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STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
1.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

1.1.1

Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihakpihak yang dilibatkan.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi disusun melalui beberapa tahap. Tahap
pertama, melalui rapat pimpinan, dibentuk suatu tim kecil untuk menyusun draf visi, misi,
tujuan, dan sasaran program studi. Tahap kedua, draf yang disusun oleh tim kecil tersebut
kemudian dibawa dalam seminar yang dihadiri oleh unsur-unsur pimpinan sekolah,
stakeholder, dosen, Yayasan Charista, gereja pengguna, maupun alumni STAK Teruna
Bhakti. Tahap ketiga, visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi yang telah disepakati
tersebut kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa, dosen, yayasan, dan gereja
pengguna. Tahap terakhir, visi, misi, tujuan dan sasaran program studi tersebut kemudian
disahkan dalam rapat Kampus STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

Visi program studi
Menjadi pusat pendidikan lanjutan bagi pengembangan pendidikan agama Kristen
berkarakter dan bercitra Kristus, serta mampu melayani Gereja dan masyarakat Indonesia
yang majemuk, pada tahun 2023.

Misi program studi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Agama Kristen secara Alkitbaiah dalam konteks
kemajemukan Indonesia.
2. Melakukan penelitian empiris dan penelitian literatur untuk menghasilkan konsepkonsep pendidikan agama Kristen baru yang merupakan implementasi firman
Tuhan dalam konteks budaya Indonesia.
3. Melakukan pengabdian kepada gereja dan masyarakat, sebagai wujud partisipasi
positif dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia yang majemuk dan
bersatu, serta dalam pergaulan global yang dinamis.

Tujuan program studi
1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengajar dan berteologi secara injili, memiliki
karakter Kristus untuk memenuhi kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia yang
majemuk.
2. Melakukan penelitian empiris dan penelitian literatur tentang isu-isu pendidikan
agama kristen yang injili, oikumenis dan budaya Indonesia menerbitkan hasilhasilnya dalam jurnal, buku, serta prosiding dalam lingkup nasional dan
internasional.
3. Menjalin dan mengembangkan kerjasama pengajaran, penelitian, dan pengabdian
masyarakat dengan gereja dan lembaga-lembaga mitra di dalam dan luar negeri.
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Sasaran dan Strategi Pencapaian
Sasaran dan strategi penting dalam rangka pencapaian visi dan misi Prodi Magister Pendidikan Agama
Kristen adalah melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga
kegiatan utama tersebut dilaksanakan secara intensif, terpadu, dan berkelanjutan.
Sasaran Prodi Magister PAK STAK Teruna Bhakti meliputi:

No
1

Sasaran
Input mahasiswa yang
berkualitas

2

Tersedianya silabus
dan Rancangan
Pembelajaran
Semester (RPS)
Tersedianya diktat
dan handout untuk
mendukung
pembelajaran yang
efektif dan efisien
Tersedianya
media
elektronik
dalam
mendukung
pembelajaran
Tersedianya fasilitas
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk
perkuliahan

3

4

5

6

Tersedianya hotspot
area di
lingkungan
Prodi Magister PAK
STAK TB

7

Menghasilkan lulusan
yang profesional, dan
berkompeten
dalam
bidangnya berstandar
nasional, regional, dan/
atau internasional.

8

Menghasilkan lulusan
yang
mampu
mengimplementasikan,
mentransformasikan,
mengembangkan
keilmuan
dan
keahliannya
dalam

Strategi
Kualitas
rekrutmen
mahasiswa
baru
ditingkatkan
Kemampuan
dosen
dalam
menyusun
Silabus dan RPS

Indikator
80%
calon
mahasiswa
mempunyai IP dari Program
S1 = 3.0
Tersedianya Silabus dan
RPS untuk semua mata
kuliah

Kemampuan dosen
dalam menulis diktat
dan handout ditingkatk
an

Tersedia handout materi
ajar 100% dan diktat
mencapai 50%

Kemampuan
dosen
dalam
menyiapkan
media pembelajaran
elektronik ditingkatkan
Sarana pembelajaran,
khususnya
berbasis
TIK
ditingkatkan,
untuk
mendukung
terlaksanannya
pembelajaran
yang
berkualitas.
a. Kapasitas bandwit
h dan distribusinya
ditingkatkan.

Penggunaan
media
elektronik oleh dosen dalam
pembelajaran

b. Kemampuan
dosen dalam
mengelola
pembelajaran
yang berkualitas
ditingkatkan.
c. Kemampuan
dosen dalam
mengelola
pembelajaran
yang berkualitas
ditingkatkan.
a. Kurikulum setiap 3
(tiga) tahun
ditinjau ulang agar
relevan dengan
kebutuhan dunia
kerja untuk
meningkatkan
kualitas dan
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Tersedianya LCD proyektor
dan koneksi internet dalam
ruang
kuliah.
Memakai
fasilitas google class room.

a. Cakupan hotspotarea m
enjangkau
semua lingkungan
Magister PAK STAK TB
dan perpustakaan
dengan kecepatan
akses yang baik.
b. 70% dosen
bersertifikasi (serdos)
dan 100% Dosen yang
mengajar berijazah S3.
c. Kemampuan dosen
mengimplementasikan
metode pembelajaran
yang berkualitas.

a. Kurikulum yang
selalu uptodate (progra
m maupun konten).
b. Frekuensi kegiatan
alumni dalam satu
tahun

7

masyarakat/dunia
kerja.

9

Menghasilkan lulusan
yang
mampu
menyampaikan
gagasan/ide dengan
sistemik, baik secara
lisan maupun tulisan.

10

Kualitas
tesis
mahasiswa meningkat

kompetensi
lulusan.
b. Merevitalisasi
kegiatan alumni
dan
menyelenggaraka
n Tracer Study.
Diadakannya proses
pembelajaran interaktif
yang dapat mendorong
mahasiswa
untuk
menyampaikan
gagasan
atau
ide
secara sistemik, baik
lisan maupun tertulis.
Membentuk tradisi riset
yang kreatif, inovatif,
dan kolaboratif

11

Kualitas
akademik
lulusan meningkat

Membentuk
tradisi
pembelajaran
yang
inovatif, serta sistem
penilaian
yang
komprehensif.

12

Menghasilkan
yang berkualitas

a. Berkoordinasi
dengan Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
mengagendakan
riset Prodi yang
aktual dan
strategis
b. Dosen dan
mahasiswa
membentuk
kelompok studi
dan riset
c. Keterlibatan
mahasiswa dalam
riset yang
dilakukan oleh
dosen
ditingkatkan.
a. Menulis buku
b. Kemampuan
dosen dan
mahasiswa
menulis makalah
dari hasil riset
ditingkatkan.

riset

13
Menghasilkan naskah
publikasi dari hasil
riset.
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Kegiatan presentasi dalam
pembelajaran, forum ilmiah,
dan
karya
ilmiah
mahasiswa.

a. Kelengkapan pedoman
penjaminan mutu dan
sistem monev penulisan
tesis.
b. Jumlah perpaduan riset
antara mahasiswa dan
dosen setiap tahun.
c. Prosentase mahasiswa
per angkatan yang
mampu menyelesaikan
tesis kurang dari 12
bulan.
a. Prosentase lulusan (per
angkatan) dengan IPK
diatas 3,50.
b. Prosentase lulusan per
angkatan kurang dari 2
tahun.
a. Tersusunnya tematema riset Prodi yang
berkualitas dan aktual.
b. Terbentuknya kelompok
studi dan riset.
c. Meingkatnya jumlah
mahasiswa yang
mengadakan riset
dengan dosen.

Jumlah makalah yang siap
dipresentasikan di jurnal
lokal, nasional.

8

14

15

16

17

18

1.2

Terjaminnya
keberlanjutan Prodi

Prodi Magister PAK
minimal terakreditasi
“B”
Terwujudnya
kerjasama dengan
gereja-gereja di
Indonesia
Terwujudnya
kerjasama dengan
kampus-kampus.
Terwujudnya
kerjasama dengan
lembaga-lembaga
nasional maupun
internasional

a. Kelengkapan
pedoman tertulis
sistem PMB
b. Program promo
kepada calon
mahasiswa.
c. Jumlah
mahasiswa
ditingkatkan.
d. Meningkatkan
mutu manejemen
pelayanan
mahasiswa
Memonitor
dan
memenuhi kebutuhan
akreditasi
prodi
Magister PAK
Meningkatnya
kerjasama dengan
gereja-gereja di
Indonesia
Meningkatnya
kerjasama dengan
kampus-kampus di
Indonesia
Meningkatnya
kerjasama dengan
lembaga-lembaga
dalam dan luar negeri

a. Tersedianya pedoman
PMB
b. Jumlah animo pendaftar
calon mahasiswa.
c. Meningkatnya daya
tarik program studi.
d. Meningkatnya nilai ratarata Key Performance
indicator (KPI)
pelayanan kepada
mahasiswa

Diperoleh akreditasi dengan
nilai minimal “B”
Jumlah MoU

Jumlah MoU

Jumlah MoU

Sosialisasi
Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas
akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

Visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister PAK disosialisasikan kepada seluruh Sivitas akademika
melalui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Website STAK Teruna Bhakti : www.stakterunbhakti.ac.id
Penyebaran reflet dan pamflet
Penyebaran brosur
Buku pedoman yang diberikan kepada setiap mahasiswa Magister PAK
Media Radio: Promo di Radio Sasando Yogyakarta, FM 90.3
Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa pada
saat Program Pengenalan Akademik bagi mahasiswa baru, diskusi-diskusi antar dosen saat
pertemuan bidang pengajaran untuk penyusunan kurikulum, dan saat membahas topik-topik
penelitian yang direncanakan sebagai agenda penelitian dosen, serta dalam rapat-rapat
dengan staf adminsitrasi dan tenaga kependidikan.
7. Ceramah oleh dosen pada saat memberikan pelatihan dan berkhotbah di gereja-gereja.
Melalui cara-cara di atas, sivitas akademika dan tenaga kependidikan memahami visi, misi, dan tujuan
Program Studi Magister PAK
Adapun kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi serta pemahaman civitas
akademikan terhadap visi, misi, dan tujuan Prodi Magister PAK STAK TB, adalah sebagai berikut:
NO
1

KEGIATAN
Melalui berbagai rapat yang dilakukan oleh
program studi Magister PAK STAK Teruna
Bhakti
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IMPLEMENTASI
Pengelola Prodi Magister PAK STAK
TB dan seluruh kepala unit kerja di
Program pascasarjana memahami
visi, misi, dan tujuan Prodi Magister

9

PAK untuk kemudian dijadikan dasar
dalam melakukan berbagai kegiatan
dari masing-masing unit kerja di
program studi.
2

Sosialiasai melalui berbagai media
komunikasi yang tersedia, seperti:
brosur, leaflet, buku pedoman, spanduk
dan banner, media masa Media elektronik
(website: www.stakterunabhakti.ac.id)

3

Kegiatan Program Pengenalan Akademik

Mahasiswa,
alumni
tenaga
kependidikan
dan stakeholder lainnya, memperoleh
akses
untuk
mengetahui
dan
memahami visi, misi, dan tujuan Prodi
Magister STAK TB.
Seluruh mahasiswa baru Prodi
Magister PAK STAK TB, dapat
mengetahui sejak awal visi, misi, dan
tujuan Prodi Magister PAK sebelum
mengikuti berbagai kegiatan di Prodi
Magister PAK STAK TB.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN
MUTU
2.1 Sistem Tata Pamong
Pelaksanaan tata pamong yang mencerminkan good university governance (kredibel, transparan,
akuntabel, bertanggungjawab dan adil) dalam mewujudkan VMT dan strategi pencapaian sasaran pada
Program Studi Magister PAK STAK Teruna Bhakti.
Statuta STAK TB Tahun 2013 (SK Nomor: 02/SK/YC/II/2013) Pasal 32, Prodi Magister STAK Teruna
Bhakti, berkedudukan sebagai penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik Strata dua. Prodi
Magister PAK STAK TB dipimpin oleh seorang direktur pasca. Direktur Pascasarjana diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua STAK TB untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali satu
kali masa jabatan berikutnya.
Secara administratif, pelaksanaan tugas dan kewenangan pengelola Prodi Magister PAK STAK TB,
dibantu oleh staf administrasi (Umum, Akademik, Tata Usaha, dan Keuangan), serta tenaga
kependidikan (staf laboratorium dan perpustakaan), yang dipergunakan secara bersama untuk seluruh
program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
Guna mendukung terselenggaranya tata pamong yang efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan
Kerja dalam Surat Keputusan Ketua STAK Teruna Bhakti, Nomor: 03/PK/STAK TB/IV/2013 tentang
Peraturan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti. Keberadaan peraturan kerja
tersebut didukung dengan adanya: (a) kode etik akademik dosen, sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Ketua STAK TB Nomor : 04/KE/STAKTB/V/2013 tentang Kode Etik Akademik Dosen STAK
Teruna Bhakti, serta; (b) Peraturan disiplin karyawan, sebagaiman diatur dalam Surat Keputusan Ketua
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti No. 05/PDK/STAK TB/V/2013 tentang Peraturan
Lembaga Di Lingkungan Sekolah Tinggi AgamaKristen Teruna Bhakti, Yogyakarta.
Peraturan kerja dan Kode etik ini disosialisasikan secara intensif kepada dosen di Prodi Magister STAK
TB baik oleh pimpinan STAK, maupun pimpinan program studi di dalam berbagai forum
pertemuan/rapat dan pembinaan yang secara reguler dilakukan. Secara umum kode etik kerja bagi
dosen maupun tenaga adminsitrasi, tenaga kependidikan dan kepustakaan, ditujukan untuk
mengembangkan sikap dialogis dan mendorong seluruh staf untuk bersikap kritis sesuai dengan kaidah
keilmuan, dan menghindari arogansi keilmuan. Staf pengajar dan seluruh komponennya dapat bersikap
jujur, cermat, tertib, disiplin dan objektif dalam pengembangan keilmuan, sehingga dapat menjadi
teladan bagi mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian,
pengembangan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah, yang kreatif, produktif, dan inovatif dalam bidang
keilmuan, terutama melalui penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Etika yang berlaku
pun tetap memperhatikan integritas kepribadian berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan etika Kristen.
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Jelaskan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk membangun
sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam
mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian
sasaran.

1. Kredibel
Dalam memberi tugas kepada tenaga pendidik, program studi mempertimbangkan latar belakang
pendidikan dan pengalaman dari tenaga pendidik yang bersangkutan agar dapat menjalankan
tugasnya sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Penugasan diberikan secara
obyektif berdasarkan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik yang bersangkutan.
2. Transparan
Aturan-aturan yang berlaku di program studi dijelaskan secara transparan dalam dokumendokumen peraturan tenaga pendidik dan mahasiwa. Penilaian kinerja akademik tenaga pendidik
dilakukan secara transparan setiap awal semester untuk semester yang sudah lewat. Frekuensi
kehadiran tenaga pendidik dapat dilihat melalui presensi. Sedangkan perhitungan penilaian kinerja
akademik tenaga pendidik selalu dibagikan kepada tenaga pendidik pada akhir semester. Salah
satu aspek transparansi yang berhubungan dengan tenaga pendidik adalah bahwa tenaga pendidik
harus mengembalikan tugas-tugas yang sudah dinilai kepada mahasiswa sehingga di akhir
semester mahasiswa sudah bisa mengetahui nilainya karena mereka sudah mengetahui sistem
penilaian setiap mata kuliah yang diberikan. Wujud transparansi yang lain lagi adalah dalam hal
sistem keuangan baik bagi tenaga pendidik maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa, mereka bisa
mengetahui posisi keuangan mereka (catatan tentang berapa jumlah yang sudah dibayarkan dan
berapa jumlah yang wajib dibayar sesuai dengan waktunya).
3. Akuntabel
Setiap tenaga pendidik berpartisipasi mengevaluasi setiap keputusan yang telah disepakati
bersama. Dengan demikian semua keputusan yang diambil oleh direktur pascasarjana secara tidak
langsung disetujui oleh semua tenaga pendidik. Setiap awal dan akhir semester tenaga pendidik
mengadakan pertemuan untuk membahas tentang persiapan dan evaluasi pengajaran.
Akuntabilitas tenaga pendidik kepada mahasiswa terlihat dalam proses penilaian yang sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan oleh STAK Teruna Bhakti.
4. Bertanggung jawab
Semua elemen dalam program studi memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sesuai
dengan deskripsi tugas masing-masing dan sesuai dengan garis komando seperti yang dijelaskan
dalam struktur organisasi. Direktur Pascasarjana melaksanakan tugas yang diberikan dengan
sebaik-baiknya, dan mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang sudah
disetujui. Semua keputusan dan evaluasi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lini untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Adil
Asas keadilan program studi terlihat dalam sistem penilaian kepada mahasiswa, dan ketersediaan
prasarana yang dapat dipakai berdasarkan kebutuhan masing-masing. Semua tenaga pendidik
mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, dan
difasilitasi oleh program studi, salah satunya dengan mengambil pendidikan S3. Dalam hal
penetapan beban kredit kepada tenaga pendidikpun berlaku asas keadilan, terlihat dalam
penyebaran mata kuliah.

2.2 Kepemimpinan
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi,
mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat
keputusan yang tepat dan cepat.
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang re
alistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan
hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk
mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada
seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan
operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
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Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan
operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar
unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin
kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
Pola kepemimpinan dalam program studi Magister Pendidikan Agama Kristen mencakup informasi
tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
Kepemimpinan Operasioanl:
Prodi Magister PAK bersama dewan dosen telah menyusun visi prodi tahun 2023 secara
realistik berdasarkan analisis SWOT dan prediksi masa mendatang. Visi 2023 ini kemudian
diartikulasikan ke dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran prodi. Pada tahap selanjutnya Prodi Magister
PAK STAK TB, kemudian merancang Renstra dan Renop, serta Rencana Pengembangan Program
Studi (RPPS) selama periode 5 tahun, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang
telah ditetapkan.
Sedangkan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penjabaran visi dan misi tersebut
tertuang dalam desain kurikulum Prodi Magister PAK STAK TB, serta di dalam obyek-obyek penelitian
dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Prodi Magister PAK.
Implementasi kepemimpinan operasional secara hirarkis ini diarahkan mampu mewujudkan hubungan
baik antar sivitas akademika, dan mampu menstimulasi kekuatan intelektual dosen dan mahasiswa
secara arif.
Berbagai kegiatan untuk merancang dan menyusun jabaran-jabaran visi dan misi dalam
berbagai kegiatan operasional tersebut, di pimpin langsung oleh Direktur Pasca dengan melibatkan
seluruh sivitas akademika dan stake holder Prodi Magister PAK, sehingga substansi dari berbagai
jabaran visi misi, merupakan paduan dari ide-ide yang berasal dari dir.pasca maupun dari sivitas
akademika dan stake holder Prodi Magister PAK STAK TB. Di dalam tataran realisasinya, dir.pasca
menyerahkan pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut kepada masing-masing pihak sesuai
kapasitasnya masing-masing. Dalam hal ini Direktur Pascasarjana Prodi Magister PAK akan
melakukan kontrol melalui berbagai SOP yang ada, sehingga kegiatan tersebut akan berjalan sesuai
dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Pada setiap periode tertentu direktur
pascasarjana akan melakukan pertemuan rutin, guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
berbagai kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat mengetahui kemajuan dari kegiatan yang dilakukan
serta memberikan berbagai solusi alternatif terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kepemimpinan Organisasi
Secara organisatoris struktur organisasi di STAK Teruna Bhakti telah tersusun secara baik.
Pola kerja antar lembaga pun telah dituangkan dalam SOP, sehingga dapat berjalan sesuai yang
direncanakan dan ditetapkan. Untuk dilingkungan Program Studi Pascasarjana, berbagai kegiatan yang
dilakukan oleh Prodi Magister PAK, dilakukan dibawah koordinasi Direktur Pascasarjana STAK TB, dan
dibantu oleh beberapa tenaga kependidikan.
Sedangkan untuk di lingkungan Sekolah Tinggi, dalam bidang adminsitrasi akademik, Direktur
Pascasarjana Magister PAK bekerjasama dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua I bidang Akademik,
untuk pengelolaan keuangan dengan Wakil Ketua II bidang Keuangan, untuk pengadaan sarana dan
prasarana serta pemeliharaan sarana prasarana.
Dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Prodi Magister PAK bekerjasama
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M), sedangkan untuk kegiatan
untuk rekruitmen dan pengembangan staf, Prodi Magister PAK bekerjasama dengan Wakil Ketua II
bidang administrasi dan keuangan.
Guna menjamin terlaksananya tata kerja dan hubungan antar unit tersebut, maka secara
periodik Prodi Magister PAK STAK TB melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP yang mengatur hal tersebut.

Kepemimpinan Publik
Guna memperkenalkan dan memperluas kapasitas kelembagaan, Prodi Magister PAK STAK
TB telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi. Kerjasama yang dilakukan diantaranya
diarahkan untuk memperkuat sistem kepemimpinan publik, dimana Prodi Magister PAK mampu
memberi kontribusi perubahan ke arah perbaikan secara signifikan dalam pergaulan pendidikan dan
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kehidupan bermasyarakat. Beberapa kerjasama yang dilakukan dengan gereja-gereja seperti: Gereja
Bethel Indonesia ROCK Yogyakarta; Gereja Bethel Indonesia HOW, Taman Palem Jakarta Barat;
Gereja POUK Kemang Pratama Bekasi; dimana lewat gereja-gereja tersebut dosen-dosen Prodi
Magister PAK memberikan khotbah dan ceramah-ceramah dalam kegiatan di gereja-gereja tersebut.
Selain itu, dosen-dosen Magister PAK juga terlibat dalam asosiasi perguruan tinggi dan dosen
Kristen Indonesia (PDPTKI). Bahkan Ketua STAK TB adalah Sekum di PDPTKI secara nasional dan
Wakil Ketua III STAK TB adalah salah satu wakil ketua PDPTKI Wilayah Jateng-DIY.

2.3 Sistem Pengelolaan
Sistem pengelolaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan,
pengarahan, representasi, dan penganggaran. dituangkan dalam bentuk Rencana Program
Pengembangan Program Studi (RPPS) dan implementasinya yang disusun oleh Direktur Pascasarjana.
Program kerja disusun berdasarkan analisis strength, weakness, opportunity and threat
(SWOT). Berdasarkan kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman tersebut disusun rencana
operasional selama 5 tahun kedepan, yang terdiri dari beberapa butir program. Setiap butir program
kemudian dijabarkan dan diimplementasikan menjadi sejumlah kegiatan, dan masing-masing kegiatan
ditetapkan target capaian untuk setiap tahun. Pengembangan program studi menyangkut kebijakan:
Perencanaan: Pada saat penyusunan perencanaan pengembangan prodi Magister PAK STAK TB,
perencanaan melibatkan dosen dan karyawan. Perencanaan pengembangan prodi dijabarkan
berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis pengembangan STAK TB dan Program Pascasarjana,
yang kemudian dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran Prodi Magister PAK. Pada setiap
tahun dilakukan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk satu tahun berjalan yang disusun dalam
bentuk Rencana Program Pengembangan Program Studi (RPPS).
Penganggaran: Pada saat penyusunan perencanaan anggaran Prodi Magister PAK STAK TB,
melibatkan dosen dan karyawan, sedangkan pada saat realisasi anggaran melibatkan dosen,
karyawan, mahasiswa dan stakeholder lainnya. Anggaran pengembangan Prodi Magister PAK<
direncanakan dan dikendalikan langsung oleh Direktur Pascasarjana. Program pengembangan prodi
disusun untuk 5 (lima) tahun, dan kemudian dibreakdown setiap tahun, menjadi Rencana
Pengembangan Program Studi (RPPS). Selanjutnya anggaran disusun, diajukan, dan dinegoisasikan
untuk setiap tahun.
Pengorganisasian : Susunan organisasi Prodi Magister PAK, sebagai unsur pelaksana akademik
sesuai dengan Statuta STAK TB Tahun 2013 (SK Nomor: 02/SK/YC/II/2013).
Pengembangan Staf: Pengembangan staf tingkat Prodi Magister PAK dilaksanakan sesuai Statuta
STAK TB, serta sesuai dengan kebutuhan. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur
Pasca ditetapkan oleh Ketua STAK TB untuk masa jabatan 2(dua) tahun dan dapat diangkat kembali
satu kali masa jabatan berikutnya. Selain itu kesempatan belajar merupakan salah satu bentuk
pengembangan staf lainnya, adapun dosen dapat melanjutkan kejenjang S3 sedangkan untuk
karyawan yang masih lulusan SMA dan D3 dapat melanjutkan kejenjang S1 dan S2.
Pengawasan : Pelaksanaan semua kegiatan yang telah direncanakan selalu dimonitor dan dievaluasi,
baik secara internal maupun eksternal. Monev terhadap program pengembangan program studi,
dilakukan oleh tim auditor internal dari unit Lembaga Penjaminan Mutu STAK TB. Sealain itu monev
terhadap panduan mutu dan kepatuhan terhadap SOP-SOP yang telah ditetapkan dilakukan secara
internal oleh lembaga penjaminan mutu.
Pengarahan : Kegiatan Program Studi diarahkan untuk mencapai visi misi Prodi Magister PAK STAK
TB, yaitu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan administrasi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga
administrasi dalam suasana atmosfer akademik yang kondusif.
Representatif : Pelaksanaan berbagai kegiatan prodi diupayakan selalu melibatkan dosen, karyawan,
mahasiswa dan stakehoder lainya, baik terlibat dalam kepanitiaan, sebagai peserta, sebagai
moderator, sebagai narasumber, ataupun sebagai sponsor.
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2.4 Penjaminan Mutu
Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk
penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT.
Untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu di Prodi Magister PAK pada khususnya dan Sekolah
Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti pada umumnya, telah dikeluarkan berbagai kebijakan Ketua STAK
TB.
Kebijakan Ketua tentang sistem penjaminan mutu di STAK TB, tertuang dalam:
Surat Keputusan Ketua Tahun 2017, untuk membentuk Lembaga Penjaminan Mutu dan pengelolanya
di tingkat Sekolah Tinggi, serta Surat Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Kepala Penjaminan Mutu
di STAK TB. Fokus utama dari lembaga ini menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Internal (SPMPTI) yang didesain oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Sistem penjaminan mutu
STAK TB secara keseluruhan pada dasarnya bermaksud membangun sistem penjaminan mutu secara
terpusat dan terpadu. Untuk itu di tingkat Sekolah Tinggi sejak tahun 2017 dibentuk satu unit kerja
dengan nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)). Guna membantu tugas-tugas unit LPM tersebut,
sedangkan di Prodi Magister PAK dilakukan oleh Direktur Pascasarjana sebagai jaminan mutu internal,
dengan tugas pokok: (1) sebagai anggota LPM: (a) Bersama-sama dengan LPM membangun sistem
penjaminan mutu di STAK TB secara keseluruhan; (b) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi
(monev) bidang tertentu yang ditugaskan pimpinan sekolah tinggi; (c) Berkoordinasi dengan LPM untuk
melaksanakan tugas-tugas di tingkat program studi; (2) Sebagai elemen Prodi: (a) Membantu pimpinan
dalam membangun sistem penjamu di Program Studi; (b) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi
bidang tertentu yang ditugaskan pimpinan Program studi; (c) Membantu pimpinan dalam pembuatan
dan penyempurnaan dokumen manual prosedur dan instruksi kerja; (d) Membantu pimpinan dalam
membangun mekanisme dan instrumen perekaman data aktivitas akademik staf pengajar yaitu
pengajaran,
penelitian,
penulisan
artikel,
pengabdian
kepada
masyarakat;
(e)
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di tingkat jurusan seperti: mencatat temuan-temuan dalam
penyelenggaraan PBM, melengkapi quality board.
Pembangunan dan pengembangan penjaminan mutu yang dilakukan LPM sejak tahun 2017, mengacu
pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMP-PT) yang didesain oleh Dirjen Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Untuk mendukung sistem tersebut, sejak tahun 2017 STAK
TB melalui LPM telah membuat dokumen mutu Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta, yang terdiri atas:
1.
2.
3.
4.

Kebijakan Mutu;
Manual Mutu;
Standar Mutu;
Formulir Mutu

Yang kesemuanya telah dimasukan ke ristekdikti pada tgl 31 Desember 2017, dalam rangka
pemetaan SPMI.

2.5 Umpan Balik
Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik
dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka?
Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut:
Umpan Balik dari
(1)
Dosen

Isi Umpan Balik
(2)
1. Visi dan Misi STAK TB perlu
dituangkan secara kongkrit.
2. Perlu diupayakan peningkatan
jumlah
pengajar
dengan
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(3)
1. Akan diupayakan secara terus
menerus dalam pertemuanpertemuan dosen dan raker
setiap semester.
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Mahasiswa

Alumni

Pengguna lulusan

jenjang pendidikan yang lebih
tinggi.
3. Perlu peneyeleksian candidate
dosen yang dipersiapkan untuk
studi lanjut S3.
4. Diharapkan adanya pertemuan
dosen Pasca Sarjana secara
continu dan terjadwal.

2. Saat ini ada 4 dosen STAK TB
yang
sedang
mengambil
program S3 baik di STAK TB
sendiri, maupun di luar STAK
TB.
3. STAK TB akan membuat
perencanaan untuk mengutus
dan mendukung beasiswa bagi
dosen-dosen yang sedang
studi lanjut S3
4. Direncanakan akan dimulai
tahun ajaran 2017/2018

1. Sarana
dan
prasarana
pembelajaran.
2. Proses pembelajaran
3. Kurikulum yang adaptif dengan
kebutuhan dunia kerja

1. Mulai tahun 2017, sedang
diupayakan tempat
perkuliahan yang memadai
2. Proses
pembelajaran
dilakukan dengan rutin dan
memberikan
ruang
untuk
mahasiswa berekspresi
3. Kurikulum disesuaikan dengan
perkembangan
saat
ini,
khususnya
dibidang
pendidikan.Karena
itu
kurikulum MPAK telah direvisi
pada thn 2016 sesuai KKNI.
Membentuk ikatan alumni dengan
nama IKA-TB. Ikatan alumni
berpusat di Yogyakarta dan
memiliki beberapa
koordinator
alumni di Jateng, Jabar, Jakarta,
Kendari, Poso, Kupang, Surabaya
dan Ambon.Sumbangan yang
diberikan para alumni berupa bukubuku teks, sembako untuk asrama
mahasiswa setiap bulan dan juga
beasiswa bagi mahaiswa S1 yang
membutuhkan
Mencari informasi dari stakeholder
perihal kualitas lulusan STAK TB
dalam bentuk rekomendasi. Untuk
langkah
selanjutnya
akan
dilakukan langkah proaktif dengan
cara: (1) mengedarkan angket atau
questioner ke stakeholder untuk
menginventarisir kelebihan dan
kekurangan
STAK
TB;
(2)
mengadakan
pertemuan atau
tatap muka antara pengguna
lulusan dengan institusi dan (3)
meminta rekomendasi tertulis atau
“hitam di atas putih” atas dan
tentang STAK Teruna Bhakti.

Penelusuran alumni dilakukan
tahun 2016 yang ini di mana
pelaksanaannya
setelah
selesai dari wisuda. Para
alumni memberikan masukan
untuk STAK TB baik di bidang
akademik dan non akademik.

Umpan
balik
yang
dengan
memperkenalkan calon lulusan
kepada dunia kerja melalui caracara pemagangan yang dilakukan
oleh setiap mahasiswa sebagai
tugas akhir yang ditempatkan pada
instansi
pemerintah
maupun
swasta yang telah memberikan arti
yang
sangat
besar
untuk
meningkatkan prestasi dan mutu
lulusan PROGRAM STUDI, dimana
setiap mahasiswa yang melakukan
kegiatan
tersebut
akan
mendapatkan
penilaian
dari
instasni tempat bekerja sebagai
umpan balik dari prestasi yang
dilakukan.

2.6 Keberlanjutan
Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam
hal:
a.

Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:
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b.

c.

1. Melakukan sosialisasi tentang capaian dan prestasi dalam pengembangan program studi,
seperti banyak alumni yang menjadi pendeta, guru dengan status pegawai negeri.
2. Melakukan sosialisasi tentang keunggulan Program Studi melalui visi, misi dan kompetensi
lulusan serta komitmen lembaga dalam proses pembelajaran selama masa studi.
3. Penyebarluasan informasi pendaftaran mahasiswa baru telah dilakukan melalui promosi dalam
bentuk menyebarkan melalui media cetak leaflet/Brosur dan media elektronik. Penyebaran
brosur juga dilakukan dengan membagikannya pada mahasiswa yang telah lulus untuk dibawa
ke daerah asal mereka. Penyebarluasan informasi pendaftaran mahasiswa baru juga dilakukan
dengan reklame melalui media cetak terkemuka di Yogaykarta. Spanduk juga digunakan
sebagai sarana informasi pendaftaran mahasiswa baru.
Upaya peningkatan mutu manajemen:
1.
Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat Program Studi.
Pengelolaan mutu secara internal dilakukan melalui; (a) pengkajian dan peninjauan kurikulum
1 kali dalam 3 tahun, (b) monitoring dan mekanisme balikan (feedback) dari mahasiswa,
dilakukan dengan mengadakan pertemuan koordinasi untuk menanggapi aspirasi yang
berkembang, serta memperoleh umpan balik dari dosen dan mahasiswa untuk evaluasi kinerja
program studi.
2.
Evaluasi internal yang berkelanjutan
Program Studi secara berkelanjutan melakukan evaluasi internal, misalnya evaluasi dalam
pelaksanaan proses perkuliahan. Evaluasi internal program studi dimaksudkan dalam rangka
penjaminan mutu pendidikan dan sebagai persiapan evaluasi dan akreditasi.
3.
Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan akreditasi dalam perbaikan dan pengembangan
program
Hasil evaluasi internal dan eksternal yang dilakukan Program Studi dipergunakan untuk:
a. penilaian pelaksanaan program dan pencapaian sasaran.
b. perencanaan dan perbaikan secara berkesinambungan.
c. pemberian informasi mengenai program studi kepada masyarakat yang memerlukan.
d. Dalam rangka peningkatan baku mutu sistem pembelajaran, setiap mata kuliah terdapat
RPKPS(rencana program kegiatan pembelajaran semester) yang telah dibicarakan
bersama oleh tim dosen pada saat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai. Bila ada
referensi baru (atau edisi terbaru), maka RPKPS akan ditinjau lagi oleh Ketua Program
studi Program Studi PAK. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar materi perkuliahan tidak
usang, juga untuk membangun kekompakan dan pembinaan tim dosen. Misalnya,
mengingatkan setiap dosen agar memiliki kontribusi aktif dalam pencapaian visi program
studi, sehingga diharapakan pada setiap diri dosen terbangun paradigma “controlled by
vision and values”:
Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:
1.
Memperbaiki kualitas proses pembelajaran seperti bahan ajar, menyusun strategi dan
metode mengajar dosen agar sesuai dengan tujuan mata kuliah serta menempatkan dosen
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan mata kuliah yang diajarkan.
2. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran seperti buku di
perpustakaan program studi dan lembaga, sistem informasi dan lain-lain.
3. Melengkapi silabus dan perangkat pembelajaran secara berkala.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga tercipta interaksi antar civitas
akademik yang lebih berkualitas.
5. Melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
6. Memberikan penghargaan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik
yang tinggi dan prestasi ekstrakurikuler.

d.

Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:
Dalam rangka peningkatan kualitas penelitian, Prodi MPAK STAK TB telah memotivasi staf
pengajar untuk memperoleh sumber dana penelitian dari Dirjen Bimas Kristen, dan institusi lain.
Beberapa kerjasama yang telah dilakukan dapat dikelompokkan dalam:
1. Kerjasama dalam bidang akademik,
2. Kerjasama dalam bidang penelitian,
3. Kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat,
4. Kerjasama dalam bidang pengiriman dosen,
5. Kerjasama dalam bidang pengembangan staf.

Kerjasama Dalam Bidang Akademik
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Kerjasama dalam bidang akademik telah dilakukan dengan:
a. Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa Surabaya; STAKRI Kupang; STT REAL Batam
dalam bentuk studi banding (benchmarking), dan guest lecture yang ditandai dengan MoU
antara lembaga.
b. Organisasi Gereja yang ada di Provinsi Yogyakarta, sepserti Gereja Happy Family; GBI
ROCK, GMII, GKKD, GCKF dan sebagainya dalam bentuk pelatihan dan seminar. Secara
khusus lembaga interdenominasi ini meruapakan asalah satu stake-holder STAK Teruna
Bhakti , yaitu bagi pengembangan dan keberlanjutan Prodi S-1 Teologi.
c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dalam bentuk
program pembinaan kerohanian bagi remaja dan pemuda dalam bidang seni dan budaya.
Juga bekerjasama dengan Bimas Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan hal
yang sama.
Kerjasama Dalam Bidang Penelitian
Kerjasama dalam bidang penelitian akan dilakukan dengan Dirjen Bimas Kristen Kementrian
Agama Republik Indonesia. Dimana pada tahun 2014 ada 7 dosen STAK Teruna Bhakti yang mendapat
Hibah penelitian dari pemerintah.
Kerjasama Dalam Bidang Pengabdian Masyarakat
Kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat telah dilakukan dengan beberapa gereja yang
berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dimana sivitas akademika STAK Teruna Bhakti mengadakan
mission trip untuk menolong masyarakat gereja setempat. Thn 2016, bersama masyarakat disekitar
STAK TB melakukan aksi Sembako Natal. Thn 2017, bersama Gereja GKRI di Kulon Progo Yogya, aksi
Paskah bersama anak-anak Panti asuhan. Thn 2018, mengirimkan tim aksi Gempa di Palu, yang terdiri
dari 1 dosen, 1 mahasiswa MPAK dan dibantu para alumni di Sulawesi Tengah.
Evaluasi Proses
Evaluasi proses menjelaskan tentang proses pembelajaran dan Kesesuaian dan Kecukupan
Sarana yang Mendukung yang dimiliki oleh Program Studi PAK.
- Proses Pembelajaran
Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan untuk memenuhi misi Program Studi
PAK, maka kualitas dan kinerja dosen perlu untuk selalu dipantau dan dikendalikan. Dosen pengajar
Program Studi PAK sebagian besar berasal dari Program Studi MPAK dan diperkuat juga oleh dosen
dari Jurusan Perguruan Tinggi Agama di lingkungan kota Yogyakarta, dan sebagian dari Perguruan
Tinggi Sekuler di Yogyakarta. Melalui mekanisme itu maka mutu dosen terjaga dengan baik. Untuk
menjaga hal ini, terdapat pula rambu-rambu untuk rekruitmen tenaga dosen yang ditentukan oleh
Program Studi MPAK. Ketua Program Studi MPAK secara aktif melakukan monitoring terhadap aktivitas
perkuliahan yang meliputi frekuensi kehadiran serta topik perkuliahan. Berdasarkan RPS yang telah
dibuat oleh dosen pengampu. Kepala Bagian Pengajaran Program Studi MPAK membuat laporan
tertulis tentang kegiatan pembelajaran setiap minggu tentang frekuensi perkuliahan untuk tiap mata
kuliah.
Kesesuaian dan Kecukupan Sarana yang Mendukung
Ruang kelas, ruang dosen, ruang mahasiswa, dan perpustakaan dirancang dengan dilengkapi
penyejuk udara dan dipergunakan sesuai tujuan, juga memperhatikan persyaratan kesehatan dan
keselamatan kerja. Luas ruangan disesuaikan dengan penggunaannya.
Aliran (arus) informasi akademik di Program Studi Magister PAK telah memperlancar
komunikasi, dan memudahkan stakeholders untuk memperoleh pemecahan permasalahan yang dimiliki
di praktek pendidikan agama kristen. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian dan kecukupan tentang:
1. Data dan informasi tentang mahasiswa dan alumni,
2. Perangkat lunak (software),
3. Buku teks (textbooks),
4. Prosedur yang telah kondusif dalam sistem informasi proses belajar di Program Studi PAK.
Penyebaran informasi kepada masyarakat umum tentang Program Studi PAK telah dilakukan
dengan menggunakan media cetak (leaflet, media cetak).
e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:
Upaya yang dilakukan Program Studi PAK untuk memperoleh dana hibah kompetitif adalah pada Tahun
2013 dan 2014, STAK Teruna Bhakti mendapatkan masing-masing 2 bentuk dana hibah; Pertama
berbentuk, dana hibah pembangunan sarana prasarana dan kedua adalah dana hibah penelitian,
dimana ada 7 dosen STAK TB yang mendapat dana hibah penelitian tersebut.
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STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN
3.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru
Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru,
kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan
mahasiswa baru.
Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi ini.
1. Rekrutmen
Calon mahasiswa yang dapat direkrut haruslah memenuhi ketentuan di bawah ini;
1.1. Seorang Kristen yang telah lahir baru.
1.2. Memiliki ijazah Sarjana.
1.3. Sehat jasmani dan rohani.
2. Seleksi
Seseorang yang berminat dan memenuhi ketentuan di atas dapat diseleksi menjadi calon
mahasiswa baru dengan prosedur sebagai berikut;
2.1. Pendaftaran
Syarat-syarat pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru Stratum Dua (S-2) antara lain:
2.1.1.

Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai sarjana yang telah dilegalisir oleh
lembaga yang berwenang (5 lembar)

2.1.2.

Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian (1 lembar).

2.1.3.

Menyerahkan Surat Kesehatan Dokter (1 lembar).

2.1.4.

Membayar Uang Pendaftaran.

2.1.5.

Menyerahkan Pas photo 3x4 (5 lembar).

2.1.6.

Menyerahkan Rekomendasi Gereja Asal (1 lembar).

2.1.7.

Menyerahkan Fotocopy Akte Kelahiran /Kenal Lahir (1 lembar).

2.1.8.

Menyerahkan Fotocopy Surat Baptis (1 lembar).

2.1.9.

Mengisi Formulir Pedaftaran.

2.1.10. Menyerahkan surat ijin dari atasan bagi PNS dan TNI.

2.2. Test Masuk
Calon mahasiswa yang telah melengkapi persyaratan di atas, wajib mengikuti tes
penyaringan.
2.2.1

Tes Tetulis
Tes tertulis mencakup: Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Bahasa
Inggris dan Pengetahuan Alkitab bagi yang sarjana non-teologi. Sedangkan
bagi sarjana teologi, tes tertulis meliputi: Bahasa Ibrani, Bahasa Yunani,
Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Alkitab.

2.2.2.

Tes Wawancara
Tes wawancara diadakan untuk mengetahui kepastian akan panggilan,
kelahiran baru dalam Kristus, alasan mengambil prodi tertentu, dan aspekaspek yang dianggap perlu.

3. Pengambilan Keputusan
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Sistem pengambilan keputusan bagi calon mahasiswa untuk diterima atau tidak diterima pada
Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen dilakukan melalui rapat koordinasi
pengelola Program Pasca Sarjana, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Proogram Studi. Hasil
pengambilan keputusan dituangkan dalam berita acara penerimaan mahasiswa baru, yang
selanjutnya diumumkan kepada calon mahasiswa yang dikirim melalui pos ke alamat masingmasing.
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru, wajib mendaftar ulang
selambat-lambatnya satu minggu sejak tanggla pengumuman dan memnuhi persyaratan
administratif yang telah ditetapkan oleh Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen.

3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan
3.2.1

Tuliskan data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format
tabel berikut:
Jumlah Calon
Mahasiswa

Tahun
Akademik

(1)

Daya
Tam
pung

(2)

Jumlah Mahasiswa
Baru

Ikut
Sele
ksi

Lulus
Seleksi

Bukan
Transfer

(3)

(4)

(5)

Jumlah Total
Mahasiswa

Jumlah
Lulusan

Transf
er(2)

Bukan
Transf
er

Transf
er(2)

Bukan
Transf
er

(6)

(7)

(8)

(9)

TS-4
20
17
17
17
0
17
0
TS-3
25
22
22
22
0
22
0
TS-2
30
26
26
26
0
26
0
TS-1
25
24
24
24
0
24
0
TS(1)
10
8
8
8
0
8
Jumlah
110
97
97
97
0
97
0
Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir = 3.62
Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3x3+A4xB4+A5xB5)/(A1+A2+A3+A4+A5)
Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = 1.5 tahun

A1=17
A2=22
A3=26
A4=0
A5=0
65

IPK(3) Lulusan Mahasiswa
Bukan Transfer

Tran
sfer(2)

Min

Rata2

(10)

(11)

(12)

0
0
0
0
0
0

3.62
3.34
3.46

B1=3.73
B2=3.6
B3=3.63
B4=0
B5=0

Mak

(13)
3.87
3.8

Catatan:
(1)TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang
(2)Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata
kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain,
baik dari dalam PT maupun luar PT.
(3)Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum

3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang
akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah).
Kegiatan,
Tingkat (Lokal,
No.
Nama Mahasiswa
Jenis Prestasi
Waktu, dan
Wilayah, Nasional,
Tempat
atau Internasional)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa pada lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
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Jumlah
Mahasiswa
WNA

(14)

Tahun
Masuk

Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada
Tahun

Jumlah Lulusan s.d. TS
(dari Mahasiswa Bukan
Transfer)

TS-4
TS-3
TS-2
TS-1
TS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(a)=17
(b)=0
(c)=17
TS-4
17
0
0
22
0
22
TS-3
22
0
26
0
26
TS-2
26
(d)=24
(e) =24
(f) =0
TS-1
TS
8
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.
3.3

(7)

Evaluasi Lulusan

3.3.1 Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan
Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan
pihak pengguna?
ada
Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut.
Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini.
Lulusan Program Studi Magister PAK, secara umum memiliki kualitas yang baik, di mana
setiap lulusan mempunyai tingkat penguasaan keilmuan pada bidang minat yang ditekuni
sesuai dengan misi Program Magister PAK. Lulusan STAK TB umumnya telah mempunyai
tingkat kemandirian yang cukup untuk melaksanakan penelitian ilmiah dan memecahkan
masalah manajemen yang berkaitan dengan bidang minat yang ditekuninya. Sampai saat ini,
Program Magister PAK masih tetap melakukan pelacakan lulusan (Tracer Study). Pelacakan
Lulusan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sampai sejauh mana pengembangan
keilmuan yang diperoleh bisa diaplikasikan di tempat kerjanya. Informasi ini merupakan masukan
bagi program studi untuk mendapatkan input bagaimana keinginan pasar dan atau pelanggan
terhadap lulusan yang diharapkan atau dibutuhkan.
Program pelacakan lulusan dengan pengiriman angket pada lulusan dan melalui quisioner yang
disebarkan dan e-mail telah dilaksanakan. Berdasar pada data tracer study melalui e-mail
hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Jenis Bidang Usaha. Sebagian besar alumni bekerja dalam bidang pendidikan ada juga yang
bekerja di bidang produksi dan sebagian lagi sebagai karyawan bidang pemerintahan.
b. Saran-saran dari Alumni. Para alumni memberikan saran-saran sebagai berikut agar STAK
TB:
1) Meningkatan kualitas layanan’’ (administrasi dan akademis).
2) Mempercanggih media pembelajaran: seperti sarana perkuliahan, perpustakaan,
textbooks, jurnal, akses internet.
3) Agar meng-up-date materi yang sesuai dengan dunia kerja dan percepatan lulusan.
4) Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan pakar/praktisi dari dunia usaha.
5) Mengharapkan unit program studi untuk mengurangi kendala birokrasi yang berbelit.
6) Mengharapkan biaya pendidikan yang lebih murah.
7) Mengharapkan ada beberapa jenis beasiswa lain yang diusahakan oleh STAK TB.
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3.3.2 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut:
Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai. Jumlah responden (pengguna)=
Tanggapan Pihak Pengguna
No.

Jenis Kemampuan

(1)

(2)

Sangat
Baik
(%)
(3)

Baik

Cukup

Kurang

(%)

(%)

(%)

(4)

(5)

(6)

1

Integritas (etika dan moral)

70

30

0

0

2

Keahlian berdasarkan bidang ilmu
(profesionalisme)

80

20

0

0

3

Keluasan wawasan antar disiplin
ilmu

66

34

0

0

4

Kepemimpinan

85

15

0

0
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Pemanfaatan
Hasil Pelacakan

(7)
Hasil
pelacakan
lulusan
dimanfaatkan
untuk menolong
proses
belajarmengajar, karena
beberapa
dari
lulusan adalah para
dosen dibeberapa
perguruan
tinggi
lain.
Juga
dipakai
sebagai
sarana
penggalangan
dana
oleh
pengurus alumni
untuk
menolong
adik-adik
merka
yang
masih
menempuh
pendidikan S1.
Beberapa alumni
bahkan
menjadi
sarana
untuk
menjadi
agen
informasi
lapangan
pekerjaan
bagi
mahasiswa STAK
Teruna Bhakti yang
masih kuliah.
Selain itu, dengan
adanya
ikatan
alumni STAK TB,
maka
jaringan
kemitraan
dibukakan.
Dan
bahkan STAK TB
bermitra
dengan
beberapa lembaga,
oleh
karena
peranan alumni di
lapangan.
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5

Kerjasama dalam tim

60

30

10

0

6
7
8

Bahasa asing
Komunikasi
Penggunaan teknologi informasi

50
85
90

30
15
10

20
0
0

0
0
0

9

Pengembangan diri

90

10

0

0

Total

(a)=676

(b)=194

(c)=30

Beberapa fasilitas
kampus,
seperti
buku-buku
perpustakan dan
computer
disumbangkan
juga oleh para
alumni.

(d)=0

Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan
(*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada
peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100
3.4

Himpunan Alumni
Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan jenis
partisipasi (sumbangan dana, fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran,
pengembangan jejaring) dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.

STAK Teruna Bhakti Yogyakarta memiliki ikatan alumni yang bernama IKA-TB. Ikatan alumni berpusat
di Yogyakarta dan bekerjasama dengan PS, maupun STAK TB sebagai partner untuk menolong STAKTB dalam pelayanan atau kegiatan-kegiatan akademik, maupun non akademik. IKA-TB memiliki
pengurus alumni dibeberapa kota di Indonesia, seperti di Surabaya, Banyuwangi, Papua, Riau,
Jakarta, Ambon, Kendari, Kupang dan Poso. Kegiatan yang dilakukan oleh IKA-TB adalah:
1. Memberi Sumbangan Dana bagi adik-adik mereka yang sedang studi di STAK-TB, berupa
beasiswa dan sembako setiap bulan untuk asrama STAK-TB.
2. Saat ini STAK TB sedang mencari tanah untuk pembangunan kampus. IKA-TB ikut ambil bagian
dengan membuat komitmen untuk pembangunan kampus STAK-TB. Selain itu, IKA-TB juga
berpartisipasi dalam memberikan sumbangan buku, computer untuk perpustakaan dan
laboratorium computer.
3. IKA-TB memberikan saran kepada PS PAK dan STAK-TB, untuk memperhatikan perkembangan
dan perubahan kurikulum pada sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga PS PAK mampu untuk
menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan pendidikan di Indonesia.
4. IKA-TB, juga membangun jaringan dengan menyediakan ladang pelayanan dan pekerjaan bagi
para alumni. Salah satu sumbansih konkret IKA-TB adalah Pendirian PAUD dan TK Teruna Bhakti
di Poso, yang semuanya melibatkan Alumni STAK-TB. Bahkan tempat ini akan menjadi
laboratorium alam bagi para mahasiswa yang akan mengikuti mission trip.
5. IKA TB juga menjadi fasilitator bagi pengembangan pelayanan misi bagi STAK Teruna Bhakti di
Kendari, Banyuwangi, Sidoarjo dan Ambon.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA
4.1 Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan
Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman),
penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga
kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
Sistim rekrutmen, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan,
tertuang secara tertulis dalam STATUTA STAK TB, yang merupakan AD/ART, yang kemudian
diimplementasikan kedalam Buku Pedoman Sisitim Perekrutmen Dosen dan Tenaga
Kependidikan. Semua sistim itu, memiliki SOP.
REKRUTMEN DOSEN/TENAGA PENDIDIK:
A. Persyaratan:
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1. Dosen biasa/tetap STAK Teruna Bhakti Yogyakarta adalah dosen yang diangkat menjadi
tenaga penuh waktu untuk mengajar di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta, baik program S1,
S2, maupun S3.
2. Dosen luar biasa/tidak tetap STAK Teruna Bhakti Yogyakarta adalah dosen yang bekerja
tidak penuh waktu yang diangkat bila terjadi kekosongan tenaga tetap untuk mengampu
mata kuliah tertentu atau dari dosen yang ada tidak memiliki keahlian di bidang tersebut.
3. Pembagian tugas dosen biasa dan dosen luar biasa sesuai dengan gelar akademik.
4. Dosen biasa S1 minimal bergelar Magister Teologi, sedangkan dosen S2 minimal bergelar
Doktor Teologi, dan untuk S3 minimal bergelar Profesor atau Doktor yang telah memiliki
pengalaman mengajar.
5. Dosen luar biasa minimal bergelar akademik S3 dan berasal dari lembaga yang memiliki
hubungan dengan STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.
6. Dosen luar biasa diangkat setiap semester sesuai kebutuhan.
7. Proses rekrutmen dosen tetap STAK Teruna Bhakti Yogyakarta dilakukan sesuai dengan
kebutuhan.
8. Calon dosen tetap harus memiliki prestasi akademik yang baik untuk S3, dengan IPK
minimal 3.5.
9. Calon dosen tetap memiliki kedewasaan spiritual termasuk sikap dan disiplin pribadi.
10. Calon dosen tetap memiliki riwayat perjalanan studi dan pelayanan gerejawi/kristiani yang
lancar dan memiliki wawasan kebangsaan.
11. Mengacu pada peraturan pemerintah dosen tetap tidak diperkenankan menjadi dosen tetap
lebih dari dua program studi.
12. STAK Teruna Bhakti Yogyakarta akan memberhentikan seorang dosen tetap jika ternyata
yang bersangkutan mengembangkan pandangan dan ajaran yang menyimapang kode etik
dan pandangan teologi yang dianut oleh STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.
13. Pembinaan bagi dosen dilakukan secara rutin dan berkala melalui kegiatan pembinaan
setahun sekali yang biasanya dilakukan di luar kampus.

4.2 Monitoring dan Evaluasi
Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan
kinerja tenaga kependidikan.
Sistem monitoring untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan
Buku Pedoman STAK Teruna Bhakti (terlampir). Khusus untuk tenaga pendidik, sistem monitoring
diatur dalam Buku Pedoman Tata Krama Tenaga Pendidik (terlampir). Juga didasarkan atas
Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD). Kinerja dosen ini dinilai sesuai dengan Tri Darma perguruan
tinggi Yakni : Pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Sistem monitoring kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukandengan
merekam kehadiran harian dosen dan kehadiran atas perkuliahan yang diasuh.Untuk kehadiran
dosen atas perkuliahan yang diasuh monitoring dilakukan setiap bulandan diberitahukan kepada
dosen yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan atas datakehadirannya.
Evaluasi terhadap proses belajar mengajar untuk dosen dilakukan dengan menyebar angket
kepada mahasiswa setiap akhir semester. Angket dilakukan secara manual yang sifatnya wajib
untuk setiap mahasiswa. Hasil pengisian angket semua mahasiswa kemudian diakumulasi
berdasarkan matakuliah yang diambil oleh mahasiswa. Tiap-tiap matakuliah (kelas) memiliki nilai
rata-rata tersendiri yang mungkin berbeda antara satu matakuliah (kelas) dengan matakuliah
(kelas) yang lain. Selain itu, masing-masing dosen juga memperoleh nilai rata-rata yang mungkin
berbeda untuk tiap-tiap dosen. Nilai tersebut diambil dari nilai rata-rata dari nilai matakuliah yang
diampu pada semester tersebut. Item-item yang dinilai dalam angket diantaranya berupa materi
kuliah, dosen dan sistem penilaian yang diberikan oleh dosen. Hasil angket ini akan dijadikan bahan
evaluasi untuk tiap-tiap dosen agar memberikan kinerja yang lebih baik di semester mendatang.
Hasil angket yang diambil selama satu tahun terakhir (2017) menunjukkan bahwa dosen-dosen
system informasi rata-rata mendapatkan nilai diatas 3.5 (skala 1-5) yang berarti bagus
Evaluasi untuk kepegawaian dosen dilakukan dengan melihat aktivitas dosen di bidang
akademik/perkuliahan, keaktifan serta keterlibatan dalam kegiatan untuk menunjang institusi baik
di Jurusan/Program Studi maupun fakultas, yang bisa diukur dari Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh
(EWMP) masing-masing. Evaluasi dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dalam bentuk Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Aktivitas dosen pada tiap semesternya selalu direkap
berdasarkan dokumen tertulis yang ada.
Evaluasi dosen pada bidang penelitian dan pengabdian diatur dalam Buku Panduan
Penelitian dan Buku Panduan Pengabdian yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
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kepada masyarakat (LP2M). Buku Panduan yang disusun LP2M mengatur tentang tata cara
pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta dilakukan sebagai dasar monitoring dari penelitian
serta pengabdian yang dilakukan oleh tiap dosen. Penelitian dan pengabdian didokumentasikan ke
dalam dokumen borang standar 7 pada bagian 7.1.3.
4.3 Dosen Tetap
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai
tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan
pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat
menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu.
4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No.

(1)
1

NIDN(2)

Nama
Dosen
Tetap(1)
(2)
Munatar
Kause***

(3)
2303038201

Tgl.
Lahir
(4)
3-31982

Jabata
n
Akade
mik
(5)
Asiste
n Ahli

Gelar
Akade
mik
(6)
S.Th
M.Th
D.Th

Pendidikan
S1, S2, S3
dan Asal PT(3)

1.

2.

3.

2

Marianus
Patora***

2321031101

18-51980

Asiste
n Ahli

S.Th
M.Th
D.Th

1.

2.

3.

3

Korelius
Sabat

K

2327038101

27-31981

Asiste
n Ahli

S.Th
M.Th
D.Th

1.

2.

3.

4

Bertha
Toganti

Z

2307098201

7-91982

Asiste
n Ahli
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S.Th
M.Pd.
K
D.Th

(7)
STT
Nazarene
Indonesia
STT
Nazarene
Indonesia
STAK
Teruna
Bhakti
STT
Nazarene
Indonesia
STT
Nazarene
Indonesia
STAK
Teruna
Bhakti
STT
Bethany,
Sby
STT
Nazarene
Indonesia
STAK
Teruna
Bhakti

1. STT
Nazarene
Indonesia
2. STAK
Teruna
Bhakti
3. STAK
Teruna
Bhakti

Bidang
Keahlian
untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
(8)
1. Teologi
2. Teologi
3. Teologi

1. Teologi
2. Teologi
3. Teologi

1. Teologi
2. Teologi
3. Teologi

1. Teologi
2. PAK
3. PAK
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5

Harry
Soegijono

2310106501

6

Marthen
Sahertian

2307036801

10-101965

Asiste
n Ahli

Ir.
M.Th
D.Th

Asiste
n Ahli

S.Th
M.M
D.Th

1. Unsoed
Purwokerto
2. STAK
Teruna
Bhakti
3. STAK
Teruna
Bhakti
1. STT Intim,
Makasar
2. STIE YPU
3. STAK
Teruna
Bhakti

1. Peternakan
2. Teologi
3. Teologi

1. Teologi
2. Manejemen
3. PAK

Keterangan:
(1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya
agar dilampirkan.
(2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
(3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.
4.3.2 Aktivitas dosen tetap dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester pada satu tahun
akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 (12 SKS
setara dengan 36 jam kerja per minggu)
SKS
SKS
Pengajaran pada
SKS
Penga
Manajemen**
SKS
JumPS
Nama
b-dian
No.
Penelah
PS
Lain
Dosen Tetap
kepada
PT
litian
SKS
Sendir
PT
PT
MasyaLain
PT
i
SenSenrakat
Lain
diri
diri
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
Munatar Kause
3
4
6
13
2

Marianus Patora

2

4

4

10

3

Korelius K Sabat

5

4

3

13

4

Bertha Z Toganti

5

4

4

13

5

Harry Soegijono

4

4

6

14

6

Marthen
Sahertian

5

4

4

13

Jumlah
Rata-rata*

76
12.67

Catatan:
SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel,
maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah.
* rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap.
** SKS manajemen dihitung sbb :
Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.
- rektor/direktur politeknik 12 SKS
- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS
- ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS
- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6
SKS
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/
sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS
- sekretaris PS 3 SKS
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Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan
baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.
4.4 Dosen Tidak Tetap
4.4 Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.
(1)
1

Nama
Dosen
Tidak
Tetap(1)
(2)
Johannis
Siahaya**
*

NIDN(2)

(3)
2307016301

Tgl. Lahir
(4)
7-1-1963

Jabata
n
Akade
mik
(5)
Lektor

Gelar
Akademi
k
1.
2.
3.
4.

(6)
S.Th
M.Th
D.Min
D.Th

Pendidikan S1,
S2, S3 dan Asal
PT(3)
1.
2.

2

Nunuk
Rinuikti***

2312036501

12-3-1965

Lektor

1.
2.
3.
4.
5.

Dra
STh
M.Div
M.Th
D.Th

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

3

Karel.M
Siahaya**
*

2315017101

15-1-1971

Lektor

1.
2.
3.

S.Ag
M.Th
D.Th

1.
2.
3.

(7)
STTNI Yogya
STAN Malang
dan STTNI
Yogya
STII Yogya
STII Yogya
UPN Yogya
STTNI Yogya
STAN Malang
STTNI Yogya
STAKTB Yogya
UKIM, Ambon
STII Yogya
IKB Balikpapan

Bidang
Keahlian untuk
Setiap Jenjang
Pendidikan
(8)
1. Teologi
2. Teologi
3. Kepemimpin
an
4. Misiologi
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomi
Teologi
Teologi
Teologi
Teologi

1.
2.
3.

Teologi
Teologi
Teologi

Keterangan:
(1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya
agar dilampirkan.
(2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
(3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.
4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir
4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai
dengan bidang PS
Jenjang
Tahun
Bidang
Perguruan
No.
Nama Dosen
Pendidikan
Negara
Mulai
Studi
Tinggi
Lanjut
Studi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Liliana
S3
PAK
STAK TB
Indonesia
2014
2
Toto Soepryanto
S3
PAK
STAK TB
Indonesia
2014
3
Harlin Yasin
S3
Teologi
STAK TB
Indonesia
2014
4
Lucky Setiawan
S3
Teologi
STAK TB
Indonesia
2015

4.5.2 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb,
dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)
No.

(3)
Kuliah Umum; Antropologi Kebudayaan
Kuliah Umum; Changes Management

Waktu
Pelaksan
aan
(4)
2015
2015

Kuliah Umum; Metodologi Penelitian Kuantitatif

2016

Kuliah Umum; Metodologi Penelitian Kualitatif

2016

Nama Tenaga Ahli/Pakar
(1)
1
2
3
4

(2)
Prof Dr. Agustinus Supriyanto (UGM)
Prof. Dr. Wesley Simanjuntak (UKI
Jkt)
Prof.
Dr.
Ayub
Padangaran
(UNHALO)
Dr. David Samiyono (UKSW)

Nama dan Judul Kegiatan
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5
6

Dr. Fransijana Rissakota (UKDW)
Dr. Slamet Yahya Hakim (Hongkong)

Kuliah Umum; Antropologi Alkitab
Kuliah Umum; Pastoral Care

2017
2017

4.5.3

Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop/
pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan pakar/ahli dari luar PT
Sebagai
No.
Nama Dosen
Jenis Kegiatan*
Tempat
Waktu
Penyaji
Peserta
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Munatar Kause
1. Relawan
1. Yogyakarta
2014
V
2017
V
Pemilu
2. Yogyakarta
2017
v
2. Penyusunan
3. Semarang
Kurikulum S1
Musik
sesuai
KKNI
3. Penyusunan
Kurikulum S2
Musik
sesuai
KKNI

2.

Marianus Patora

1. Penyusunan
Kurikulum S1
Musik
sesuai
KKNI
2. Penyusunan
Kurikulum S2
Musik
sesuai
KKNI

1. Yogyakarta
2. Semarang

2017
2017

V
v

3

Bertha Z Toganti

1. Penyusunan
Kurikulum S1
Musik
sesuai
KKNI
2. Penyusunan
Kurikulum S2
Musik
sesuai
KKNI

1. Yogyakarta
2. Semarang

2017
2017

V
v

4

Kornel K Sabat

1.

1.
2.
3.
4.
5.

2017
2017
207
2018
2018

2.

3.

4.

5.

Pembinaan
Guru-guru
agama Kristen se
Magelang
Mountain Top
Camp SMA Cita
Hati
Pembinaan
Karyawaan Sido
Muncul
Pembicara
Retreat Sekolah
Kristen Lentera
Pembicara KIPKY
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Surabaya
Semarang
Ambarawa
Yogyakarta

V
V
V
V
v
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5

Harry Soegijono

1. Penyusunan
Kurikulum S1
Musik
sesuai
KKNI
2. Penyusunan
Kurikulum S2
Musik
sesuai
KKNI

1. Yogyakarta
2. Semarang

2017
2017

V
V
v

6

Marthen Sahertian

1. Penyusunan
Kurikulum S1
Musik
sesuai
KKNI
2. Penyusunan
Kurikulum S2
Musik
sesuai
KKNI

1. Yogyakarta
2. Semarang

2017
2017

V
v

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, Pameran,
Peragaan dll

4.5.4 Pengalaman dosen tetap sebagai:
4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber

No.

Nama Dosen

Nama Lembaga

Waktu

(1)

(2)

(3)

(4)

Tingkat
(Lokal, Nasional,
Internasional)
(5)

4.5.4.2 Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah
No.
(1)
1
2
3
4
5
6

Nama Dosen
(2)
Munatar Kause
Marianus Patora
Korelius K Sabat
Bertha Z Toganti
Harry Soegijono
Marthen Sahertian

Nama Lembaga

Waktu

(3)
PDPTKI
PDPTKI
PDPTKI
PDPTKI
PDPTKI
PDPTKI

(4)
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Nama Lembaga

Waktu

Tingkat
(Nasional, Internasional)
(5)
Nasional
Nasional
Nasional
Nasional
Nasional
Nasional

4.5.4.3 Visiting professor
No.
(1)
1
2

Nama Dosen
(2)
Kornel K Sabat
Kornel K Sabat

(3)
STT Magelang
STT Harvest Semarang
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Tingkat
(Nasional, Internasional)
(5)
Nasional
Nasional
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4.5.5

Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian
dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).
Tingkat
Waktu
No.
Nama Dosen
Prestasi yang Dicapai*
(Lokal, Nasional,
Pencapaian
Internasional)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Munatar Kause
Hibah Penelitian Kemenag 2014
Nasional

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan.
4.6 Tenaga kependidikan
4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani
mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:
Jumlah Tenaga Kependidikan dengan
Jenis Tenaga
Pendidikan Terakhir
No.
Unit Kerja
Kependidikan
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1
SMA/SMK
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)
(11)
1
Pustakawan *
2
Laboran/ Teknisi/
Analis/ Operator/
Programer
3
Tenaga
2
1
Administrasi
4
Lainnya : …
Total
2
1
* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan
4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga
kependidikan.
Tenaga kependidikan kami berasal dari lulusan Teologi dan PAK, bahkan ada yang lulusan SMK. Oleh
karena itu, kami berusaha untuk meningkatkan kualifikasi mereka dengan mengirim mereka mengikuti
beberapa pelatihan atau kursus seperti:
1. KURSUS PERPUSTAKAAN DI STT SIMPSON UNGARAN JATENG
2. KURSUS CYBER MEDIA DI BALI
3. KURSUS PROGRAM KOMPUTER DI YOGYAKARTA
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STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
5.1 Kurikulum
 Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan
kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.


Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi
utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan
terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung
pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk
memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi
dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.



Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman
materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan
kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

5.1.1 Kompetensi
Uraikan secara ringkas kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung,
kompetensi lainnya).
Kompetensi Prodi Magister PAK lebih diarahkan kepada bagiamana menjadikan mahasiswa
memiliki kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lain yang saling terkait untuk
membagun landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya,
sikap dan perilaku dalam berkarya serta pemahaman akan kaidah kehidupan masyarakat, maka
kompetensi lulusan ditetapkan sebagai berikut:
Kompetensi Utama:
Kompetensi utama merupakan kompetensi “penciri” dari Prodi Magister PAK. Artinya;
kompetensi ini yang menjadi ciri khas dari Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen. Hal ini
dapat dilihat dari sturuktur kurikulum yang terdiri dari Mata Kuliah Pendidikan yang menjadi ciri
dari Prodi Magister PAK ini.
Kompetensi Pendukung:
Kompetensi pendukung merupakanj kompetensi “pembeda” dari Prodi Magister PAK. Artinya
walaupun cirinya adalah “pendidikan”, namun yang membedakan dari Magister Pendidikan yang
lain adalah “Agama Kristen”. Hal ini dapat dilihat dari Mata Kuliah yang dibangun adalah mata
kuliah dari prespektif Kristen. Misalnya: PAK dan Misi Modern; Sejarah, Teologi dan Filosofi PAK,
dll.
Kompetensi Lainnya:
Kompetensi lain merupakan kompetensi yang memperlengkapi para peserta didik dengan
keunikan tersendiri yaitu ilmu teologi. Mata kuliah yang diberikan seperti, hermeneutika dan juga
teologi sistimatika lanjutan. Hal ini akan menolong mahasiswa untuk tidak keluar dari jalur teologi
kristen.

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada
Kepmendiknas No. 045/U/2002.
5.1.2 Struktur Kurikulum
Beban studi program magister bagi peserta sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyakbanyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam
waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk
penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Kepmendiknas No.
232/U/2000)
5.1.2.1 Jelaskan struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil
penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta lengkapi tabel di bawah ini.
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LANDASAN PENGEMBANGAN
Landasan pengembangan kurikulum Program Pascasarjana STAK Teruna Bhakti, yaitu (a)
Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) Peraturan Presiden No. 8
Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (c) Permendikbud No.73
Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi, (d) Peraturan Pemerintah No. 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
serta (e) Standar Nasional Pendididikan Tinggi Tahun 2014.
Mengacu kebijakan STAK TB yang tertuang pada SK Ketua Nomor…. tentang pengembangan
kurikulum program studi dan Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi menyatakan
bahwa kurikulum program studi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti mengacu pada
KKNI. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum program magister mengimplementasikan KKNI level
8 (delapan) dan Program doktor level 9 (sembilan).
PROFIL LULUSAN S-2 PAK:
1. Pendidik, Guru dan Dosen Pendidikan Agama Kristen (PAK).
2. Disainer kurikulum & pembelajaran PAK dalam berbagai konteks.
3. Peneliti & pengembang program PAK dalam berbagai konteks.
KOMPETENSI LULUSAN
1. Menguasai & mengembangkan PAK sebagai disiplin ilmu.
2. Mampu merancang & mengembangkan kurikulum PAK untuk merespon kebutuhan
konteks.
3. Mampu merencanakan dan mengembangkan peningkatan profesi kependidikan PAK
dalam berbagai konteks.
4. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan dan melaporkan hasilnya, baik berupa
tesis, maupun jurnal STAK TB atau bahkan Jurnal terakreditasi.
PENDEKATAN :
Penyusunan dan pengembangan kurikulum serta silabus pembelajaran pada program studi S2 PAK bersifat integratif, menekankan mahasiswa aktif dan pendekatan andragogis.

Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester,
dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt

(1)
I

Kode MK

(2)
22161101
22161104
22161201
22161403
22161405
22161203

II

22161202
22161204
22161205

22161401
22161402

Nama Mata Kuliah(1)

Bobot
SKS

(3)
Metoologi Penelitian
Filsafat Ilmu
Sejarah, Filosofi dan
Teologi Pendidikan
PAK dan Misi Modern
Teori2
Kontemporer
Pendidikan
Fondasi-fondasi PAK

(4)
2
2
3

Manejemen Konflik
Metode dan Strategi
Pembelajaran PAK
Kepemimpinan
&
Manejemen
Pendidikan
Isu-isu
kontemporer
Pendidikan
Pengembangan
Profesi Kependidikan

SKS MK
dalam
Kurikulum
InstiInti(2) tusio
nal
(5)
(6)
˅
˅
˅

Kelengkapan(3)
Unit/ Jur/ Fak
Penyelenggar
a

Deskripsi

Silabus

SAP

(7)
˅
˅
˅

(8)
˅
˅
˅

(9)
˅
˅
˅

(10)
MPAK
MPAK
MPAK

2
3

˅
˅

˅
˅

˅
˅

˅
˅

MPAK
MPAK

3

˅

˅

˅

˅

MPAK

2
3

˅
˅

˅
˅

˅
˅

˅
˅

MPAK

2

˅

˅

˅

˅

MPAK

2

˅

˅

˅

˅

MPAK

3

˅

˅

˅

˅

MPAK
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22161404

III

Teori dan Konstruksi
Kurikulum PAK

22161102
Proposal Tesis
22161103
Tesis
Total SKS

˅

3

2
10
42

˅
˅

˅

˅

˅

MPAK

˅
˅

˅
˅

˅
˅

MPAK
MPAK

1) Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst.
(nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)
2) Menurut rujukan peer group / Kepmendiknas 045/U/2002 (ps. 3 ayat 2e)
3) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP.
Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.
5.1.2.2 Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:
Semester
(1)
3
3
3
3
3
3

Kode MK
(2)
22161206
22161301
22161302
22161303
22161304
22161305

Nama MK (pilihan)
(3)
Pastoral Care
Perjanjian Lama Lanjutan
Perjanjian Baru Lanjutan
Teologi Sisitimatika Lanjutan
Hermeneutika Lanjutan
Teologi Pastoral
Total SKS

Bobot
SKS
(4)
2
2
2
2
2
2
12

Unit/ Jur/ Fak
Pengelola
(6)
MPAK
MPAK
MPAK
MPAK
MPAK
MPAK

5.1.3 Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir
Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam
proses peninjauan tersebut.
Program Magister pendidikan agama kristen (MPAK) memulai menentukan Kurikulum pertama kali
pada tahun ajaran 2013/2014. Alasannya adalah karena pada saat itu MPAK baru mendapat ijin
penyelenggara dan kurikululum yang di buat adalah berdasarkan pada beberapa hal; seperti
kurikulum inti dari Dirjen Bimas Kristen dan juga kurikulum institusional ditentukan oleh Direktur
Pasca dan Rektorat. Mengingat perkembagnan pendidikan yang cepat dan persaingan yang
terjadi, disertai dengan kebutuhan akan MK tertentu yang diperlukan oleh para mahasiswa MPAK,
maka pada tahun 2016, setelah kami mempunyai 6 dosen tetap yang memenuhi kualifikasi untuk
mengajar di MPAK, maka kami mengadakan rapat pembentukan kurikulum.
Rapat dihadiri oleh semua dosen tetap dan juga para pimpinan STAK TB dan pada bulan Juli 2016,
kami mengdakan revisi terhadap kurikulum yang dibuat pada tahun 2013. Ada beberapa alasan:
1. Disesuaiakan dengan PP nomor 8 thn 2012 tentang KKNI
2. Adanya kebutuhan yang berhubungan dengan Kompetensi Pendukung yang menjadi
pembeda dengan program sejenis lainnya.
3. Adanya kebutuhan yang berhbungan dengan Kompetensi Lain yang adalah salah satu
keunikan pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu teologi.
Dalam menyusun kurikulum ini beberapa langkah yang dilakukan:
1. Mendengar masukan dari mahasiswa MPAK
2. Draft dibuat oleh Direktur Pasca yang berkonsultasi dengan Wakil Ketua 1 bidang Akademik
dan Ketua STAK TB
3. Draft tersebut dibawah kedalam rapat dengan melibatkan KaProdi MPAK dan para dosennya.
4. Draft kurikulum yang telah disetujui oleh Dir.Pasca disusun dan diserahkan kepada Ketua
STAK TB untuk disahkan dan ditetapkan sebagai kurikulum baru MPAK.
5. Hasilnya adalah:
a. Dimulainya MK Pilihan
b. Ada MK yang didrop dari Wajib ke Pilihan
c. Ada pengurangan SKS disesuaikan dengan kebutuhan MPAK
d. Ada penambahan MK baru

Tuliskan hasil peninjauan kurikulum mengikuti format tabel berikut.
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No
.

No. MK

Nama MK

MK
Baru/
Lama/H
apus

(1)

(2)

(3)

(4)

Perubahan
pada
Bu
Silabu ku
s/SAP Aja
r
(5)
(6)

1

22161203

Fondasifondasi PAK

Baru

˅

˅

2

22131304

Hermenutika
Lanjutan

Hapus,
dimasuk
an
ke
MK
Pilihan

˅

˅

Atas
Usula
n/
Masuk
an
dari
(8)

Alasan Peninjauan

(7)
Perlu adanya MK
dasar yang akan
menjadi penuntun bagi
MPAK
Karena
ini
masuk
dalam
kelompok
kopetensi lain, maka
didrop ke MK pilihan

Ganjil
2016

Dewan
dosen

Ganjil
2016

Jelaskan persyaratan mukim (residency requirement), pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.
Persyaratan mukim mahasiswa MPAK adalah 3 semester. Selama 2 semester pertama
mahasiswa menempuh total 30 SKS, baik mata kuliah wajib, ataupun matrikulasi. Pada semester
berikutnya mahasiswa secara intensif mempersiapkan proposal tesisnya dan mulai menyusun
tesis. Ini mensyaratkan bahwa mahasiswa untuk bermukim minimal satu setengah (1.5) tahun di
Yogya dan sekitarnya. Namun bagi mahasiswa berdomisili di luar kota dapat menginap di Asrama
Mahasiswa S1 yang di sewa oleh STAK TB , terletak dibelakang kampus. Oleh karena itu, saat
pendaftaran ulang, mahasiswa diminta untuk memberikan alamat rumah di Yogya dan sekitarnya,
selain di kota asal.
Kendala dihadapi oleh kebanyakan mahasiswa yang kuliah di MPAK STAKTB sambil bekerja
atau melayani gereja. Namun, mahasiswa telah memahami bahwa perlu bermukim di Yogya dan
sekitarnya atau menginap di Asrama Mahasiswa Putra atau Putri, walaupun sederhana, atau ada
juga ngekos/kontrak rumah di Yogyakata untuk menyelesaikan teori. Bagi mereka yang tidak bisa
meninggalkan pekerjaan dan atau pelayanannya, sudah harus ada di Yogya sehari sebelum
perkuliahan dimulai. Karena sistim perkuliahannya memakai sistim block teaching selama 3-4 hari
pertemuan per 1 mata kuliah.

5.2.2

Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk penguasaan bahasa Inggris
digunakan standar TOEFL.
STAK Teruna Bhakti, khususnya Program Studi Magister PAK telah menentukan persyaratan
lulus bagai mahasiswa MPAK. Salah satunya memenuhi syarat lulus TOEFL dengan skor 450.
Sampai saat ini mahasiswa itu sendiri yang mencari skor TOEFLnya dan diserahkan kepada
STAK TB. Dan mulai pertengahan 2018, STAK TB bekerjasama dengan Lembaga TOEFL
HELP di Yogyakarta untuk melakukan pelatihan dan test TOEFL. Walau demikian, ada kendala
yang dihadapi yaitu rendahnya skor yang diperoleh oleh mahasiswa di awalnya, sehingga
memerlukan waktu untuk test ulang lagi.

5.2.3

Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian mata kuliah yang isinya berupa perkembangan ilmu
mutakhir dalam bidangnya. Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala yang
dihadapi.
Perkuliahaan Prodi MPAK diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan S1 PAK dan Teologi
dengan IPK minimal 2,75. Jika ada yang berasal dari non teologi dan PAK, maka mahasiswa
tersebut harus mengambil mata kuliah matrikulasi.
Proses pelaksanaan perkuliahaan kuliah di dalam kelas dengan memakai sistim block teaching
selama 3-4 hari per mata kuliah dilakukan selama 2 semester. Pada semester ketiga, mahasiswa
sudah harus menyelesaikan Tesis, yang dimulai dengan membuat proposal tesis. Proposala
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tesis sudah dapat dibuat sejak akhir semester 2, karena sejak semester 1, mahasiswa telah
mendapat mata kuliah Metologi Penelitian.
Sesuai dengan peraturan akademik MPAK, maka dosen akan dimonitoring oleh KaProdi dalam
perkuliahaannya. Dan kehadirian mahasiswa harus 80% jika ingin lulus dari mata kuliah. Dalam
perkuliahaan ada tugas-tugas berupa Paper yang harus diserahkan sebelum semester berakhir
dan diharapkan dapat dimasukan ke Jurnal STAKTB.
5.2.4 Jelaskan cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis.
Proses penulisan tesis mahasiswa MPAK STAK TB diatur dalam buku Pedoman Penulisan Tesis
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti yang berisi aturan umum dalam penulisan tesis bagi
mahasiswa Sarjana, Pascasarjana dan mahasiswa doktoral. Memonitor dan mengendalikan
penulisan tesis sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Tesis dan prosedur dosen pembimbing
mereview draft tulisan tesis mahasiswa.
Proses penulisan tesis mahasiswa Prodi MPAK STAK TB dimulai saat pelaksanaan pengambilan
data penelitian. Program studi MPAK STAK TB memberikan kesempatan bimbingan tesis kepada
mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Mahasiswa melaksanakan penelitian dan
penulisan tesis dimonitor oleh pembimbing melalui buku bimbingan tesis & bimbingan tesis.
Mahasiswa mendaftar untuk ujian tesis jika telah menyelesaikan penulisan laporan penelitian tesis
dan telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing sudah mereview
penulisan tesis secara baik dan tidak ada plagiat.

Berdasarkan pedoman penulisan tesis, dimonitor/ direview dosen, dan dimonitor/dievaluasi oleh
Direktur Pasca dan KaProdi MPAK, terhadap proses penulisan tersebut, maka penulisan tesis
mahasiswa MPAK STAK TB tidak ada penyimpangan yang terjadi antara lain:
1. Format tesis tidak sesuai dengan format yang ditetapkan.
Dosen pembimbing mereview format penulisan tesis berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis
STAK TB. Selain itu, pekerjan dosen tersebut dimonev oleh Dir.Pasca/KaProdi.
2. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten.
Dosen Pembimbing meminta agar data tesis dan pengolahannya dicek untuk dimintakan
pengesahan/validasi oleh staf atau seseorang yang ditunjuk oleh karena kemampuan dalam
analisa data/statistik/menguasai komputer dengan baik, agar terhindar dari data yang palsu dan
tidak konsisten. Selain itu, pekerjan dosen tersebut dan pelaksanaan validasi data juga dimonev
oleh Dir.Pasca/KaProdi
3. Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf tesis.
Dengan adanya Ujian Tesis dan Presentasi hasil tesis mahasiswa, maka tesis yang dibuat
mahasiswa menuju pada kualitas yang baik. Karena tesis final adalah setelah merevisi tesis
sebelumnya yang belum diujikan. Selain itu, monev dari Dir.Pasca terhadap penulisan tesis
tersebut dari tesis2 yang sudah final.

5.2.5 Jelaskan peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar
(internasional, nasional, wilayah, lokal PT) serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.
Berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti,
Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen STAKTB wajib membuat hasil penelitian berupa
tesis dan naskah publikasi. Hasil penelitian tesis berupa naskah publikasi yang telah dinyatakan
layak dapat diusulkan oleh Kaprodi dan pembimbing untuk diseminarkan dikalangan internal
Prodi MPAK STAK TB, yang dihadiri oleh kalangan dosen, dan peserta program studi di Sekolah
Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
Penyusunan Tesis dan naskah pubklikasi bukanlah menjadi masalah. Yang menjadi masalah
adalah Publikasikan ke tingkat nasional dan internasional, apalagi ke jurnal terakreditasi. Itulah
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masalah atau kendala utama dalam mempublikasikah tulisan hasil tesis tersebut diluar dari jurnal
lokal di STAK TB.
5.2.6 Jelaskan sistem penjaminan mutu tesis, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
Sistim Penjaminan mutu tesis MPAK STAK Teruna Bhakti diatur dalam buku pedoman MPAK
sebagai berikut:
1. Dosen pembimbing ditentukan oleh STAK TB
2. Mahasiswa mengusulkan judul tesisnya kepada KaProdi atau Direktur Pasca, apabila
disetujui.
3. Mahasiswa mempersiapkan proposal tesis dengan bimbingan dosen pembimbing
4. Sesuai waktu yang ditentukan, diadakan ujian proposal oleh dewan dosen MPAK yang
ditentukan oleh panitia ujian proposal tesis dan tesis.
5. Panitia ujian tesis atau sidang majelis MPAK ditetapkan dengan SK Ketua STAK TB,
berdasarkan usulan direktur pascasarjana.
Mahasiswa juga diwajibkan untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis.
Hasil penelitian tersebut kemudian diuji dalam ujian Tesis.
1. Penilaian Tesis akan sebagai berikut:
a. Pembimbing Tesis :
 Isi Skripsi (Konten, teologia, logika, kreativitas).................................................60%
 Cara menyajikan........................................10%
 Usaha
dan
sikap
mahasiswa
dalam
masa
penulisan
skripsi........................................30%
Total.......................................................100%
b. Penguji-Penguji:
 Isi skripsi (konten, teologia, logika)........60%
 Kreativitas.................................................20%
 Penguasaan pokok ....................................20%
Total ......................................................100%

5.2.7 Jelaskan peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister,
pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
Peraturan tentang keanggotaan tim penguji Tesis MPAK STAK TB adalah sebagai berikut:
1. Penguji Tesis terdiri dari 3 orang dosen yang bergelar doktor (S3)
2. Dalam ujian Pembimbing Tesis adalah salah satu dari tim penguji
3. Proses ujian harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan. Apapbila ada dari salah satu penguji tidak hadir, maka pengujian tesis ini harus
ditunda.

Mahasiswa yang naskah tesisnya sudah mendapat persetujuan dosen pembimbing berhak untuk
ujian tesis. Ujian tesis dilaksanakan berdasar jadwal dan kalender akademik yang telah
ditentukan oleh MPAK dan STAK TB. Berdasar hal tersebut, Kaprodi menetapkan penguji di luar
dosen pembimbing. Selanjutnya Kaprodi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang
tim penguji berikut jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis. Forum ujian tesis dipimpin oleh
Ketua tim penguji yang ditentukan oleh STAK TB atas usulan direktur pascasarjana.
Hasil ujian dilakukan secara musyawarah sesuai nilai yang diberikan oleh semua penguji dan
diumumkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan.Nilai lulus untuk ujian tesis minimum 3
(B). Apabila kurang dari nilai tersebut mahasiswa harus mengulang ujian tesis dan diberikan
kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka mahasiswa yang
bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan dosen pembimbing) untuk memperbaiki
naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi di Program Studi MPAK.
Revisi atau perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus dapat
diselesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu revisi atau perbaikan
yang ditentukan telah habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak
STAK TERUNA BHAKTI: BORANG MAGISTER PAK 2018

35

dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Dosen Pembimbing, maka Dosen
Pembimbing dapat mengusulkan agar mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.
Mahasiswa yang lulus ujian tesis, dan telah melakukan revisi atau perbaikan dengan persetujuan
Dosen Pembimbing, harus menggandakan naskah tesis sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan
diserahkan ke Bagian Akademik beserta soft copy (dalam format text dan disimpan dalam CD).
Hampir tidak ada kendala yang berarti baik dalam persiapan ujian tesis, maupun pada
pelaksanaan ujian tesis. Yang sering terjadi adalah mahasiswa meminta perpanjangan masa
revisi atau perbaikan tesisnya.

5.3

Pelaksanaan Proses pembelajaran
Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah
belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik
yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan
bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki
mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan
(kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan
Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan
mahasiswa, serta materi perkuliahan.
Sejak MPAK dididrikan kami sudah memakai sistim monitor kehadiran dosen walaupun masih
sederhana dan sejak tahun 2017 SPMI telah membuat form khusus bagi monitoring kehadiran
dosen dan materi perkuliahaan yang diberikan oleh dosen tersebut. Mengingat kelas perkuliahan
MPAK memakai sistim block teaching, maka dosen harus mengisi form yang tersedia sesuai
dengan sesi pembelajaran yang diberikan per hari.
Mahasiswa juga mempunyai presensi sendiri yang disesuaikan dengna jam-jam perkuliahaan
dengan sistim block teaching. Dan tingkat kehadiran mahasiswa harus memenuhi 75% tatap
muka dengan dosen. Misalnya; dalam 3 hari kuliah itu ada 12 sesi, artinya per hari 4 sesi yang
dimulai dari jam 09.00-16.00 wib, maka apabila kehadiran mahasiswa kurang dari 9 kali/sesi
maka dianggap gagal dalam MK ini.
Dosen diberi kebebasan untuk membut silabus dan rencana perkuliahaan. STAK TB
memberikan rambu-rambu yang sesuai dengan KKNI. Dan semuanya tertuang dalam SPMI
STAK TB. Diahrapkan sebelum kuliah dimulai semua silabus dan RPP telah siap dan diberikan
kepada mahasiswa. Diakhir perkuliahaan, Dir.Pasca akan memeriksa apa saja yang telah
diajarkan; apakah sudah tuntas ataukah masih ada yang belum tuntas.
5.3.2

Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut
silabusnya.

5.4 Penelitian Tesis
5.4.1

Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi ini, mencakup informasi
tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan
pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.
Proses penulisan tesis mahasiswa MPAK STAK Teruna Bhakti tertuang dalam buku pedoman
STAK TB yang di dalamnya terdapat item tentang penulisan ilmiah sbb:
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1. PERATURAN SKRIPSI/TESIS DAN DISERTASI
Sesuai dengan buku Panduan yang dikeluarkan oleh STAK Teruna Bhakti. Setiap
mahasiswa yang menginginkan wisuda dengan ijazah S1,S2 dan S3 wajib menyusun
sebuah skripsi, Tesis atau Disertasi. Ini adalah peraturan pemerintah, dan tidak bisa
dihindari. Oleh karena itu, penulisan skripsi/tesis/disertasi menjadi usaha yang penting
bagi mahasiswa, dan juga membawa jumlah SKS yang sesuai dengan kepentingannya,
yaitu 6/10/12 SKS sesuai level pendidikannya. Syarat-syarat untuk penulisan
skripsi/tesis/disertasi:
a. Setiap mahasiswa yang menginginkan menulis skripsi harus mendapat izin dari Wakil Ketua
1 Bidang Akademis atau Direktur Pascasarjana bagi mahasiswa S2 dan S3. Mahasiswa
boleh meminta izin tersebut hanya sesudah dia sudah berhasil lulus paling sedikit 120 SKS
dengan IP Kumulatif 2,5 ke atas untuk S1; 36 SKS untuk S2 dan S3. (Lihatlah bagian “Izin
Menulis Skripsi” dibawah).
b. Setiap mahasiswa yang menginginkan menulis skripsi/tesis/disertasi wajib mengambil dan
lulus dari mata kuliah Metodologi Penelitian sebelum mulai penulisan skripsi/tesis/disertasi.
c. Setiap mahasiswa yang menginginkan menullis skripsi/tesis/disertasi wajib menyerahkan
usul untuk judul dan pokok skripsinya kepada Wakil Ketua 1 Bidang Akademis atau direktur
pascasarjana sebelum mulai menulis skripsi.
1) Usulan untuk judul dan pokok skripsi harus diserahkan kepada Wakil Ketua 1 Bidang
Akademis/direktur
pascasarjana
pada
atau
sebelum
tanggal
_________________________.
2) KaProdi dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademis atau direktur pascasarjana akan
bekerjasama dengan dosen Metodologi Penelitian untuk menyiapkan mahasiswa untuk
penyerahan usulan judul dan pokok skripsi/tesis/disertasi.
3) KaProdi dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademis/direktur pascasarjana akan membawa
usulan judul dan pokok skripsi/tesis/disertasi kepada Komisi Pembimbingan (KP), yang
akan menilai usulan tersebut melalui seminar skripsi/tesis/disertasi dan mengambil
salah satu keputusan dari yang berikut:
i.
Judul dan pokok diterima bersih: berarti mahasiswa boleh mulai menulis
skripsi/tesis/disertasi.
ii.
Judul dan pokok diterima dengan syarat: berarti mahasiswa harus memperbaiki
judul atau pokok skripsi/tesis/disertasi dan menyerahkan judul dan pokok yang
diperbaiki kepada Wakil Ketua 1 Bidang Akademis/direktur pasca pada atau
sebelum tanggal ______________.
iii.
Judul dan pokok ditolak: berarti mahasiswa harus mulai baru dengan
menciptakan usulan untuk judul dan pokok baru untuk diserahkan kepada
iv.
KaProdi dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademis/direktur pasca pada atau sebelum
tanggal ______________
v.
Jika usulan untuk judul dan pokok diterima dengan syarat, atau tidak diterima
untuk kali kedua, mahasiswa harus menyerahkan usulan untuk judul dan pokok
yang baru atau diperbaiki pada atau sebelum tanggal __________________.
Catatan:
1. Semua mahasiswa dengan usulan judul dan pokok yang tidak diterima bersih pada atau
sebelum tanggal_______________ akan dianggap gagal untuk tahun ajaran 2018-2019, dan
tidak boleh menulis skripsi/tesis/disertasi atau mengajukan usulan untuk judul dan pokok baru
sebelum permulaan Tahun Ajaran 2018-2019.
2. Mahasiswa boleh minta pertolongan dari dosen-dosen untuk menciptakan usulan untuk judul
dan pokok skripsi, tetapi mahasiswa yang selalu bertanggung-jawab atas hasil usulan, bukan
dosen.
3. Jadwal penyerahan bagian-bagian skripsi kepada pembimbing skripsi:
1) Bab I :
2) Bab II :
3) Bab III:
4) Bab IV:
5) Sisa skripsi dengan kesimpulan:
6) Draf akhir yang komplit:
Catatan: mahasiswa harus menyerahkan dua draf akhir kepada Wakil Ketua 1 Bidang
Akademis/direktur pasca, dan menyimpan satu draf akhir untuk dibawa ke pendadaran.
1. Pengujian skripsi/tesis/disertasi akan diadakan oleh Panitia pada tanggal yang akan
ditentukan.
2. Pengujian skripsi/tesis/disertasi: mahasiswa akan diuji atas seluruh skripsinya oleh dua
dosen dari Panitia.
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3. Penilaian Skripsi/tesis/disertasi akan sebagai berikut:
c. Pembimbing :
 Isi (Konten, theologia, logika, kreativitas)................................60%
 Cara menyajikan.......................10%
 Usaha dan sikap mahasiswa dalam masa penulisan ................................30%
Total..................................................100%
d. Penguji-Penguji:
 Isi (konten, theologia, logika)........60%
 Kreativitas.....................................20%
 Penguasaan pokok .......................20%
Total ......................................................100%
Ketiga nilai ini (dari pembimbing dan kedua penguji) akan disatukan, kemudian dibagikan tiga
secara rata-rata. Nilai yang diratakan ini akan menjadi nilai akhir skripsi.
Contoh :
Nilai pembimbing skripsi : 77
Nilai penguji nomor 1
: 74
Nilai penguji nomor 2
: 82
Total
: 233
233: 3 = 77.66 dibulatkan menjadi 78
Resep penilaian adalah sebagai berikut :
00,00 s/d 69.00 = E
70,00 s/d 75,00 = B76,00 s/d 79,00 = B
80,00 s/d 85,00 = B+
86,00 s/d 89,00 = A90,00 s/d 100 = A
Selain nilai angka dan huruf yang diberikan oleh penguji-penguji, juga ada hal penerimaan skripsi.
Ada empat macam penerimaan skripsi/tesis/disertasi, yaitu:
a. Skripsi/tesis/disertasi yang diterima bersih : Ini berarti bahwa skripsi diberi nilai “B-” (70,00)
ke atas tanpa perbaikan yang diusulkan penguji-penguji.
b. Skripsi/tesis/disertasi yang diterima dengan syarat: Ini berarti bahwa skripsi diberi nilai “B-”
(70,00) ke atas tetapi ada perbaikan-perbaikan yang dituntut oleh penguji-penguji.
c. Skripsi/tesis/disertasi yang gagal : Ini berarti nilai akhir tidak memenuhi syarat minim (70,00)
dan gagal.
d. Skripsi/tesis/disertasi yang ditolak: Ini berarti ada masalah fatal di dalam skripsi yang
menyebabkan skripsi menjadi tidak benar, atau tidak etis, misalnya: plagiat yang dibuktikan
atau mahasiswa yang menjadi kurang sopan pada pembimbing.
Catatan:
1. Skripsi/tesis/disertasi yang gagal atau ditolak : pada waktu skripsi/tesis/disertasi dinilai
gagal atau ditolak,
mahasiswa diperbolehkan mencoba lagi untuk menyusun
skripsi/tesis/disertasi yang baru pada tahun lain (masih harus menyelesaikan semua
tugas dalam jangka waktu 14 semester untuk S1; 10 semester untuk S2 dan 12 semester
untuk S3 atau akan dikeluarkan atau Drop Out (DO)). Jika mahasiswa memilih mencoba
lagi, dia harus ikut semua langkah yang dituntut mahasiswa lain untuk menulis dan
menyerahkan skripsi/tesis/disertasi sama ikut semua syarat untuk pendadaran skripsi.
2. Mahasiswa akan diberi dua kesempatan saja untuk berhasil lulus syarat
skripsi/tesis/disertasi. Jika mahasiswa masih gagal pada usaha kedua, dia tidak akan
diberi kesempatan lagi untuk menulis skrips/tesis/disertasi, melainkan akan di DO.
3. Mahasiswa yang dibuktikan mengambil tindakan plagiat atau menyerahkan penulisan
skripsi/tesis/disertasi kepada orang lain akan menghadapi sangsi berat, yaitu :
skripsi/tesis/disertasi akan ditolak dan dia tidak akan diberi kesempatan lain untuk
menulis skripsi/tesis/disertasi dan di DO.
2. PEMBIMBING
A. LANGKAH-LANGKAH DALAM Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir:
1. Wakil Ketua 1/direktur pasca membuat Daftar Dosen yang dapat menjadi pembimbing
Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) pada setiap awal semester sesuai dengan
pengmbilan MK tugas akhir.
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2. Ketua STAK TB mengeluarkan SK Penunjukan Pembentukan Komisi Pembimbingan (KP)
3. Mahasiswa mengisi formulir usulan pembimbing Tugas Akhir berdasarkan kesesuaian
bidang minat dan ketentuan yang berlaku.
4. Wakil Ketua 1/direktur pasca menerima formulir usulan pembimbing Tugas Akhir.
5. Wakil Ketua 1/direktur pasca menyerahkan formulir yang telah diisi oleh mahasiswa ke
Komisi Pembimbingan.
6. KP melakukan kajian Dosen Pembimbing yang diusulkan mahasiswa dengan daftar dosen
yang dapat menjadi Pembimbing Tugas Akhir. Jika KP menyetujui usulan mahasiswa,
selanjutnya hasil verifikasi diserahkan kepada wakil ketua 1/direktur pasca untuk ditindak
lanjuti. Jika KP tidak menyetujui, maka KPi akan memberikan saran kepada mahasiswa
untuk mengganti calon dosen pembimbing lain yang sesuai dengan aturan dan bidang yang
ditekuni.
7. Wakil Ketua 1/direktur pasca membuat surat permohonan pembimbing dan formulir surat
persetujuan menjadi pembimbing kepada Dosen yang ditunjuk.
8. KP menerima surat permohonan pembimbing, formulir persetujuan pembimbing, dan surat
kesediaan pembimbing
9. Komisi pembimbing mengisi surat kesediaan pembimbing dan jika bersedia maka juga
menandatangani formulir persetujuan pembimbing
10. Komisi pembimbing mengembalikan surat kesediaan dan formulir persetujuan ke wakil
ketua 1/direktur pasca
11. Wakil Ketua 1/direktur pasca mengarsip surat kesediaan pembimbing
12. Ketua program studi menandatangani formulir persetujuan pembimbing
13. Wakil Ketua 1/Direktur pasca membubuhkan stempel di formulir persetujuan pembimbing
14. Wakil Ketua 1/direktur pasca mengarsip formulir persetujuan pembimbing
15. Wakil Ketua 1/direktur pasca mengirim formulir persetujuan pembimbing ke ketua program
studi, komisi pembimbing dan ke mahasiswa
16. Wakil Ketua 1/direktur pasca memasukkan data pembimbing ke database
17. Wakil Ketua 1/direktur pasca memberikan buku kendali dan logbook Tugas Akhir ke
mahasiswa * Dosen Pembimbing harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sesuai level pembimbingannya dan memiliki Jumlah mahasiswa bimbingan tidak
melebihi standart Akreditasi BAN PT.
18. Dosen pembimbing maksimum membimbing 4 mahasiswa skripsi dan 6 mahasiswa tesis
dan disertasi (dosen pembimbing tidak menjadi pembimbing utama lebih dari 3 orang
mahasiswa). Jika hal tersebut tidak memungkinkan maka KP akan berdiskusi dengan
komisi Pembimbingan Tugas Akhir
B. PERANAN DAN TUGAS PEMBIMBING PERTAMA
Penjelasan peranan dan tugas pembimbing skripsi ini diberikan mahasiswa untuk menolong
mahasiswa dalam usahanya menyusun tugas akhir (skripsi,tesis dan disertasi)
1. Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang berpendidikan tinggi dan yang berpengalaman
dalam hal-hal akademik. Peranan pembimbing itu adalah menasehati mahasiswa dalam
hal-hal bersangkutan dengan tugas akhir, membaca dan memberi usulan-usulan untuk
memperbaiki tugas akhir, dan mengusulkan sumber-sumber baru untuk diteliti oleh
mahasiswa.
2. Walaupun begitu, pembimbing tugas akhir hanya akan menolong mahasiswa atas
permohonan mahasiswa.
3. Mahasiswa yang bertanggung-jawab mencari pertolongan pembimbing, bukan sebaliknya.
4. Mahasiswa yang dapat nasehat dari pembimbingnya tidak diharuskan menerima dan
memakai usulan-usulan pembimbingnya.
5. Selanjutnya, pembimbing tugas akhir itu tidak betanggung-jawab atas keberhasilan
mahasiswa dalam hal menyusun tugas akhirnya.
6. Mahasiswa yang seratus persen bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan
dalam menulis tugas akhirnya.
7. Mahasiswa yang seratus persen bertanggung jawab atas tingkat mutu tugas akhirnya.
8. Mahasiswa diajak untuk cari pertolongan dari pembimbingnya, tetapi mahasiswa tidak
boleh mempersalahkan pembimbingnya atas hasil tugas akhirnya.
9. Kalau ada masalah di antara mahasiswa dan pembimbingnya, mahasiswa boleh meminta
pertolongan dari Komisi Pembimbingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Walaupun begitu, jika persoalan itu tidak bisa diatasi, mahasiswa masih bertanggung jawab
atas tugas akhirnya.
10. Mahasiswa seharusnya ingat bahwa pembimbingnya tidak hanya sumber pertolongan
dalam hal menuliskan tugas akhirnya, tetapi juga adalah salah satu penilai untuk TA.
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11. Mahasiswa yang tidak menghormati pembimbingnya atau menyalahkan pembimbingnya
patut dapat sanksi akibat dari tindakannya.
C. PERANAN DAN TUGAS PEMBIMBING KEDUA.
Peranan pembimbing Kedua adalah menolong mahasiswa menulis tugas akhir yang berkualitas
dengan memberikan nasehat kepada mahasiswa. Semua nasehatnya harus disesuaikan dan
dicocokkan dengan nasehat Pembimbing Pertama yang harus dipatuhi mahasiswa.

5.4.2 Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya
pada TS dengan mengikuti format tabel berikut:

No
(1)
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Dosen
Pembimbing Tesis

Pendidikan
Tertinggi

Jabatan
Akademik
Dosen

(2)
Dr. Johannis Siahaya
Dr. Nunuk R Siahaya
Dr. Karel M Siahaya
Dr. Munatar Kause
Dr. Marianus Patora
Dr. Kornel K Sabat
Dr. Harry Sogijono
Dr. Roy M Simanjuntak
Dr. Bertha Z Toganti
Total

(3)
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3

(4)
Lektor
Lektor
Lektor
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Asisten Ahli

Banyaknya Mahasiswa yang
Dibimbing dan Status
Pembimbing
Ketua
Anggota
(5)
(6)
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10

5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir : 6 bulan. (Menurut
kurikulum tugas akhir direncanakan 1 semester).
5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran
Untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 5.5.4, uraikan (1) keberadaan standard operating procedure
(SOP), (2) keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev.
3.5.1

Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis
Isi usulan penelitian terdiri dari: judul usulan penelitian, latar belakang masalah, identifikasi

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka
pemikiran, hipotesis, metode penelitian, rencana kegiatan dan daftar pustaka.
1. Judul Usulan Penelitian
Judul usulan penelitian ditulis lagi dalam isi usulan penelitian, sama seperti dalam halaman judul.
Judul mencerminkan isi penelitian yang mengandung konsep atau hubungan antar konsep yang
menggambarkan gejala/fenomena yang diteliti, sasaran penelitian (populasi dan lokasi), serta
metode penelitian yang dimuat pada lembar jilid.

2. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah memuat uraian secara jelas timbulnya masalah yang memerlukan
pemecahan dengan didukung oleh logika ilmiah, adanya kesenjangan peneltiian terdahulu,
kesenjanagan antara teori dan fakta empiris. Karena itu, dalam latar belakang ini diuraikan:
a.

Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoritis
atau diangkat dari masalah praktis.
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b.

Argumentasi tentang pemilihan topik pemilihan (menunjukan permasalahan sebagai
perbedaan antara das Sein dan das Sollen (konsep atau teori yang ada)

c.

Situasi yang melatarbelakangi penelitian atau masalah penelitian (yang dipermasalahkan).
Penelitian terdahulu yang bersangkutpaut dengan masalah.

d.

Intisari dari kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk di dalamnya mengemukakan
identifikasi masalah, pemilihan masalah, isu/tema sentral atau fokus penelitian.

Latar belakang masalah merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah penelitian
sehingga pertanyyan mendasar yang perlu diperhatikan adalah mengapa tema penelitian ini
penting untuk diteliti. Diharapkan muncul kebaharuan (novelty) ilmu Dengan mengemukakan
latar belakang masalah akan mempermudah rumusan masalah.

3. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah kemampuan mahasiswa membuat sistimatika persoalan yang
diangkat dalam tesis sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

4. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang akan diajukan
hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, untuk menambah
ketajaman masalah. Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan:
a.

Menyatakan dengan jelas, tegas dan kongkrit masalah yang akan diteliti.

b.

Relevan dengan waktu.

c.

Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis atau praktis.

d.

Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge).

e.

Dinyatakan dengan kalimat tanya atau pernyataan yang mengandung masalah.

5. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau tujuan yang
hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maksud-maksud yang terkandung di dalam
kegiatan tersebut, baik maksud utama maupun tambahan, harus dikemukakan dengan jelas.

6. Manfaat Penelitian
Setiap hasil penelitian pada prisipnya harus berguna sebagai penunjuk praktek pengambilan
keputusan dalam artian yang cukup jelas. Manfaat tersebut baik bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi
pengembangan negara pada umumnya

7. Landasan Teori
Berisi tentang Kajian Filosofi yang merupakan teori yang diperlukan sebagai dasar melakukan
analisis masalah, Kemudian, kajian pustaka yang berisi penelitian yang pernah dilakukan oleh
orang lain dan masih relevan,

membangun kerangka berpikir, dan mengajukan hipotesis.

Termasuk dalam tinjauan teori adalah hasil penelitian yang relevan. Sebelum menyusun UP,
penulis tentunya telah mencari kemudian membahas terbitan (publikasi) yang berhubungan
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dengan

topik

atau

masalah

penelitian.

Untuk

itu,

literature

review

dari

setiap

terbitan/buku/publikasi yang dianggap relevan dibahas secara kritis, yang meliputi:
a.Siapa yang pernah meneliti topik atau masalah itu.
Dimana penelitian itu dilakukan.

b.

c.Apa unit dari bidang studinya.
Bagaimana pendekatan dan analisisnya.

d.

8. Kerangka Pemikiran
Rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan premis-premis untuk sampai pada
simpulan-simpulan yang berakhir pada hipotesis-hipotesis yang akan diuji secara empiris (kita
perlu ditampilkan dalam bentuk bagan alur pemikiran). Berisi penjelasan hubungan antar
variabel yang diteliti, ditunjukkan dalam gambar skema.

9. Hipotesis
Merupakan dugaan sementara berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang yang akan diuji
kembali kebenarannya. Dirumuskan dalam bahasa pernyataan, menjawab rumusan masalah.

10. Metodologi Penelitian
Berisi tempat dan waktu penelitian, objek, populasi, sampling, jenis data, metode pengumpulan
data, rencana analisis. Metode penelitian merupakan argumentasi tentang pemilihan
pendekatan atau metode dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang diteliti dan jenis
informasi yang diperlukan, dengan:
a. Menguraikan struktur penelitian atau masing-masing bagian penelitian yang meliputi
operasionalisasi variabel dan model.
b. Strategi penelitianatau masing-masing bagian penelitian, termasuk di dalamnya populasi,
metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis serta jadwal
penelitian

11. Daftar Pustaka
Bahan-bahan yang merupakan referensi/acuan atas penelitian yang dilakukan hendaknya
dikemukakan secara jelas, daftar pustaka tersebut disusun dengan aturan penulisan seperti
lazimnya digunakan dalam penulisan tesis.

12. Rencana Kegiatan
Hendaknya dikemukakan jenis-jenis kegiatan yang direncanakan beserta jadwal waktunya
(mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data sampai dengan penyusunan
laporan)

3.5.2

Proses penulisan tesis
Laporan hasil penelitian ditulis dalam bentuk tesis, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal,

bagian utama, dan bagian akhir
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A. Bagian Awal
Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar,
halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti
lambang dan singkatan, dan abstraksi.

B. Bagian Utama
Bagian utama tesis berisi bab-bab: pendahuluan, landasan teori, metodologi, analisa hasil
penelitian dan kesimpulan serta saran sebagai penutup.
C. Bagian Akhir
Bagian akhir dari tesis berisi daftar pustaka dan daftar lampiran (jika ada).

5.5.3 Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.
Untuk menjamin kelayakan dosen dalam proses bimbingan maka, sesuai dengan peraturan atau
buku pedoman STAK TB, maka seorang pembimbing tesis adalah:
1. Bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan pernah menjadi
pembimbing tugas akhir.
2. Berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan pernah menjadi
pembimbing tugas akhir.

3.5.3

Ujian akhir studi magister.
Seorang mahasiswa diwajibkan membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi, yaitu
karya ilmiah di bidang ilmunya. Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Mengumpulkan minimal 120 SKS.untuk S1; 36 SKS untuk S2 dan 30 SKS untuk S3
3. IP kumulatif sekurang-kurangnya 2.00.untuk S1; 3.0 untuk S2 dan S3
4. Tidak diperbolehkan memiliki nilai D dan E.
5. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mengikuti mata kuliah Metode Penelitian.
6. Memenuhi syarat-syarat lain program studi.
7. Tata cara dan metode pembuatan skripsi mengacu kepada cara penulisan menurut buku
Turabian 5.
8. Nilai kredit tugas akhir program sarjana adalah sebanyak 6 SKS; Magister 10 SKS dan
Doktoral 12 SKS
9. Waktu penyelesaian tugas akhir antara 6-12 bulan.
10. Perpanjangan waktu harus mendapat persetujuan Ketua Program Studi yang
bersangkutan.

5.6 Upaya Peningkatan Suasana Akademik
Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana
akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:
5.6.1

Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa). Siapkan dokumen terkait.
Kebijakan tentang suasana akademik diatur dalam Statuta STAK Teruna Bhakti tahun2013,
pasal 20 dan 21 sebagai berikut:
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1. STAK Teruna Bhakti merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah,
dan pengabdian/pelayanan masyarakat;
2. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma
dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;
3. Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian,
STAK Teruna Bhakti serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
4. Perwujudan otonomi keilmuan pada STAK Teruna Bhakti diatur, dikelola, dan
ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.
Selain itu, juga dalam STATUTA diatur tentang Kebebasan akademik sbb:
1. Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan
pada perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan;
2. STAK Teruna Bhakti menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan
mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota
sivitas akademika di lingkungan STAK Teruna Bhakti untuk melaksanakan kegiatan
akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau kesenian – secara bertanggung jawab serta mandiri;
3. Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika
untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi,
dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang
memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar
memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;
5. Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan
akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji
pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai
dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti studium
generale, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka
pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan
secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;
6. Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat 1 Pasal ini dilaksanakan di kampus
sebagai lingkungan fisik STAK Teruna Bhakti;
7. Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus STAK Teruna
Bhakti atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan
sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari STAK
Teruna Bhakti;
8. STAK Teruna Bhakti dapat mengundang tenaga ahli dari luar STAK Teruna Bhakti
untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah
keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
9. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya
pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
kesenian, pembangunan nasional, dan tatatan dunia baru yang lebih adil serta
sejahtera;
10. Pimpinan STAK Teruna Bhakti mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota
sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka
pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi,
dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan
norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan
internasional;
11. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat 1 Pasal ini,
setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya
dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STAK Teruna Bhakti;
12. STAK Teruna Bhakti menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna
ilmu dan amal ilmiah yang tidak boleh menganggu stabilitas nasional dan
internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan;
13. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota anggota sivitas
akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya,
yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
14. Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat 1 Pasal ini,
Pimpinan STAK Teruna Bhakti dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STAK
Teruna Bhakti, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi
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lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang
melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada
umumnya;
15. Pelaksanaan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh
Ketua dengan persetujuan Senat.
5.6.2

Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja mahasiswa,
ruang seminar, perpustakaan, common room, prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.),
sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana
olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara
sivitas akademika
Program Pasca Sarjana MPAK memiliki ruang kuliah yang cukup memadai. Walaupun berada
di desa dan pinggiran Kota Yogayakarta, tetapi sarana yang dipakai cukup memadai.
Perpustakaan dengan buku-buku yang lumayan standar disamping itu ada beberapa jurnal baik
dalam maupun luar negeri untuk menunjang proses belajar mengajar. Tersedia juga ruang
chapel sederhana, ruang oleh raga bagi mahasiswa. Alat-alat seni seperti piano, , gitar,
keyboard dan drum melengkapi mahasiswa untuk beraktifitas. Selain itu, area STAK TB sudah
terkonek internet dengan memakai tower sendiri yang dimilik STAK TB sangat membantu akses
mahasiswa untuk mendapat sumber-sumber penting yang perlu mereka miliki.

5.6.3

Jelaskan interaksi akademik berupa program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan
suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku,
penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).
Untuk interaksi akademik; mahasiswa MPAK yang kebanyakan dari luar DIY, diajak untuk
gethring bersama civitas STAK TB yang lain yang tinggal di Kampus. Juga sering mengadakan
fellowship dengan para dosen setelah perkuliahaan yang bersifat block teaching, diajak kuliner
bersama. Mahasiswa MPAK juga diajak untuk mengikuti orientasi kampus dan beberapa
seminar atau kuliah umum yang dilakukan oleh pakar yang diundang oleh STAK TB.

5.6.4

Jelaskan upaya PS untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal kepedulian
terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya.
Pada saat perkuliahaan terjadi yang dilakukan 1 bulan sekali atau 2 kali, biasanya mahasiswa
MPAK dilibatkan dan diikutsertakan untuk kerja bakti bersama-sama mahasiwa S1 di sekitar
kampus STAK TB. Beberpa dosen MPAK juga mengambil bagian untuk menolong masyarakat,
seperti ada dosen yang bersama pemuda-pemudi di gerejanya membersihkan sekolah atau
tempat-tempat sosial di daerah Magelang, yang merupakan tempat kediaman dosen tsb.
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STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI
6.1 Pengelolaan Dana
Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses
perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada
pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
Perencanaan dan Pengelolaan dana PS di STAK TB masih berlaku sentral. PS hanya
mengusulkan kebutuhannya kepada Wakil Ketua 2 bidang administrasi keuangan, kemudian
diteruskan dalam rapat Kampus untuk mengalokasikan dana operaional bagi masing-masing
PS, termasuk di dalamnya PS MPAK

6.2.1 Tuliskan realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, pada tabel
berikut:
Jumlah Dana (Juta Rupiah)
Sumber Dana
Jenis Dana
Rata-Rata
TS-2
TS-1
TS
per Tahun
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
318.66
Yayasan
100
400
456
Usaha sendiri

SPP

334.4

111.456

111.456

185.77

DBK

50

200

0

83.33

20

20

20

20

504.4

731.456

587.456

607.76

Mahasiswa
Pemerintah (Pusat
& Daerah)

Sumber lain (antara Korea
lain dari kegiatan
kerjasama atau
hibah langsung dari
luar negeri)
Total

6.2.2 Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir.
TS-2
TS-1
TS
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Operasional
Operasional
Operasional
Mahasiswa
Mahasiswa
Mahasiswa
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
A1=24
B1=167.200
A2= 8
B2= 55.728
A3=8
B3=55.728
Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = 287.656/40 = 6.9664
Gunakan rumus: (B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)
Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS untuk penyelenggaraan
program, termasuk gaji, upah, pembelian bahan dsb. (Kecuali dana untuk pembangunan dan
penelitian tesis).

6.2.3 Tuliskan dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang
keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut:
Nama Dosen
Sumber dan Jenis
Jumlah Dana*
Tahun
Judul Penelitian
yang Terlibat
Dana
(Juta Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2016
Korelasi Antara Gereja Harry Soegijono
STAK TB
3
Dan Pendidikan Dalam
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Meningkatkan
Daya Manusia

Sumber

2016

Pengaruh Metode
Pengajaran Yang Kreatif
Terhadap Keberhasilan
Peserta Didik Dalam Mata
Kuliah Teologi Sistematika

Munatar Kause

STAK TB

3

2017

Pengaruh Tingkat
Pendidikan Keluarga
Dalam Memberikan
Pendidikan Seks Pada
Anak Usia Remaja

Kornel K Sabat

STAK TB

3

2017

Pendekatan Kontrekstual
Guru Pendidikan Agama
Kristen Terhadap Minat
Belajar Pak

Bertha Z Toganti

STAK TB

3

2018

Peranan Pastoral Dalam
Menangani Anak-Anak
Yang Terlibat Psikotropika
Dan Miras Di Kalangan
Generasi Muda

Marianus Patora

STAK TB

3

2018

Peranan Managemen
Keuangan Terhadap
Pertumbuhan Gereja

Marthin Sahertian

STAK TB

3

Jumlah
Rata-Rata per Tahun
* Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut.

18
6

6.2.4 Tuliskan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir
dengan mengikuti format tabel berikut:
Judul Kegiatan
Sumber dan Jenis
Jumlah Dana
Tahun
Pelayanan/Pengabdian
Dana
(Juta Rupiah)
kepada Masyarakat
(1)
(2)
(3)
(4)
2016
Natal
bersama
masyarakat Yayasan, Kampus dan
315
Katolik di Kecamatan Minggir + Donatur bebas
Pembagian Sembako bagi 200
bks @Rp 15.000
2017
Natal Bersama dengan Anak Yayasan, Kampus dan
205
Panti Asuhan.... di desa lendak Donatur bebas
Kulun Progro DIY 100 paket
bingkisan @Rp. 20.000
2018
Penyuluhan
bersama
Tim STAK dan Puskesmas
15
Puskesmas Kec.Minggir Sleman Minggir
tentang Penyakit menular dan
kesehatan Ibu dan wanita
2018
Relawan Gempa Palu
STAK
TB
dan
150
Sumbangan
Jumlah
685
Rata-Rata per Tahun
271.25
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6.3 Prasarana
6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut:

Ruang Kerja Dosen

Jumlah Ruang

(1)

(2)
1

Jumlah Luas (m2)
(3)
(a) 72m2

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen
Satu ruang untuk 2 dosen
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan
pejabat struktural)
Total

(b)
(c)
(d)
(t)

6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth) untuk mahasiswa program
magister.
Tempat Kerja untuk mahasiswa MPAK tersedia di ruang Pasca sarjana maupun dapat memakai
Perpustakaan dengan akses internet yang sangat memuaskan. Karena STAK TB menyediakan
tower sendiri untuk internet yang di pakai dikampus dan dapat menjangkau semua area di Kampus
STAK TB
6.3.3 Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang
perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS
dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

No.

(1)
1
2
3
4
5
6
7

Jenis
Prasarana

Jumlah
Unit

Total
Luas
(m2)

(2)
Kantor
Kelas
chapel
Perpustakaan
Tanah Kampus

(3)
5
5
1
1
1

(4)
105
200
75
80
2856

Kepemilikan
SD

SW

(5)

(6)
v
v
v
v

Kondisi
Terawa
t
(7)
v
v
v
v
v

v

Tidak
Terawa
t
(8)

Utilisasi
(Jam/Minggu)
(9)
40/minggu
40
40
40

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
6.3.4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel
berikut:
No.

Jenis Prasarana
Penunjang

Jumlah
Unit

Total
Luas
(m2)

Kepemilikan

(1)
1
2
3

SD

SW

Kondisi
Terawa
t

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Lapangan Volley
1
116
v
v
Taman
1
48
v
v
Kolam Ikan
2
8
v
v
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Tidak
Terawa
t
(8)

Unit
Pengelola
(9)
BEM
BEM
BEM

6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik
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6.4.1

Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (hard copy) maupun
dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya))
Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan
mengikuti format tabel 1 berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS
Jumlah Copy
Jenis Pustaka
Jumlah Judul

(1)
Buku teks
Jurnal nasional yang terakreditasi Dikti/LIPI
Jurnal internasional
Prosiding
Tesis
Disertasi
Skripsi
Total

(2)
1843
40
11
6
27
25
21
1.973

(3)
2056

2056

Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3
tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir
Rincian Tahun dan Nomor
Jumlah
Jenis
Nama Jurnal
(1)
Jurnal Terakreditasi
Dikti/LIPI

(2)
Studia

(3)

Vol.5 no.1. 2005
Vol 5 no.2. 2005
Vol 6.no.1. 2006
Jurnal Internasional
Vol 6.no.2. 2006
Vol 7.no.1. 2007
Vol 7.no.2. 2007
Vol 8 no.1. 2008
Vol 8.no.2.2008
Vol 9.no.1.2009
Vol 9.no.2.2009
Vol 10.no.1.2010
Jika melanggan e-journal, agar dilampirkan daftar judul jurnal yang dapat diakses penuh.
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1
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1
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1
1
1
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6.4.2 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan,
green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel
berikut:
Kepemilikan
No.

Nama Laboratorium

Jenis Peralatan Utama

Jumlah Unit

(1)

(2)

(3)

(4)

Kondisi

SD

SW

Terawat

Tidak
Terawat

(5)

(6)

(7)

(8)

Rata-Rata
Waktu
Penggunaan
(jam/minggu)
(9)

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
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6.5 Sistem Informasi
6.5.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk proses
pembelajaran (hardware, software, e-library, dll.), administrasi, dan pengambilan
keputusan.
STAK TB secara keseluruhan sedang menuju ke arah digital. Hal ini terbukti dengan
adanya internet yang cukup luas dan jug website yang sudah jadi, tetapi secara teknis
masih harus diperbaiki, sehingga harapannya ditahun-tahun depan mulai dari PMB, KRS,
KHS, Presensi semuanya memakai sistim online.
Dalam pembelajaran, beberapa dosen sudah memakai e-learning dengan memanfaatkan
google yang menyediakan classroom, dimana dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi
baik selama di kelas, ataupun diluar kelas memakai fasilitas tersebut.
Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan
mengikuti format tabel berikut:
Sistem Pengelolaan Data
Dengan
Dengan
No.
Jenis Data
Secara
Komputer
Komputer
Manual
Tanpa
Jaringan
Jaringan
Lokal (LAN)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6.5.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mahasiswa
Kartu Rencana Studi (KRS)
Jadwal mata kuliah
Nilai mata kuliah
Transkrip akademik
Lulusan
Dosen
Pegawai
Keuangan
Inventaris
Perpustakaan
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Komputer
Jaringan
Luas (WAN)
(6)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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STANDAR 7.

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
KERJASAMA

7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS dalam Tiga Tahun
Terakhir
7.1.1 Agenda dan judul penelitian dosen tetap dan judul tesis
1. Tuliskan agenda dan judul penelitian dosen tetap mengikuti format tabel berikut.
Agenda
Keterlibatan dengan
No.
Nama Dosen
Judul Penelitian
Penelitian
Jaringan Penelitian*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Harry Soegijono
2016
Korelasi Antara Gereja Dan
Tidak ada
Pendidikan Dalam Meningkatkan
Sumber Daya Manusia
2

Munatar Kause

2016

Pengaruh Metode Pengajaran
Yang Kreatif Terhadap
Keberhasilan Peserta Didik
Dalam Mata Kuliah Teologi
Sistematika

Tidak ada

3

Korelius K Sabat

2017

Pengaruh Tingkat Pendidikan
Keluarga Dalam Memberikan
Pendidikan Seks Pada Anak
Usia Remaja

Tidak ada

4

Bertha Z Toganti

2017

Pendekatan Kontrekstual Guru
Pendidikan Agama Kristen
Terhadap Minat Belajar Pak

Tidak ada

5

Marianus Patora

2018

Peranan Pastoral Dalam
Menangani Anak-Anak Yang
Terlibat Psikotropika Dan Miras
Di Kalangan Generasi Muda

Tidak ada

6

Marthin Sahertian

2018

Peranan Managemen Keuangan
Terhadap Pertumbuhan Gereja

Tidak ada

*Contoh penelitian dengan jaringan internasional: penelitian bidang kehutanan dengan lembaga
Center for International Forestry Research (CIFOR), International Center for Research in
Agroforestry (ICRAF). Contoh penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang
bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional (LIPI, BPPT, dll.)
2. Tuliskan judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir
mengikuti format tabel berikut.
No. Nama Mahasiswa
Judul Tesis
Nama Dosen Pembimbing
(1)
(2)
(3)
(4)
Peran Kepala Sekolah Pendidikan .Dr. Nunuk Rinukti, M.Th
dan
Dunia
Usaha
Dalam
Yusuf
Ngongo
1.
Meningkatkan
Prestasi
Belajar
Lende
peserta Didik SMK Tunas Timur
Elopad.
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2.

3.

Feebe Birhetu

Marthen Dapa Ate

4.

Franklin Sahertian

5.

Murniati

6.

Margreth
Luciayanna
Risakota

7.

Sandra Rosiana
Tapilaha

8.

9.

10.

11.

12.

Yan Aser Sauyas

Marike Kahutama

Vestus Kmur

Yuliana Sua

Andrianus Sauyas

13.

Devi
Bungaa

Maria

14.

Roni
Onibala

Steven

Pengaruh
Pornografi
Dan
Globalisasi
Terhadap
Remaja
Kristen Dalam Membangun Gereja
Yang Bermutu.
Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dalam Implementasi Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS) Di SMK Tuna Timur
Elopada.
Peranan Pendidikan Keluarga dan
Pendidikan
Agama
Kristen
Terhadap Disiplin Siswa SMK Tuna
Timur Piru, Kabupaten Seram
Bagian Barat Propinsi Maluku.
Pengaruh Peran Aktif Komite
Sekolah dan Kinerja Kepala Sekolah
Terhadap Mutu SMK di Kota Ambon.
Pengaruh Amanat Agung (Matius
28:19-20) dan Pendidikan Agama
Kristen Terhadap Pertumbuhan
Karakter Pemuda Gereja Dalam
Masyarakat Pluralis Indonesia
Perenan Pendidikan Kristen Dalam
Keluarga Terhadap Perkembangan
Kerohanian Anak.
Perenan Guru Pendidikan Agama
Kristen Dalam Pembentukan Watak
Kristen Di Lingkungan Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Supiori.
Profesionalisme Guru Pendidikan
Agama
Kristen
Terhadap
Peningkatan Iman Anak Di SMP
Negeri VI Pariem Supiori.
Pengmbalaan Dalam 1 Timotius 3:113 dan Implementasinya Bagi
Majelis Jemaat GKI Sion Pariem
Klasis Supiori Utara.
Peran
Orang
Tuan
Dalam
Membentuk Kepribadian Anak Yang
Taat Beribadah Di Jemaat GKI
Eklesia Wari, Klasis Biak Utara.
Efektifitas Ketua Majelis Jemaat
Terhadap Pelayanan Diakonia di
Jemaat GKI Immanuel Nyiben Klasis
Supiori Utara.
Tinjauan
Eksegesis
Teologis
Terhadap 1 Timotius 2:9-15 Tentang
Larangan
Perempuan
Yang
Mengajar dan Relevansinya Bagi
Pengajar Wanita Masa Kini.
Implementasi Pola Pengajaran
Yesus Terhadap Pembentukan
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15.

16.

Haryayuk

Hiburan Halawa

17.

Nancy Lugito

18.

Shanti
Dewi
Fajariani Halim

19.

20.

Sisilia Alexsandra

Albert

21.

Elia Feuk

22.

Haris Yoangka

23.

Ervina Wantania

24.

Fredrika Nelawati
Naomi

25.

Alfonsus Johanres
Tonulema

26.

Indra
Saputra.

27.

Winarno

Jaya

Karakter Jemaat GPDI Gloria
Pamona.
Pengaruh Karakter Hamba Tuhan
Terhadap Pelayanan Misi Di
Sekolah Misi Interdominasi.
Peran Guru Dalam Penanganan
Bimbingan
Konseling
Dan
Penyuluhan Bagi Siswa Kristen Se
Kecamatan Tulangan.
Pengaruh Minat Belajar Terhadap
Prestasi Belajar Siswa Kelas VI SD
Kristen Anak Bangsa Surabaya
Tahun Pelajaran 2016-2017.
Pengaruh Profesionalisme Guru
Terhadap Kinerja Guru Agama
Kristen Di Sekolah Dasar seKabupaten Sidoarjo
Peningkatan
Perkembangan
Bahasa Anak Usia 3-4 Tahun
Menggunakan Media Bigbook Di
Kelompok Bermain Kristen Anak
Bangsa Surabaya.
Peranan
Metode
Pengajaran
Berdasarkan Ulangan 6 :1-9 Bagi
Keberhasilan Pendidikan Agama
Kristen SLTA Kendari.
Tinjauan Teologis Tentang Makna
Baptisan Dapat Menyelamatkan
Dalam
1 Petrus 3:21 Dan
Pengaruhnya
Terhadap
Iman
Kristen .
Peranan Pendidikan Kristen Dalam
Mengatasi Kejahatan Anak Papua.
Pengaruh
Pendidikan
Agama
Kristen Bagi Perkembangan Rohani
Wanita Pekerja Kristen Masa Kini.
Pengaruh Pendekatan Kontekstual
Guru Pendidikan Agama Kristen
Terhadap Minat Belajar Siswa IX
Posunga.
Korelasi Pendidikan dan Gereja
Dalam Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Di Gereka Kristen Sumba,
Klasis Lola Ramo, Kabupaten
Sumba Barat Daya.
Pengaruh Bimbingan Orang Tua
Terhadap
kecerdasan
Emosi
Remaja Menurut Kitab Amsal 29:17
di Gereja Lutheran Indonesia
Pesanggaran.
Kesatuan Menurut Konsep filipi 2:24, sebagai Dasar Peranan Pemuda
Dalam Pelayanan Bersama Antar
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Dr. Munatar Kause, M.Th

Dr. Bertha Z Toganti, M.Pd.K

Dr. Bertha Z Toganti, M.Pd.K

Dr. Bertha Z Toganti, M.Pd.K

Dr. Bertha Z Toganti, M.Pd.K

Dr. Kornelius K sabat< M.Th.

Dr. Kornelius K sabat< M.Th.

Dr. Kornelius K sabat< M.Th.
Dr. Kornelius K sabat< M.Th.

Dr. Harry Sogijono, MTh.

Dr. Harry Sogijono, MTh.

Dr. Harry Sogijono, MTh.

Dr. Harry Sogijono, MTh.

54

28.

Komara Eko Aris
Sandi

29.

Simon Harsoyo

30.

Banjamin
Kristianto

31.

32.

33.

Ho
Setiawan

Lucky

Liliana Suryadi

Toto Soepriyanto

Gereja
dan
Implikasinya
di
Persekutuan
Pemuda
Wilayah
Karang Anyar Utara.
Peningkatan
Hasil
Belajar
Pendidikan Agama Kristen Melalui
Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe STAD Siswa Kelas 5 Sekolah
Dasar Kristen Philia.
Peranan Moral Pernikahan Kristen
Di
GSPDI
Sidoarjo
Dalam
Mengantisipasi Pengaruh Negatif
Globalisasi.
Peranan Karunia-karunia Rohani
Dalam 1 Korintus 12 Bagi Para
Pemimpin Gereja Masa Kini.
Konsep Iman Dan Perbuatan di
Dalam
Konteks
Keselamatan
Menurut Yakobus 2:14-16, Serta
Aplikasinya Bagi Pengajaran Iman
Kristen.
Pengaruh
Pendidikan
Agama
Kristen Terhadap Pertumbuhan
Anak di Sekolah Minggu Usia 9-12 di
GBI House Of Worship.
Pengaruh
Pendidikan
Agama
Kristen Dalam Keluarga Terhadap
Pertumbuhan Iman Anak Usia 12-15
Tahun di GBI House Of Worship.

Dr. Marthin sahertian, M.M

Dr. Marthin sahertian, M.M

Dr. Marthin sahertian. M.M

Dr. Marianus Patora, M.Th

Dr. Marianus Patora< M.Th.

Dr. Marianus Patora, M.Th.

7.1.2 Jelaskan penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan
mahasiswa.
Fokus penelitian yang dilakukan oleh dosen, maupun mahasiswa di arahkan kepada
pendekatakan dan penggunaan pemikiran baru dengan berfokus pada ide-ide dan
implementasi kekinian. Ide-ide dan konsep-konsep kekinian yang dimaksudkan adalah
berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam
tataran yang paling baik (public service excelence). Dan hal ini terlihat dari judul-judul
penelitian yang tertera diatas.
7.1.3 Jelaskan hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa pada butir 7.1.1. yang
berdampak pada peningkatan (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3)
mutu lingkungan.
Rata-rata penelitian mahasiswa dalam tesis mempunyai dampak yang sangat signifikan
baik bagi produktifitas di kalangan para pendidik ataupun gereja; juga penelitian ini
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masayarakat Kristiani. Selain itu
dengan adanya penelitian2 ini, maka dapat menaikan mutu dalam lingkungan
masyarakat khususnya masyarakat Kristiani. Hal ini bisa terjadi, karena dengan adanya
riset atau penelitian seperti ini akan mendorong masyarakat pendidikan kristen dan
masyarakat gereja untuk meningkatkan lagi mutu layanan mereka bagi perkembangan
lingkungan mereka.
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7.1.4

Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan
oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir
dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Penelitian

Jumlah Penelitian dalamTahun
Pelaksanaan
TS
TS-2
TS-1

(1)
(2)
(3)
Pembiayaan sendiri oleh peneliti
0
0
PT yang bersangkutan
2
2
Depdiknas
0
0
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas
0
0
Institusi luar negeri
0
0
Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan.

Jumlah
Penelitian Selama
Tiga Tahun

(4)
0
2
0
0
0

(5)
0
6
0
0
0

7.1.5 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen
tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan
mengikuti format tabel berikut:
Tingkat(3)
Nama
Tahun
Lokal/
NamaDipubliLembaga
Penyajia
Nasional Nasional
No.
Judul(1)
nama
kasikan
Sitasi(2)
n/
Tidak
TerakreDosen
pada
Publikasi
Terakreditasi
ditasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Misiologi
Kornelius K Charista
2015
STAK
V
Sabat
Press
Teruna
Yogyakarta
Bhakti
2
Marketplace Kornelius K Charista
2015
STAK
V
Sabat
Press
Teruna
Yogyakarta
Bhakti
3
61
fakta Kornelius K Andi Offset
2016
STAK
V
inspirasi;
Sabat
Yogyakarta
Teruna
“jangan
Bhakti
membunuh
generasi
4
Pertumbuha Kornelius K Charista
2016
STAK
V
n Gereja
Sabat
Press
Teruna
Yogyakarta
Bhakti
5
Pastoral
Kornelius K Charista
2017
STAK
V
Konseling
Sabat
Press
Teruna
Yogyakarta
Bhakti
6
A to Z Divine Kornelius K Andi Offset
2017
v
Inspiration
Sabat
Yogyakarta
Catatan: (1) Beri tanda “*” pada artikel yang dikutip (masuk dalam citation index)
(2) Contoh nama lembaga sitasi:Thompson Reuters Web of Science, Elsevier Scopus,
Google Scholar.
(3) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.
7.1.6 Tuliskan dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program
magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS).
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Internasional
(9)

No.

Nama Dosen

Topik Penelitian

(1)

(2)

(3)

Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan
penelitian dosen
Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan
penelitian dosen
Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS

Jumlah
Mahasiswa yang
Terlibat
(4)

A=0
B=10
A+B=10

7.1.7 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh hak
paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/
internasional, tiga tahun terakhir.
Nama Karya*
Karya yang Mendapat
No.
Paten/HaKI
Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga
Nasional/Internasional
(1)
(2)
(3)
1
2
Dst.
* Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga
nasional/ internasional.
7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun
Terakhir
7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai
dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya
sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Sumber Dana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan
Pelayanan/Pengabdian kepada
TS-2
TS-1
TS
Jumlah Kegiatan
Masyarakat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pembiayaan sendiri oleh dosen
1
1
9
11
PT yang bersangkutan
1
1
2
4
Depdiknas
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas
Institusi luar negeri
Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk
membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri,
pemerintah, dsb.)
7.2.2 Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian
kepada masyarakat.
Judul Kegiatan
Waktu
Hasil atau Dampak
No.
Nama Dosen
Pelayanan/Pengabdian
Kegiatan
Kegiatan
kepada Masyarakat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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1

Korenelius K Sabat

Aksi
Cinta
(Membersihkan
Magelang)

Kota
Kota

2017

2

Korenelius K Sabat

2018

3

Korenelius K Sabat

Aksi
Cinta
Kota
(Membersihkan
SMP
Kristen 1 Magelang)
Seminar Christ In You di
LP Nusakambangan

4

Korenelius K Sabat

Seminar Christ In You
untuk Hamba2 Tuhan se
Cilacap

Februari
2018

5

Korenelius K Sabat

Seminar Christ In You
untuk Hamba2 Tuhan se
Magelang

Maret 2018

6

Korenelius K Sabat

Seminar Christ In You
untuk Hamba2 Tuhan se
Temanggung

Mei 2018

7

Korenelius K Sabat

Seminar Christ In You
untuk Hamba2 Tuhan se
Sidoarjo

September
2018

8

Korenelius K Sabat

Seminar Christ In You
untuk Hamba2 Tuhan se
Solo

Oktober
2018

9

Munatar Kause

Ketua Panitian Natal
bersama
warga
masyarakat

Desember
2016

10

Bertha Z Toganti

Mempin Tim STAK TB
untuk menjadi relawan
dan membantu Korban
Gempa PALU

Oktober
2018

Februari
2018

Kota menjadi bersih dan
rapi. Orang Kristen diterima
dengan baik di Kota
Magelang
SMP Kristen menjadi rapi
dan menarik bagi warga
setempat
Menolong para napi untuk
mengenal
Kristus
dan
hidupnya berubah menajdi
lebih baik.
Supaya para pendeta dan
pengerja gereja lebih baik
dan
konsisten
dalam
pelayanannya
Supaya para pendeta dan
pengerja gereja lebih baik
dan
konsisten
dalam
pelayanannya
Supaya para pendeta dan
pengerja gereja lebih baik
dan
konsisten
dalam
pelayanannya
Supaya para pendeta dan
pengerja gereja lebih baik
dan
konsisten
dalam
pelayanannya
Supaya para pendeta dan
pengerja gereja lebih baik
dan
konsisten
dalam
pelayanannya
Natal bersama masyarakat
Katolik
di
Kecamatan
Minggir
+
Pembagian
Sembako bagi 200 bks
@Rp 15.000
Sumbangan dari civitas
dan masyarakat, serta
rekanan
STAK
TB
sejumlah Rp. 150.000.000

7.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir
7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program
studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.
Kurun Waktu
Jenis
Kerjasama
No.
Nama Instansi
Manfaat yang Telah Diperoleh
Kegiatan
Mulai
Berakhir
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Gereja POUK
Pelatihan Jemaat
2016
2021
Melatih Para Pengerja dan
Majelis, serta guru-guru Paud
Gereja setempat
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2

STAKRI Kupang

Pemberdayaan
dosen

2014

2019

3

STT Pelita Bangsa Pemberdayaan
Jakarta
dosen

2014

2019

.4

LPMI

2017

2022

5

STT
Anugerah Pelatihan
Sinagoge

2018

2023

6

Christ
Kingdom Pelatihan Jemaat
Church Makasar

2018

2023

Melatih
Kepemimpinan

Dosen-dosen
STAKRI
Mengambil Program Magister di
STAK dan juga menolong dosendosen STAKRI dengan Pelatihan
mengisi Borang; Jafung dan
Sertifikasi dosen
Dosen-dosen STTPB Mengambil
Program Magister di STAK dan
juga menolong dosen-dosen
STTPB
dengan
Pelatihan
mengisi Borang; Jafung dan
Sertifikasi dosen
LPMI memberikan pelatihanpelatihan yang berhubungan
dengan Kepemimpinan kepada
civitas akademika STAK TB
STAK TB memberikan pelatihan
pengisian borang; Jafung dan
Sertifikasi dosen kepada civitas
STTAS
Melatih Para Pengerja dan
Majelis, serta guru-guru Paud
Gereja setempat

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan
7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program
studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.
Kurun Waktu
Jenis
Kerjasama
No.
Nama Instansi
Manfaat yang Telah Diperoleh
Kegiatan
Mulai
Berakhir
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
2
3
dst.
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan
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