
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Smk Islam Bina Kholifah Bangsa

1. Sejarah SMK Islam Bina Khalifah Bangsa

Perkembangan sekolah SMK Islam Bina Khalifah Bangsa atau dikenal

dengan kampus pink dari sisi awal mula didirikan yayasan belum pernah

mendapatkan bantuan sama sekali untuk membangun yayasan tersebut.

Untuk perkembangan prestasi peserta didik cukup memuaskan dan dibilang

sudah cukup baik dan mampu bersaing dengan sekolah lainnya setiap

tahunnya selalu ada peningkatan dalam bidang akademiknya terbukti dengan

mendapatkan prestasi no 2 UMBK sekota Metro tahun pelajaran 2016/2017

dan 2017/2018. Dan juga untuk guru dan kegiatan ekstrakulikuler khususnya

pada bidang pramuka sudah berdiri sekitar 6 tahun lamanya dan pada saat ini

tahun ke 7 layanan pendidikan mandiri.

Kedisiplinan sekolah ini sudah sangat baik bahkan hampir tidak ada

masalah yang serius. Dalam hal ini mendidik peserta didik yan ada

sekolahini mempunyai cara tersendiri yang berbeda dari sekolah lainnya

karena disesuaikan dengan nama sekolah sekolahnya yaitu kampus pink

artinya kasih sayang maka sekolah ini pun mempunyai cara dalam mendidik

yaitu dengan kasih sayang tanpa menggunakan kekerasan tau punismen.

Untuk akreditasi sekolah sudah sangat baik untuk ukuran sekolah baru

seperti SMK IB Khalifah Bangsa ini karena walaupun masih baru beridiri

beberapa tahun ini sudah mampu mendapatkan akrediatasi B.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi Sekolah

Unggul dalam kecerdasan emosi, pengetahuan dan teknologi, dan

berakhlakul karimah.



b. Misi Sekolah

1) Mewujudkan SMK IB Khalifah Bangsa sebagai pusat pendidikan dan

pelatihan kejuruan farmasi dan teknologi yang bernuansa keislaman

bertaraf nasional tahun 2015 dan keislaman bertaraf internasional pada

tahun 2020.

2) Mewujudkan SMK IB Bangsa sebagai pusat pendidikan yang

berkualitas dan dengan biaya terjangkau bagi masyarakat.

3) Mempersiapkan tenaga kerja terampil yang berkualitas, mempunyai

daya saing tinggi di tingkat menengah, produktif, mandiri, profesional di

bidangnya, berakhlakul karimah, cerdas emosi, sehat fisik dan jasmani,

berestetika, berguna bagi masyarakat, agama, cinta tanah air, bangsa,

dan negara.

4) Mempersiapkan alumni yang memiliki kompetensi keislaman yang

memadai. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga

terwujud masyarakat utama, adil an makmur yang diridhoi Allah SWT.

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Sekolah

Sekolahan ini selain belajar mengajar, bergerak di bidang penjualan obat atau

apotek dalam jurusan farmasi,Apotek sekolah digunakan untuk pembelajaran

praktik pada anak didik dan juga melatih anak untuk berwirausaha , pembenaan

mobil dan motor dalam jurusan TSM dan TKR ini berfungsi untuk melatih anak

didik lebih berkembang dalam pengetahun.

2.4 Lokasi Perusahaan

a. Nama Sekolah : SMK IB Khalifah Bangsa

b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 402126 102020

c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 69773555

d. Nomor Induk Sekolah : -

e. Status Sekolah : Swasta

f. Tahun Berdiri : 2013

g. Tahun Perubahan : -



h. Alamat : Jl. Gelatik II

Desa/Kelurahan : Purwoasri

Kecamatan : Metro Utara

Kabupaten/Kota : Metro

Provinsi : Lampung

i. Otonomi Daerah : -

j. Kode Pos : 34118

k. Email : binakhalifahbangsa-@gmail.com

l. Daerah : Pedesaan

m. Telepon/HP : (0725) 46705/ 08578310624

n. Surat Kelembagaan : No: 115/KPTS/03/03/2013/

Tgl. 13 Maret 2013

o. Penerbit SK. : Dinas Pendidikan Kebudayaan

p. Jumlah Kelas : 11 Kelas

q. Luas Tanah : 1.820 M2

r. Luas Bangunan : 760 M2

s. Luas Kebun/Halaman : 1.060 M2

t. Status Tanah : Milik Sendiri

u. Jumlah Keanggotaan Rayon : 1

v. Organisasi Penyelenggara : Lembaga Swasta

w. Akreditasi Sekolah : B

2.5 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan wadah dari seluruh kegiatan perusahaan. Organisasi yang

baik harus mencerminkan adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang

jelas, pembagian tugas dan spesialisasi diantara karyawan yang bekerjasama

didalam perusahaan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perusahan.

Karena hal ini akan memudahkan koordinasi,komunikasi,penggerakan dan

pengawasan terhadap semua aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah uraian mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing

bagian dalam struktur organisasi:

1. KEPSEK :

a. Mengawasi setiap kegiatan karyawan dan kegiatan yang ada di

perusahaan.

b. Menilai dan mengontrol kinerja setiap karyawannya.

c. Menentukan pengambilan keputusan setiap rencana atau kegiatan

perusahaan yang akan  dilaksanakan.

d. Memberhentikan karyawan apabila terjadi hal yang dilakukan karyawan

yang dapat     merlanggar aturan didik.

e. Menggaji Karyawan

2. Bagian Keuangan :

a. Membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkannya langsung

kepada kepsek.

b. Melaksanakan perintah kepsek dalam hal penggajian.

c. Mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan dengan jelas dan

menghitungnya secara akurat.

3. Bagian Kesiswaan

a. Membuat progran tentang kesiswaan dalam priode kedepan.

b. Membina anak didik untuk melaksanakan Program Sekolah

4. Bagian Tata Usaha:

a. Membantu sekolah dalam bidang surat menyurat dan lain lain.

b. Mengatasi ijazah siswa yang telah lepas sekolah.

5. Bagian Guru Bk:

a. Membina tentang permasalahan siswa siswi ,serta mnemberikan solusi

atau saran dan motivasi.


