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BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1.  Identitas Perusahaan 

Adapun Identitas Perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktek sebagai 

berikut : 

Nama Perusahaan  :  Sekolah Qur’an Center Batam 

Yayasan   : Qur’an Center 

Tahun Berdiri   : 2006 

Alamat : Jl. Dr.Soetomo No.01 Sekupang Kota Batam, Kepulauan   

Riau 

Telepon   : 0778-3540-204 

Email    : Qurancenter@gmail.com 

Yayasan pusat pembinaan dan pengembangan AL-Qur’an atau yang di sebut 

Sekolah Qur’an Center Batam merupakan sekolah swasta yang telah didirikan tahun 

2006 dan berlokasi di Jl. Dr.Soetomo No.01 Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau, 

Sekolah Qur’an center batam terdapat beberapa jenjang pendidikan. Raudhatul Athfal 

(RA) Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP),dan sekolah menengah 

atas (SMA). Pada qur’an center menerapkan pendidikan berbasis islami, sudah 

melahirkan para qori-qoriah yan berprestasi   

Sekolah Qur’an Center Batam memiliki visi misi untuk dunia pendidikan  : 

a. Visi  
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Mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memperdayakan masyarakat agar berkembang menjadi insan yang 

berkualitas generasi Qur’an yang bermoral, berakhlak, cerdas dan terampil 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

b. Misi  

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

yang bermutu bagi seluruh masyarakat : 

1. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar. 

2. Meningkatkan kesiapan masukan & kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 

3. Meningkatkan keprofesionalan & akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai 

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman,sikap dan 

nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

4. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

3.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat penting dalam melihat cara kerja dari sebuah organisasi 

yang dapat di analisa melalui gambaran struktur, bagian per divisi serta peran 

tanggung jawab dari semua bagian dan kerterkaitan proses dari satu bagian ke bagian 

lain dalam pelaksanaan tugasnya  masing-masing.  
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KEPALA SEKOLAH

STAF GURUSTAF KEUANGANSTAF ADMINISTRASI STAF PERPUSTAKAAN

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Qur’an Center Batam 

3.3. Sistem yang berjalan digunakan perusahaan 

Perpustakaan di qur’an center Batam merupakan sarana bagi siswa dan guru 

untuk mendapatkan informasi ilmu pengetahuan. namun, sistem pengelolaan dan 

pendataan dalam proses perpustakaan di sekolah Qur’an Center Batam kurang baik 

dan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu penulis ingin membuat inovasi 

yang baru untuk memudahkan melakukan berbagai proses pengelolahan data di 

dalam perpustakaan agar dapat mudah di pantau. 

Sejauh ini, sistem perpustakaan di qur’an center hanya dikelola secara manual semua 

pendataan hanya di catat di buku yang terdapat di meja petugas perpustakaan, untuk 

pendaftaran anggota hanya mengisi buku tamu dan peminjaman buku tidak 

terdokumentasi dengan baik oleh petugas sehingga petugas sering kali tidak 

mengetahui batas tanggal peminjaman yang telah jatuh tempo atau buku yang 

dipinjam tidak kembali lagi ke perpustakaan. 
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