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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Dengan bertambahnya waktu, masyarakat semakin banyak yang mengenal 

Pesantren Ummul Quroo. Baik masyarakat dari sekitar pesantren, maupun dari 

luar daerah. Antusias mereka untuk menimba ilmu sangat besar. 

Pemimpin dan pengasuh Madrasah Ummul Quroo, Ustadz H. Choiruddin, 

M.Ag mendaftarkan ke Depag pada tahun 2005. Kemudian, beliau mengangkat 

Ustadz Dicky Syadqomullah, putra kedua Ustadz H. Choiruddin sebagai kepala 

Madrasah. Sampai saat ini, Ustadz H. Choiruddin, M.Ag tetap menjadi pengasuh 

di Madrasah Ummul Quroo.  

Adapun yang menjadi gedung pesantren adalah tempat kediaman Ustadz 

Choiruddin, yang beliau wakafkan sebagai pesantren. Pada awalnya pengajian 

diadakan di rumah bagian belakang. Setelah gedung baru yang selesai dibangun 

pada tahun 2010, tempat kajian dipindahkan ke lantai dua gedung pesantren. 

Lantai satu selain digunakan sebagai tempat parkir kendaraan santri, juga terdapat 

kantor sekretariat. Gedung ini awalnya adalah rumah bagian depan Ustadz 

Choiruddin. Kini, gedung ini sudah diperbaiki lagi menjadi tiga lantai. Sehingga 

jama’ah santri yang mengaji dapat mengikuti kajian dengan tanpa berdesakan lagi 

karena banyaknya jama’ah baru. 

Dengan bertambahnya waktu, semakin banyak masyarakat yang mengenal 

Pesantren Ummul Quroo. Baik masyarakat dari sekitar pesantren, maupun dari 
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luar daerah. Antusias mereka untuk menimba ilmu sangat besar. Menurut beliau, 

secara garis besar terdapat tiga kelompok kajian di pesantren Ummul Quroo, 

yaitu: 

a. Kajian umum. 

b. Pesad. 

c. Pesantren lansia. 

Adapun kitab-kitab yang diajarkan di Pesantren Ummul Quroo adalah; 

tafsir Al-Qur’an, Riyadhush Shalihin, Bulughul Maram, kitab ilmu alat nahwu 

sharaf yang meliputi Jurumiyah, Mutammimah, dan Alfiyah Ibnu Malik. Juga 

mengajarkan Balaghah, Fiqh, Ushul fiqh, dan lain-lain. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

A. Visi : 

Pesantren Ummul Quroo atau yang lebih lengkapnya Lembaga Kajian 

Islam Pesantren Ummul Quroo, merupakan lembaga pesantren yang berdiri di 

atas Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang memiliki visi: “Terwujudnya Al-Ulama’ 

Warosatul Anbiya’.” 

B. Misi : 

Sedangkan misi-misi yang diemban oleh pesantren dalam rangka 

mewujudkan visi di atas antara lain: 

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat. 

2. Mendalami dan mengajarkan Ilmu Alat (Tata Bahasa Arab). 

3. Memahami dan memaknai Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

4. Menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi dari Lembaga Kajian Islam Pesantren Ummul 

Quroo adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi 

A. Kepala Madrasah 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan 

kegiatan madrasah yang dipimpinnya dengan tugas sebagai berikut: 

1. Usaha pengembangan madrasah yang dilakukan selama menjabat sebagai 

kepala madrasah. 

2. Meningkatkan kualitas madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional 

pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan. 

3. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala madrasah. 

B. Wakil Kepala Madrasah 
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Wakil kepala madrasah membantu kepala madrasah dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Membantu tugas kepala madrasah sesuai dengan tugas dan bidangnya. 

2. Mewakili kepala madrasah bila berhalangan. 

C. Bidang Pendidikan 

Tugas kepala bidang pendidikan bertanggungjawab dengan tugas sebagai 

berikut: 

1. Menyusun program pengajaran. 

2. Menyusun kalender pendidikan. 

3. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru. 

4. Menyusun jadwal pelajaran. 

5. Menyusun program dan jadwal pelaksanaan ujian madrasah. 

6. Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak. 

D. Kepala Bidang Pembangunan 

Tugas kepala bidang pembangunan bertanggungjawab dengan tugas 

sebagai berikut: 

1. Menginventarisasi barang. 

2. Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. 

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. 

4. Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran. 


