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BAB III 

GAMBARAN UMUM LEMBAGA 
 

3.1 Identitas Lembaga 

Berikut adalah identitas Mamluk Sports saat melaksanakan Kerja 

Praktek adalah sebagai berikut: 

Nama Lembaga : Mamluk Sports 

Tahun Berdiri  : 2017 

Status   : Swasta 

Alamat   : Ruko Legenda Junction Blok LJ 4 No. 1 

Telepon   : 082268004822 

Email   : mamluksports@gmail.com 

Mamluk Sports yang bergerak di bidang jasa melatih beladiri dan 

latihan memanah serta penyewaan alat panahan. Dengan pengalaman yang 

cukup dalam bidang ini (2017), Mamluk Sports siap membantu anda dalam 

proses membela diri dan latihan memanah dengan hasil yang baik. Jam buka 

operasional dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, jika pada hari nasional Mamluk 

Sports akan mengadakan bazar di Batam Centre. Perusahaan ini berlokasi 

Komplek Ruko Mega Legenda Junction Blok I. J4 No.1 Mega Legenda, 

Batam Center. 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan merupakan persyaratan mutlak yang 

harus dimiliki oleh suatu perusahaan karena struktur organisasi merupakan 

alat manajemen yang dibutuhkan oleh perusahaan agar segela wewenang, 

tanggung jawab bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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Fungsi struktur organisasi adalah untuk menjelaskan spesifikasi dan 

spesialisasi kerja serta mewujudkan tugas unit kerja. Dengan demikian 

struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur pembagian wewenang, 

tanggung jawab, pelaporan tugas, arus informasi, dan pengawasan di dalam 

suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap pribadi 

mendapatkan ruang lingkup pekerjaan dan wewenang yang jelas sehingga 

terjalinlah suatu kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan maupun 

dengan rekan sekerja dalam pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi 

pada Mamluk Sports (lihat  gambar 1). 
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3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional yang berjalan sekarang di Komplek 

Ruko Mega Legenda Junction Blok I J4 No.1 Mega Legenda, Batam Center. 

Pemilik selaku pengelola perusahaan menjual panah maupun beladiri. Barang-

barang yang dijual adalah secara langsung melalui face to face, Pelanggan 

juga bisa melalui telepon atau whatsapp untuk memproses orderan, dan 

dilakukan pembayaran secara langsung cash atau transfer. 

Pemilik 

Guru Pelatih Kasir 

Gambar 1 : Struktur organisasi Mamluk Sports 
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3.4  Sistem yang Sedang Berjalan 

Sistem pemasaran yang dilakukan oleh pihak Mamluk Sports adalah 

dengan cara mempromosikan panahan dan beladiri yang menggunakan brosur 

dengan membagikan ke masyarakat-masyarakat sekitar dan mengadakan acara 

bazar di daerah batam centre. Sistem Mamluk Sports saat ini tidak mencukup 

mendukung kegiatan pemasaran. 

Sistem pemasaran yang dilakukan oleh Mamluk Sports masih belum 

pernah membuat company profile yang sekarang sudah banyak di internet. 

Maka dari itu penulis ingin membuat sebuah video promosi company profile 

khusus untuk Mamluk Sports dalam bidang jasa memanah dan beladiri yang 

berfungsi untuk mengenalkan ke masyarakat tentang keberadaan Mamluk 

Sports tersebut. 

3.5 Sistem yang akan di rancang 

Dengan adanya video company profile ini maka diharapkan pelanggan 

dapat lebih tertarik dengan memanah dan beladiri yang ada di Mamluk Sports 

dan juga meningkatkan pengunjung untuk ke Mamluk Sports. Karena di dalam 

Company profile yang saya buat akan berisi tentang cara memanah dan teknik 

beladiri serta model-model panahan yang ada di Mamluk Sports. Sistem yang 

di rancang ini hasilnya akan diimplementasikan di media sosial Facebook.



 

 

 

 

 


