampil di lingkungan 

lembaga, memantau laporan keuangan dan Clash Flow bimbingan 

secara seksama dan teratur. 

3. Mengevaluasi hasil kerja koordinatir,mengangkat dan 

memberhentikan/memutasikan karyawan di unti kerja, controlling 

secara teratur terhadap lembaga agar tidak terjadi kebocoran dan 

penyalahgunaan. 

 

b) Nama Jabatan    : Administrasi keuangan 

Atasan Langsung    : Direktur 

Bawahan Langsung    : - 

Tugas seorang Administrasi keuangan  : 

1. Melaksanakan fungsi penyimpanan uang dan surat-sura berharga 

milik perusahaan. 

2. Menyimpan uang pemasukan dan membuat catatan yang sebaik-

baiknya sehingga setiap saat dapat dipertanggungjawabkan. 
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3. Menerima dan mengeluarkan uang perusahaan/petty cash berdasarkan 

perintah tertulis yang disetujui oleh atasan. 

4. Membuat pencatatan penerimaan uang sesuai dengan prosedur yang 

dilaporkan setiap hari kepada atasan. 

5. Melakukan pencatatan pembukuan dengan komputerasi yang telah 

dicek oleh direktur. 

6. Mengisi buku registrasi sesuai dengan pembayaran siswa 

7. Membuat laporan MGM tiap akhir bulan. 

 

c) Nama Jabatan    : Koordinator Pendidikan 

Atasan Langsung    : Direktur 

Bawahan Langsung    : Tentor 

Tugas seorangKoordinator Pendidikan  : 

1. Mengkoordinir tentor secara keseluruhan. 

2. Mendistribusikan tugas-tugas mengajar kepada tentor dengan 

memperhatikan kemampuan,kualitas. 

3. Menentukan jumlah ketentuan tentor optimal sehingga setiap tentor 

dapat mencapai tingkat efisiensi minimal 80%. 

4. Mengembangkan kemampuan teknik mengajar tentor dalam proses 

belajar mengajar dan interaksi kelas. 

5. Memeriksa realisasi pengajaran dan mengadakan inspeksi langsung ke 

kelas-kelas dan juga mengadakan evaluasi terhadap tentor,baik dari 

hasil angket maupun dari kunjungan/inspeksi langsung ke kelas. 
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d) Nama Jabatan   : Tentor 

Atasan Langsung   : Koordinator Pendidikan 

Bawahan Langsung   : - 

Tugas seorang Tentor memiliki  : 

1. Menjalankan jadwal belajar mengajar yang telah ditetapkan oleh 

atasan. 

2. Menjalankan fungsi administrasi sehubungan dengan pendataan 

kehadiran siswa dan absensi kelas. 

3. Menjalankan kurikulum dan atau silabus,menjaga iklim kerja serta 

koordinasi yang harmonis antar instruktur, serta tanggap, reaktif dan 

kritis terhadap perkembangan yang terjadi di dalam kelas, terutama 

yang berhubungan dengan tingkat pelayanan terhadap siswa. 

 

e) Nama Jabatan    : Koordinator HRD  

Atasan Langsung    : Direktur 

Bawahan Langsung    : Staff Marketing 

Tugas seorang Koordinator Marketing  : 

1. Membuat/menyusun rencana kerja sesuai dengan program yang 

disusun oleh pendidikan. 

2. Bekerja sama dengan setiap koordiantor untuk keseragaman 

pengertian penuangan program marketing kedalam 

design,spanduk,serta alat promosi yang lain. 
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3. Koordinator marketing harus mampu mengalokasikan budget yang 

tersedia dengan seluruh progra marketing. 

4. Memberikan pertanggungjawaban mengenai realisasi pemakaian 

budget dana yang dilkasanakan bagian marketing kepada atasan 

langsung untuk setiap program marketing bila program tersebut telah 

terlaksanakan/terselenggarakan. 

 

f)    Nama Jabatan    : Customer Service 

Atasan Langsung    : Koordinator Administrasi 

Bawahan Langsung   : - 

Tugas dari  seorang Customer Service : 

1. Melayani penerimaan siswa/i yang ingin belajar. 

2. Melakukan tugas administrative demi kelancaran system dan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Melakukan penerimaan uang pendaftaran dan uang 

pendidikan,memberikan report/rekapitulasi penerimaan siswa kepada 

accounting. 

4. Membagikan raport siswa dan juga bekerja sama dengan 

administrasi membuat pengumuman-pengumuman yang 

berhubungan dengan tertib pelaksanaan pendidikan. Misalnya : nilai, 

ujian dan lain-lain dan juga melakukan fungsi Customer Service dan 

senatiasa mendahulukan kepentingan pelayanan terpadu. 
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g) Nama Jabatan  : Litbang 

Atasan Langsung  : Direktur 

Bawahan Langsung : - 

Tugas seorang Litbang  : 

1. Membuat/menyusun Jawal Ujian Blok (UB) dan Try Out (TO) yang 

disesuaikan dengan proses belajar mengajar. 

2. Memantau rencana realisasi pengajaran sesuai dengan ketentuan 

sekolah yang berlaku mendelegasikan atau membuat soal-soal UB 

dan TO sesuai proses belajar mengajar yang berjalan. 

3. Melaksanakan test UB dan TO sesuai dengan kalender akademik. 

4. Memeriksa lembar jawaban UB dan TO dan melamporkan hasil UB 

dan TO keatasan dan memberi tembusan/kopi kepada administrasi 

untuk di filekan. 

 

 


