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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah Yayasan Bina Darma 

Yayasan Bina Darma didirikan pada tanggal 17 Agustus 1979 

oleh Rektor Universitas Kristen Satya Wacana dan Pengurus Pusat 

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan dimaksudkan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran bagi usaha – usaha pembinaan dan 

pengembangan generasi muda kristen Indonesia, terutama dalam 

bidang pembinaan kepemimpinan, yang mau berubah serta 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab profesionalnya dalam 

konteks kepemimpinan yang mengutamakan sumber daya manusia. 

 

Visi 

Menjadi pusat pembinaan dan pengembangan visioner yang 

berwawasan kebangsaan dan berwawasan oikumenis. 

 

 

Misi 

Bersama dengan pihak membina dan mengembangkan 

pemimpin yang memiliki komitmen moral, kepedulian social, 

ketrampilan, transformative dan keterampilan manajerial. 
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3.2 Bidang Usaha 

Lembaga Yayasan Bina Darma bergerak di bidang pusat 

pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengelolaan wisma 

yang merupakan instansi swasta. Bina Darma merupakan pusat 

pengembangan manusia yang didirikan oleh UKSW serta pengurus 

pusat GMKI. 

Tujuan dari Bina Darma dengan bertolak dari visi dan misi, serta 

memperhatikan realitas social kultural masyarakat, bangsa, dan gereja, 

maka secara konseptual strategi pembinaan dan pengembangan 

Generasi Muda Kristen Indonesia yang perlu dilakukan oleh Bina 

Darma adalah pembinaan dan pengembangan keterampilan social 

dasar serta pembinaan dan pengembangan potensi dinamik. 

3.3 Struktur Organisasi 

 

 Pembina :  

 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) 

- Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D 

 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP-

GMKI) 

- Ayub Pongrekun, S.Kom, M.Si (Ketua Umum PP-GMKI) 

- Desi Datang 

 Pengurus:  

 Ketua Umum : 

- Theofransus A.Litaay, SH, LLM 

 Wakil Ketua Umum : 

- Ir. Frans Alorerung 

 Sekretaris Umum : 

- Andeka Rocky Tanaamah, SE., M.Cs 

 Bendahara Umum : 

- Dra. Entri Sulistari, M.Si 

 Anggota : 

- Mamberob Rumakiek, S.Si, M.Kes.Sos 
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- Goklas Nababan, ST 

- Dr. Yusmic Foekh, SH 

 Pegawas :  

- Roos Kities Andadari, Ph.D 

- Drs. Butje Ruagadi, MS 

 

 

Struktur organisasi Yayasan Bina Darma Salatiga yang berada 

dibawah naungan badan pendiri yaitu UKSW dan PP – GMKI. 

Adapun Yayasan Bina Darma memiliki pengurus utama dalam hal ini 

memegang peranan penting sebagai penanggung jawab dalam 

memperoleh dan mengkoordinir sub pengurus diantaranya staff 

pengelola Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dan 

staff pengelola Wisma Bina Darma. 

PPSDM merupakan wadah pembinaan dan pengembangan 

GMKI, terutama dalam bidang pembinaan kepemimpinan, yang 

diarahkan kepada usaha untuk membina dan mengembangkan kader 

yang secara mental mau berubah serta menumbuhkan kesadaran dan 

tanggung jawab profesionalnya dalam konteks kepemimpinan yang 

mengutamakan sumber daya manusia. 


