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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Klinik Kailila Pekanbaru Jl. Bakti VI 

Arifin Ahmad Pekanbaru Perumahan Maton House Blok H No.3 

 

B. Sejarah Singkat Kilinik Kalila 

Kilinik Kailila adalah salah satu tempat untuk terapi anak 

berkebutuhan khusus seperti anak Autis, ADHD, Hiperaktif, Dll kilinik Kailila 

beralamat di jalan Arifin Ahmad di perumahan Matton House Pekanbaru Riau 

yang mana kilinik Kailila ini memilili pusat kantor nya di Jakarta di Jl Kemang 

barat No. 4H RT/RW.09.05 Kel.Bangka Kec. Mampang Prapatan Kota 

Adrministrasi Jakarta Selatan.  

Kilinik Kailila didirikan oleh ibu Evi Saidah Sabir pada tahun 2011 di 

Jakarta Selatan dan kilinik Kailila ini sudah mendapatkan izin melakukan praktek 

dari Dinas Keesehatan Jakarta Selatan pada tanggal 29 juli 2011, kilinik Kailila 

pun mendapatkan izin  dari Kementrian Pendidikan Jakarta Selatan untuk izin 

menyelegarakan kursus pada tanggal 14 januari 2012, kilinik Kailila adalah salah 

satu tempat terapii yg bagus di Jakarta Selatan yang mana memiliki terapis yang 

sudah memiliki sertifikat. Kailila tempat terapi untuk anak  adalah sentra 

pendidikan untuk anak dengan kebutuhan khusus  yang pertama kali lahir di 

cibubur jakarta timur dibawah naungan yayasan kailila Indonesia (2003) dan pada 

tahun 2008, KTTA berdiri dibawah naungan PT KAILILA INDONESIA hingga 

saat ini. 

Pada tahun 2002, saya  memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai 

terapis wicara karean ingin memfokuskan diri pada keluarga. Lalu saya gabung 

dalam POMG di sekolah pura saya, dan salah satu teman POMG mengeluh karena 

anaknya telambat bicara dan sejak itu lah lahir yayasan Kailila  pada tahun 2003 

dan pada tahun 2008 KTTA berdiri dibawah naungan PT KAILILA INDONESIA 

hingga saat ini. 
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Pada tahun 2010 berdiri pula lah Kailila di Pekanbaru berawal dari 

anak ponakan ibu Evi yang mengalami permasalahan dalam bicara yang mana 

umur dari anak tersebut udah 13 bulan tapi anak nya tersebut belum bisa 

mengulang kata dan terlihat juga ada permasalahan pada pemerhatian dan 

bicaranya. Lalu ibuk Evi menyarankan untuk konsultan  dahulu pada dokter-

dokter spesialis didalam maupun diluar negeri bila mungkin dan ikuti semua 

proses dan tes yang diberikan lalu ke Jakarta untuk dilakukan assessment awal 

bahasa dan bicaranya setelah dari hasil semua terkumpul memang perlu dilakukan 

intervensi dini pada ananda tersebut karna itu orang tua membutuhkan untuk 

tinggal di Jakarta selama 7 bulan terapi lalu balik ke Pekanbaru. 

Setelah balik ke Pekanbaru banyak sekali halangan dan rintangan 

untuk mencari tempat terapi di pekanbaru dan melanjutkan program yang telah di 

lakukan di Jakarta. Ternyata Allah memberikan suatu pelajaran lagi bagi ibu Evi 

jauh lebih mudah menangani anak anak yang datang ke kailila untuk intervensi 

tetapi untuk saya dapat sedikit merasakan keluh kesah orang tua dan rasanya 

berada bersama anak-anak kita di luar jam terapi sendiri saya harus belajar dari 

mereka yang memang  memiliki hubungan darah, dengan saya tidak ada dan tak 

lain seperti tergantung pada saya sekarang untuk mengambil langkah dan 

keputusan itu untuk campur tangan apalagi saya tau mampu melakukannya dan 

dari sini lah saya memiliki ide dan keinginan untuk membuka terapi anak kailila 

di pekanbaru dan dari sini lah mulai perjalanan kailila di pekanbaru sampai 

sekarang.  

Kata kailila diambil dari variasi bahasa arab yang berarti kesayangan 

atau jantung hati begitu juga dengan anak anak yang dating kekailila merupakan 

kesayangan dan jantung hati para orang tua mereka maka dari itu logo pun dibuat 

berbentuk hati dan lahirlah kailila kebumi pibu pertiwi pada tanggal 14 febuari 

2003. 
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C. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi kilinik kailila memiliki struktur sebagai berikut  

 

Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. KAILILA INDONESIA 

 

 

 

  

KOMISARIS UTAMA 

dr. GITAWAN SAPTA PERMANA, MHA 
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EVA BUDIATI 
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ANGELA MCOMB 
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Struktur organisasi kilink kailila komisarit utama dari pt  kailila 

Indonesia  bernama        dr Gitawan Sapta Permana dan temani oleh  komisaris 

dari pt kailila Indonesia  benranam M.A.H wicaksano Direktur Utama dari kilinik 

kailila Evi Saidah, BSc-SLP pendiri dari kilinik kailila di Indonesia dan bendahara 

dari kilinik kailila Eva Budianti dan office maneger Angela Mcomb  sedangkan 

terapis yang ada di kailila pekanbaru Nurlaili Mukkaromah,Str, TW adalah terapis 

yang sudah memiliki sertifikat resmi dari asosiasi terapi Indonesia untuk 

melakukan terapis dan untuk Admin kilinik kailila pekanbaru bernama Fachrunisa 

kilinik kailila pekanbaru juga memiliki satu office Girls yang bernama revi itulah 

struktur dari kilinik kailila di bawah naugan PT Kailila Indonesia  

 

D. Visi Misi Kilinik Kailila  

Setiap Intansi, Organisasi dan Perusahaan pasti memiliki Visi dan Misi 

untuk kemajuan target mereka yang mana Visi Itu tersendiri adalah target yang 

mau dicapai dari instansi, Organisasi dan perusahaan  kedepannya  sedangkan 

misi ialah cara untuk dapat mencapai visi yang telah dibuat  adapun visi dan misi 

dari PT.  Kailila Indonesia ialah  

VISI 

“A prototype center that enlighten every children with special needs”  

“Pusat percontohan yang mencerahkan setiap anak berkebutuhan khusus” 

MISI : 

1. Memberikan jangkauan layanan terapi yang lengkap (WHAT) secara 

sistematis dan efektif (HOW) bagi anak dengan keterlambatan 

perkembangan (WHO) yang melibatkan peran aktif keluarga (how). 

2. Pemberi kerja yang mengutamakan kesejahteraan (WHAT) karyawan 

(WHO) dengan menperhatikan hak dan kewajiban dalam suasana 

kekeluargaan sehingga menginspirasi karyawan untuk menunjukkan dan 

mengembangkan kemampuan kerja terbaik (HOW). 
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3. Memberikan keuntungan berkesinambungan dan reputasi yang 

membanggakan (WHAT) bagi KALILA (WHO) dengan cara 

meningkatkan kualitas, produktivitas serta sarana dan prasarana pelayanan. 

4. Memberikan dampak positif kepada masyarakat luas (WHAT) dengan  

layanan terapi gratis bagi yang kurang mampu dan pemberian informasi 

program terapi KAILILA (HOW). 

 

 


