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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi dan Logo Perusahaan 

 World Harvest adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Dr. Jimmy 

Oentoro pada tahun 1989. World Harvest merupakan yayasan humanitarian yang 

peduli akan kehidupan manusia, termasuk mereka yang berada dalam kemiskinan 

dan mereka yang tinggal di area-area yang terkena bencana. World Harvest 

memiliki tiga buah pilar, yakni : 

1. Pendidikan, World Harvest menyediakan Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Kejuruan yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat. Selain 

itu, World Harvest juga menyediakan Sekolah Tinggi Informatika dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Theologi bagi mereka yang memilih untuk melanjutkan 

pendidikannya dan mendapatkan gelar D3. 

2. Komunitas, World Harvest menyediakan wadah berupa komunitas bagi para 

relawan, donor, kaum senior serta seluruh pekerjanya. World Harvest juga 

sering mengadakan event-event untuk komunitasnya. Meskipun yayasan 

World Harvest merupakan yayasan Kristiani, komunitas yayasan World 

Harvest terbuka bagi seluruh orang. 

3. Pelayanan melalui media komunikasi, World Harvest melakukan produksi 

media dalam bentuk CD, DVD ataupun media penyimpanan lainnya untuk 

menyimpan rekaman event yang diadakan World Harvest, berkas lagu dan 

video rohani umat Kristiani. 
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Ketiga pilar yang dimiliki yayasan World Harvest memiliki tanggung 

jawabnya masing-masing untuk memastikan seluruh misi yayasan World Harvest 

tercapai. Misi-misi tersebut antara lain: 

1. Memberikan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan yang berada di 

dalam bencana atau kemiskinan. 

2. Menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. 

3. Menyediakan komunitas. 

4. Menyediakan dukungan untuk pendidikan kaum yang tidak mampu. 

5. Menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di komunitas prasejahtera.  

World Harvest melayani semua yang membutuhkan tanpa melihat latar 

belakang atau agama, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di 

dunia. Pada tahun 2003, World Harvest mengirimkan bantuan medis dan pangan 

ke Negara Philipina yang sedang dilanda musibah angin topan dan membantu 

sekitar 700 keluarga. Pada bulan September 2013, World Harvest mengirimkan 

sejumlah medical service bus yang berisikan peralatan medis dan relawan untuk 

membantu warga Negara Nepal yang terjangkit penyakit. Pada bulan November 

2013, World Harvest menyediakan supply pangan untuk sebanyak 85 keluarga 

yang terlibat dalam konflik Negara Syria. 

 
Gambar 2.1. Logo Yayasan World Harvest 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Yayasan World Harvest 

 Yayasan World Harvest dipimpin oleh seorang Chairman. Sebagian 

departemen yang terdapat dalam yayasan World Harvest, antara lain: Departemen 

HRD-GA (Human Resource Development and General Accounting), Departemen 

IT, Departemen Donors dan Departemen Communication. Pada umumnya, setiap 

departemen yayasan World Harvest memiliki seorang direktur, manager dan 

supervisor. 

 Pembahasan akan dilakukan kepada Departemen IT dan Departemen 

HRD-GA (Human Resource Development and General Accounting) karena 

berkaitan dengan proses magang. Departemen IT bertugas untuk melakukan 

pembangunan software yang dibutuhkan oleh yayasan serta troubleshooting untuk 

software komputer dan jaringan yang berada di dalam yayasan World Harvest. 

Sedangkan, Departemen HRD-GA (Human Resource Development and General 

Accounting) bertugas untuk melakukan penggajian dan manajemen karyawan. 
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