
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Identitas Perusahaan 

Sekolah adalah tempat dimana setiap orang dapat memperoleh 

pendidikan, untuk memperolehnya dibutuhkan media pembelajaran, salah 

satunya ialah buku. Buku yang merupakan sumber pengetahuan akademik 

tentulah berperan penting dalam penyampaian pembelajaran di Sekolah. 

Sekolah Theodore merupakan satu bidang usaha yang bergerak 

dalam bidang pendidikan yang telah berdiri selama 19 tahun sejak 28 

Februari 1999. Sekolah Theodore beralamat di Jalan Raja Ali Haji Sei 

Jodoh Park No. 29 – 36. Sekolah Theodore diawali dengan dibukanya 

jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan nama TK Tesalonika, 

hingga pada tahun 2001 dilanjutkan dengan dibukanya jenjang SD 

(Sekolah Dasar) dengan nama SD Teresa dan pada tahun 2006 dilanjutkan 

dengan jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

dengan nama Theodore yang mencangkup keseluruhan jenjang 

pendidikannya, hingga saat ini yaitu tahun (2018), nama Sekolah 

Theodore ini sendiripun diambil dari nama anak pemilik bangunan sekolah 

yaitu Hosea Theodore. 

Tugas utama sekolah adalah untuk menyediakan sarana pendidikan 

bagi anak-anak, baik dari jenjang TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah 

Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), hingga SMA/SMK (Sekolah 

Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan). Sebagai penyalur dan 

penyedia tempat dimana ilmu itu didapatkan. Memastikan bahwa sekolah 
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teetap berdiri dengan baik dengan fasilitas-fasilitas yang memadai yang 

sesuai dengan standarisasi pemerintahan yang dapat menyongsong 

pendidikan bagi anak-anak. Sekolah berfungi untuk membimbing serta 

memberikan pelayanan bagi anak-anak peserta didik melalui adanya 

tenaga pendidik yaitu guru yang telah memiliki kemampuan yang sesuai 

serta berkompeten sebagai seorang pendidik yang benar.  

Visi Sekolah adalah menjadi Sekolah Bermutu Holistik, Berstandar 

Nasional-Global, menghasilkan manusia Indonesia berintegritas, 

berkompetensi, berpancasila dan berprestasi sehingga menjadi salah satu 

sekolah terdepan di indonesia tahun 2020.  

Misi Sekolah : 

1. Menyelenggarakan pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah 

bermutu holistik berdasarkan iman dan mengayakannya 

melalui kepada Tuhan Pencipta, Pemelihara semua ciptaan dan 

Penyelamat manusia. -Learning Based on Faith- 

2. Mendidik peserta didik dengan menerapkan standar nasional 

dan standar global pendidikan holistik dengan menggunakan 

dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris. -Learning How to 

Know- 

3. Mendidik peserta didik dengan pendidikan holistik mengenai 

kebenaran dan relevansinya dengan spiritualitas, intelektualitas, 

karakter, mental, dan moral peserta didik. -Learning How to 

Be- 

      
Universitas Internasional Batam 

Angelia Kristina. Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore 
dengan Penerbit Buku, 2019. 
UIB Repository©2019



32 
 

4. Mendidik peserta didik dengan kemampuan hidup bersama dan 

bekerjasama dengan sesama peserta didik, pendidik dan 

penyelenggara pendidikan yang bebeda satu dengan yang lain. -

Learning How to Live Together in Peace- 

5. Melatih peserta didik dengan berbagai keterampilan 

mengadakan kegiatan ilmiah, seni budaya dan olah raga. -

Learning How to do Right and Good- 

B. Struktur Organisasi Perusahaan 

Bangunan Sekolah Theodore dimiliki oleh Bapak Boyke Turangan, 

pada awalnya Sekolah Theodore berada di bawah naungan manajemen 

Yayasan Hosana Gloria, yang ketua yayasannya adalah Ibu Lolena Agie 

Veronica yang adalah istri dari pemilik bangunan sekolah tersebut dan 

tetap menaungi sekolah selama 6 tahun dan pada tahun 2006 dikarenakan 

usia telah mencapai masa pensiun maka jabatan Ketua Yayasan digantikan 

oleh putrinya yaitu Ibu Hosana Gloria yang namanya dipakai sebagai 

nama Yayasan sekolah tersebut sendiri. Kemudian pada tahun 2013 

dikarenakan kondisi kesehatan Ibu Hosama Gloria maka jabatan sebgai 

ketua yayasan dialihkan kepada pamannya yaitu oleh Bapak Yohanes S. 

Pd. 

Bertahan selama 2 tahun hingga pada tahun 2015 terjadinya 

pergantian manajemen baru yaitu oleh Institut Theology Indonesia, Bapak 

Stevri Indra Lumintang, D.th., Th.D., D.Ed. yang menjabat sebagai Pendiri 

dan Ketua Lembaga ITI. Namun sayangnya manajemen ini hanya 

menaungi sekolah selama 1 tahun. Sampai pada tahun 2016 diganti lagi 
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dengan manajemen Yayasan Pelita Anglikan Indonesia, namun dalam hal 

ini secara De Jure nya saja adalah Yayasan Hosana Gloria, secara De 

Facto adalah Yayasan Pelita Anglikan Indonesia yang menanungi 

manajemen Sekolah hingga saat ini, yang ketua yayasannya adalah Bapak 

Henok Haryanto B. Div . 
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