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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Sejarah Sekolah Yayasan Radmila 

Selama dekade ini pulau Batam telah berkembang pesat menjadi zona 

industri dengan berbagai  masalah sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang 

terus bertambah dari berbagai dampak dan penghuni yang ada terus meningkat. 

Radmila dalam bahasa sanskerta memiliki arti bekerja untuk masyarakat. Oleh 

karena itu, maksud dari didirikan Yayasan Radmila adalah untuk menyatakan rasa 

terima kasih, rasa penghormatan dan kepedulian kepada masyarakat Batam yang 

telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan industri perkapalan 

Batam. 

Beberapa pengusaha menyisihkan sebagian waktu, dana, dan tenaganya 

sebagai tanda terima kasih ke masyarakat dalam bentuk fasilitas  untuk 

melindungi dengan memberikan pengetahuan berupa pendidikan kepada 

yatim/piatu untuk maju dan berkembang menjadi manusia kreasi dan mandiri, 

yang dapat menyerahkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Sehingga  

berdirilah secara resmi Yayasan Radmila pada tanggal 30 April 2009  dengan 

Akte Notaris Ariani Theresiana, SH No. 31. 

Sekolah Radmila  telah sah didirikan  setelah memperoleh izin operasi dari 

lembaga bersangkutan dengan mengeluarkan surat otoritas dengan nomor 

648.2/421.3/DIKDAS/X/15 dan merupakan sekolah swasta yang didirikan pada 

tahun 2014. Lokasi sekolah Radmila terletak dijalan Tanjung Uncang Marina City 

Batam Kepulauan Riau Indonesia. Sekolah Radmila merupakan salah satu sekolah
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yang paling strategis karena dapat memenuhi keperluan pendidikan dikecamatan 

batu aji sekupang bahkan ada beberapa yang dari Tiban. Selain itu, sekolah ini 

juga bertanggung jawab untuk menyalurkan pendidikan melalui program 

sumbangan, misalnya tidak ada kenaikan SPP sampai murid lulus, tidak ada biaya 

pembangunan tahunan, uang seragam yang seadanya tanpa ada penambahan untuk 

keuntungan sekolah, bahkan di tahun ajaran 2017/2018 sekolah ini merencanakan 

menghapus biaya buku pelajaran khusus untuk peserta didik tahun ajaran 

2018/2019 yang jika di hitung akan dikenakan biaya sebesar Rp. 800.000/peserta 

didik. 

Walaupun demikian Sekolah Radmila tidak lantas meninggalkan kualitas. 

Hal ini terbukti ketika proses Akreditasi  pertama kali diadakan pada tahun 2017 

dan sekolah Radmila mendapatkan predikat akreditasi B. 

VISI 

Menyediakan  sumber daya manusia dengan etika yang beradab, bertata 

krama, berkarisma, berbakat dan cerdas untuk menjadi manusia berkarya dan 

mengabdi untuk melayani orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. 

MISI 

1. Melatih anak untuk menjadi anak yang patuh dan  menghormati orang 

tua (Respect) 

2. Mengembangkan prestasi anak dan potensi kerja anak untuk berkarya 

(Achiement) 

3. Mengembangkan  kemauan yang kuat, karakter yang teguh dan  tekad 

untuk mencapai prestasi dan cita cita (Determination) 
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4. Menumbuhkan semangat yang berani dan benar (Mettle) 

5. Mengembangkan etika, moral dan budaya (Integrity)  

6. Menumbuhkan rasa cinta terhadap orang lain dan sesama, bangsa dan 

negara (Love) 

7. Menghormati seluruh upaya yang dikerjakan oleh orang lain serta 

mempunyai rasa syukur dan terima kasih (Appreciation). 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Susunan organisasi sekolah Radmila biasanya berbentuk bagan yang 

menguraikan posisi, desentralisasi dan bidang tanggung jawab yang dimiliki oleh 

setiap bagian departemen dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi 

dibuat untuk menciptakan kegiatan yang lancar dan terkoordinasi sehingga dapat 

dilakukan secara efektif. Pilihan bentuk struktur organisasi untuk setiap 

perusahaan berbeda-beda dipengaruhi oleh jenis perusahaan, sifat usaha, dan luas 

operasional dibalik kegiatan perusahaan tersebut. Perusahaan dapat 

menggambarkan arus informasi melalui struktur, sehingga boleh dikatakan 

struktur organisasi merupakan dasar dari sistem dan prosedur yang harus 

diterapkan di perusahaan (Tan & Suryandi, 2011). 

Sekolah yayasan radmila terdiri dari beberapa bagian yaitu seperti : ketua 

yayasan, komite sekolah, kepala sekolah, tata usaha, wali kelas kurikulum, wali 

kelas kesiswaan, wali kelas humas. 

Struktur organisasi sekolah yayasan radmila dapat dilihat dibawah ini: 
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3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

a.  Pendapatan Tunai 

 Pendapatan tunai sekolah radmila terjadi saat adanya transaksi pembayaran 

SPP dari siswa-siswi sekolah radmila baik SPP bulanan maupun tahunan. Semua 

penerimaan kas dari hasil SPP akan dihitung kembali dan di cek berdasarkan bank 

statement jika siswa-siswi membayar melalui transfer bank. 

b. Pengeluaran/Pembayaran Kas 

 Pengeluaran kas biasanya digunakan untuk membayar gaji, uang kebersihan, 

jamsostek, bpjs kesehatan, membeli alat-alat tulis kebutuhan sekolah dan biasanya 

pengeluaran kas dikelola oleh pengelola sekolah yayasan radmila.  

 

3.4     Sistem yang Dipakai Di Sekolah Yayasan Radmila 

  Sekolah Radmila masih memakai sistem pembukuan manual dan sangat 

sederhana. Yaitu dengan melakukan pencatatan dana masuk apabila terima 
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pembayaran spp dari siswa-siswi, dan dana keluar apabila ada pembelian atau 

pengeluaran kas untuk membeli kebutuhan sekolah. Pembukuan sekolah radmila 

biasa dilakukan per triwulan. 
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