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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 

Sekolah Pelita Harapan (SPH) dibangun pada tahun 1993 di Lippo Village oleh Dr. 

(HC) Johannes Oentoro dan Dr. (HC) James Riady. Sekolah Pelita Harapan menjadi 

salah satu sekolah internasional tertua di Indonesia yang menggunakan kurikulum 

International Baccalaureate Organization (IBO) & Cambridge Examination. 

Bahasa yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar sehari-hari di Sekolah 

Pelita Harapan adalah Bahasa Inggris. Selain itu, Sekolah Pelita Harapan juga 

merupakan sekolah Kristen yang mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada 

seluruh muridnya.  

Seiring perkembangannya Sekolah Pelita Harapan kini telah membangun 

lima buah campus yang berada di wilayah JABODETABEK, yaitu; Lippo Village 

– Tangerang, Sentul City – Bogor, Lippo Cikarang – Bekasi, Kemang Village – 

Jakarta Selatan dan Pluit Village – Jakarta Utara. Masing-masing campus memiliki 

suasana yang relatif berbeda, misalnya campus Lippo Village, Sentul City, dan 

Lippo Cikarang yang memiliki taman luas dan banyak ditanam penghijauan. 

Berbeda dengan Kemang Village dan Pluit Village yang berkonsep modern karena 

berada di dalam pusat perbelanjaan. 

Sekolah Pelita Harapan memiliki fasilitas yang mampu untuk bersaing 

dengan sekolah-sekolah internasional lainnya. Contoh fasilitas Sekolah Pelita 

Harapan antara lain adalah; kelas yang modern dan nyaman, ruang olahraga, kolam 

renang, lapangan sepak bola (kecuali di Kemang Village yang menggunakan 

fasilitas indoor), perpustakaan, laboratorium IPA, ruang dan alat music, studio tari, 

dsb.  

Berdasarkan data terakhir, total siswa yang berada di SPH berjumlah 2300 

orang dengan rincian sebagai berikut; Senior School (kelas 10-12) 597 orang, 
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Middle School (kelas 7-9) 503 orang, Junior School (TK- kelas 6) 1200 orang dan 

Boarding Student (Sentul City) 27 orang. Dari jumlah siswa diatas, masing-masing 

dimasukkan ke dalam kelas yang maksimal berisi 24 orang. 

Jumlah tenaga pengajar di SPH adalah 315 orang fulltimer dan 3 orang part-

timer. Masing masing pengajar juga dibagi lagi menjadi kategori pengajar lokal 

yang berjumlah 146 orang dan 172 pengajar dari luar negeri (native speaker). 

Sekolah Pelita Harapan selalu menjaga rasio jumlah guru dan siswa 1:7 orang. 

2.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi : 

“True Knowledge, Faith in Christ and Godly Character.” 

Misi : 

“Proclaiming the preeminence of Christ and engaging in the redemptive 

restoration of all things in Him through holistic education” 

2.1.2. Logo 
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 Struktur Organisasi Perusahaan 

Di Sekolah Pelita Harapan ada beberapa jabatan yang menjadi acuan seseorang 

dalam melakukan pekerjaan. Secara garis besar staff SPH dibagi menjadi dua buah 

bagian, yaitu akademis dan administratif. Contoh jabatan akademis adalah kepala 

sekolah dan guru. Sedangkan contoh jabatan administratif yang ada di SPH adalah 

Head of PRP, Head of IT, dan Head of Admission. Berikut adalah struktur 

organisasi Sekolah Pelita Harapan: 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekolah Pelita Harapan 
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