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STANDAR 1 

 
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 

 

 

1.1.    Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Sekolah Tinggi 

1.1.1.  Visi  

Menjadi pusat pengembangan Pendidikan Agama Kristen dan Teologi berbasis riset yang 

mengedepankan karakter Kristus dan berwawasan kebangsaan, serta mampu melayani Gereja 

dan masyarakat secara kontekstual 

 

1.1.2.  Misi  

"Membangun STAK Teruna Bhakti menjadi Institusi Pendidikan Agama Kristen dan Teologi yang 

Alkitabiah, berwawasan kebangsaan guna menghasilkan pemimpin yang kompeten dan  berjiwa 
misioner dengan: 

1. Menyelenggarakan pendidikan agama Kristen dan teologi berwawasan kebangsaan, dan 
menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, kompetitif baik untuk gereja, maupun masyarakat 
luas. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan kajian teoritis untuk mengembangkan pendidikan agama 
Kristen dan teologi secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu agama 
Kristen dan teologi, baik di dalam gereja maupun di masyarakat Indonesia 

 
1.1.3.  Tujuan  

1. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionaris yang 
berkualitas tinggi dan berkarakter Kristus, serta mampu menerapkan Firman Tuhan dalam 
masyarakat Indonesia. 

2. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionaris yang mampu 
melakukan penelitian baik terhadap Firman Tuhan, maupun ilmu teologi dan pendidikan 
agama Kristen dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bergereja dan bernegara. 

3. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionaris yang 
mengabdikan diri dalam semua aspek pelayanan, baik di gereja maupun di tengah-tengah 
masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal 

 

 

3.1.1.  Sasaran Dan Strategi Pencapaiannya  

1. Sasaran: 

a. Tercapainya lingkungan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan 

yang profesional dan berkarakter Kristus, serta memiliki visi global dan wawasan 

kebangsaan,  sehingga diharapkan pada tahun 2023. 
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b. Terwujudnya  sekolah Tinggi Agama Kristen yang unggul di Indonesia yang memenuhi 

kebutuhan lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan teologi sebagai 

ilmu melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

c. Terwujudnya komitmen dan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk selalu 

dapat memenuhi kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia. 

2. Strategi: 

a. Pada tahun 2015 diharapkan ada 5-7 dosen tambahan yang bergelar doktor. 

b. Institusi memiliki jurnal ilmiah yang menjadi wadah penelitian para dosen dan 

mahasiswa. 

c. Tahun 2019 sebagian besar dosen sudah memiliki sertifikasi dosen. 

d. Para dosen diharapkan setiap tahun dapat menulis penulisan ilmiah yang 

dipublikasikan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

e. Setiap akhir tahun ajaran diharapkan dosen bersama dengan mahasiswa melakukan 

mission trip ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. 

f. Secara berkala dosen bersama mahasiswa melakukan bakti sosial (baksos) baik di 

lingkungan kampus maupun masyarakat secara umum. 

 

3.2. Upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas akademika (tenaga pendidik 

dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan STAK Teruna Bhakti 

              Setelah Visi dan Misi STAK Teruna Bhakti Yogyakarta diputuskan dalam rapat Senat 

STAK TB,  kemudian disosialisasikan ke semua civitas akademika, dan stakeholder.  Berbagai 

cara sosialisasi telah dilakukan oleh STAK Teruna Bhakti seperti dengan membuat stiker, 

pamflet yang dipasang disetiap lokasi-lokasi seperti  yang ada di halaman depan kampus, ruang 

Kelas, perkantoran, perpustakaan dan semua laboratorium.  Disamping itu, visi dan misi secara 

berkala dikhotbahkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah di STAK Teruna Bhakti yang 

dilakukan secara kontinyu.  

Juga dalam penyebaran brosur dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan STAK TB, seperti 

pelayananan Radio, mission trip, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, dan bahkan 

dimasukan kedalam website STAK TB. 
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STANDAR 2 
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN  

PENJAMINAN MUTU 
 
 
2.1. Tata Pamong 

Uraian sistem dan pelaksanaan tata pamong di STAK Teruna Bhakti untuk memilih 
pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, 
bertanggung jawab dan adil. 
 
Tata pamong di STAK Teruna Bhakti guna memilih pemimpin dilakukan dengan melihat 
kebutuhan institusi  akan adanya ketua dan Wakil Ketua seperti yang tertera di dalam 
statuta/ AD-ART.  

1. Kredibilitas: 
a. Rapat Senat, berdasarkan persyaratan calon ketua  yang tertera di AD-ART 

STAK Teruna Bhakti guna menyaring beberapa calon ketua untuk diusulkan 
kepada Yayasan. 

b. Rapat Yayasan dilakukan guna menentukan calon ketua untuk menjadi ketua 
defenitif. 

c. Setelah terpilih dalam rapat yayasan, ketua akan mengangkat para wakil ketua 
dengan mendengar pertimbangan yayasan. 

d. Kaprodi, sekprodi, dan berbagai pimpinan unit, tunjuk langsung oleh ketua 
dengan menggunakan SK ketua STAK-TB. 

 
2. Akuntabel :  Ketua STAK adalah pimpinan dan penanggung-jawab tertinggi di 

dalam kampus, dan mempunyai kedudukan di bawah dan memberi pertanggung-
jawaban kepada Yayasan STAK Teruna Bhakti. Ketua dalam menjalankan tugasnya 
dibantu oleh para Wakil Ketua (WK)  yang menerima limpahan tugas dalam 
bidang tertentu dari ketua STAK, yakni : WK I bertanggung jawab untuk bidang 
pendidikan dan pengajaran; WK II bertanggung jawab untuk bidang administrasi, 
keuangan, WK III bertanggung jawab untuk bidang kemahasiswaan yang bersifat 
non akademis; WK IV bertanggung jawab untuk bidang  penelitian dan 
pengembangan sumber daya. Semua pelayanan dan pekerjaan ini dikerjakan 
sesuai dengan SOP dan Job Diskripsi yang telah diberikan kepada masing-masing 
Wakil Ketua dan semua yang terkait dibawahnya. Hal yang sama dilakukan juga 
oleh program studi yang ada di STAK Teruna Bhakti; Ketua Program Studi 
(Kaprogram studi) yang bertanggung jawab mengelola kinerja akademik program 
studi terutama dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian ilmiah 
dan pengabdian pada masyarakat. Setiap hasil kerjanya dilaporkan dan 
pertanggungjawabannya kepada WK I, sebagai pemangku akademik. 

3.  Transparan:   sistem dan juga faktor  ini sangat penting dalam melakukan semua 
aktifitas di sebuah lembaga PT.  Sistem ini dapat dilihat ketika misalanya pada 
saat pemilihan pemimpin / ketua STAK-TB. Dari mulai bakal calon, sampai dengan 
terpilihnya seorang pemimpin dilakukan dengan terbuka dan mengikuti Statuta 
atau AD/ART yang mengatur persyaratan dan tata laksana pemilihan dan dapat 
diketahui oleh semua unsur yang ada di STAK Teruna Bhakti.  

4. Bertangung jawab :  setiap tenaga pendidik, kependidikan memeliki tanggung 
jawab yang sama dalam semua kepercayaan / tugas yang diberikan. Semua 
tenaga pendidik dan kependidikan bertnggung jawab kepada prodi masing – 
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masing, sedangkan para Kaprodi, bertanggung jawab kepada Waket I dan Waket I 
bertanggung jawab kepada ketua. 

5. Adil : Prinsip keadilan juga berlaku di STAK-TB. Semuanya terlihat dari berbagai 
fasilitas yang diberikan, juga misalnya dalam pengurusan jenjang kepangkatan 
semuanya dilaksanakan seadil-adilnya.  

 
 

2.2. Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja STAK Teruna Bhakti 
  Pada tingkat institusi rapat senat dosen memiliki keputusan tertinggi.oleh karena itu 
seorang ketua wajib mendengarkan dan menghormati saran dari Senat STAK Teruna 
Bhakti dalam berbagai pertemuan Senat.  Rapat Senat STAK Teruna Bhakti biasanya 
diadakan setahun 4 kali. Rapat Senat diharapkan dapat memberikan evaluasi dan 
masukan bagi pengelolaan STAK Teruna Bhakti serta rencana pengembangan STAK 
Teruna Bhakti dimasa yang akan datang. Selain itu, Ketua STAK Teruna Bhakti 
bertanggung jawab untuk melaporkan dan memberi usulan kepada Yayasan, baik dari 
segi perkembangan kampus, maupun keuangan setahun sekali, dalam rapat umum 
Yayasan dengan civitas akademika. 

  
               Sedangkan Ketua STAK selalu melakukan rapat koordinasi dengan semua WK, 
Prodi, dan tenaga kependidikan setiap bulan untuk mengontrol semua kegiatan dan 
proses belajar mengajar di STAK Teruna Bhakti.  Rapat Dalam rapat seperti  ini, akan 
dirumuskan dan disepakati strategi serta kebijakan yang bersifat umum dan berkaitan 
dengan pengelolaan semua program studi performa STAK Teruna Bhakti secara 
menyeluruh. Pada forum ini juga dibahas evaluasi diri setiap program studi (setiap 
semester) maupun rencana strategis STAK Teruna Bhakti yang sedang berjalan. 
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2.3. Kepemimpinan 

Penjelasan pola kepemimpinan dalam STAK Teruna Bhakti 
 
   Kepemimpinan yang dijalankan bersifat partisipatif dan terbuka, artinya 
dalam setiap pengambilan keputusan harus melewati rapat dan diskusi bersama para 
pemimpin STAK Teruna Bhakti yang dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua STAK Teruna 
Bhakti bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola kinerja dan program yang ada 
di STAK Teruna Bhakti, secara operasional. Kepemimpinan dan kerjasama yang 
terkoordinasi secara baik dan kemampuan menggali potensi seluruh tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan yang mencerminkan adanya etos kerja yang baik. 
   Pola kepemimpinan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 
situasi kerja dan mampu menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Pengambilan 
keputusan yang berkaitan erat dengan kegiatan operasional di program STAK Teruna 
Bhakti akan lebih banyak mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta 
hasil rapat berupa keputusan-keputusan organisasi   tingkat institusi. 
   Bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh STAK Teruna Bhakti dalam rangka 
pelayanan publik berupa menjalin hubungan baik dengan gereja lokal, dan gereja-gereja 
di tingkat Nasional, Gereja di tingkat Internasional, juga para teolog  dan masyarakat 
umum. Adapun bentuk kegiatannya dilakukan dengan  mengundang para teolog untuk 
memberikan pelatihan maupun kuliah umum, menjalin kerja sama dengan gereja untuk 
penempatan praktek pelayanan mahasiswa maupun pelayanan para tenaga pendidik. Di 
samping itu juga dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga gerejawi dan 
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam kepengurusan LPPD 
(Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah) DIY; Gloria Graha,Life Ministry, World 
Teach dan Lembaga Pelayanan Anak.  
 

2.4. Sistem Pengelolaan 
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, 
organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal, serta 
Renstra dan Renop. 
Rencana Strategis STAK Teruna Bhakti yang dijalankan saat ini adalah Renstra 2012– 
2017. Secara garis besar Renstra ini memberikan arah pengembangan STAK Teruna 
Bhakti  dalam hal meningkatkan kualitas akademik, penjaminan mutu akademik, 
perencanaan SDM dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan.  
 
Planning 
Perencanaan untuk pengelolaan STAK Teruna Bhakti dilakukan secara internal. Setiap 
kebijakan mengacu kepada kebijakan Lembaga ( STAK Teruna Bhakti ): Statuta, Renstra, 
hasil rapat pimpinan, peraturan perundangan yang terkait baik dari internal STAK 
Teruna Bhakti, maupun Pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen. Perencanaan 
program jangka panjang dibuat oleh Ketua STAK Teruna Bhakti dan diusulkan dalam 
rapat Senat STAK Teruna Bhakti,  dengan mengacu pada program jangka panjang serta 
Rencana Induk Pengembangan STAK Teruna Bhakti yang diberikan oleh Yayasan. 
Sedangkan untuk perencanaan program jangka pendek,  dibuat oleh Ketua dan disahkan 
dalam rapat Senat STAK Teruna Bhakti. 
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Organizing 
Mekanisme pengorganisasian tugas dilakukan secara terpusat dan sektoral. 
Pengorganisasian yang bersifat terpusat yaitu: bidang administrasi akademik mahasiswa 
(dikoordinasi oleh Waket I), bidang administrasi keuangan & kepegawaian 
(dikoordinasikan oleh Waket II), kemahasiswaan dan alumni (dikoordinasi oleh Waket III 
Kemahasiswaan, dan Alumni), maupun referensi pengetahuan (Perpustakaan). 
Pengorganisasian sektoral yang dilakukan program studi misalnya: pengembangan 
kurikulum, pengembangan riset dan laboratorium, strategi pengembangan mahasiswa 
dengan fokus bidang yang digemari. 
 
 
Staffing 
Perekrutan tenaga pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan yang tersedia di 
STAK Teruna Bhakti. Dalam pengelolaannya, tenaga pendidikan tidak hanya diambil dari 
yang berlatar belakang bidang teologia semata tetapi juga tenaga pengajar yang 
memiliki latar belakang yang lainnya. Tenaga kependidikan juga disesuaikan dengan 
kebutuhan STAK Teruna Bhakti, misalnya: tenaga teknisi atau laboran yang harus 
memiliki pengetahuan mengenai hardware komputer, ketrampilan troubleshooting dan 
pengelolaan perangkat lunak. Tenaga Perpustakaan juga adalah orang yang cocok 
dengan bidang ilmu yang di miliki. 
 
Leading 
Masa jabatan struktural untuk Ketua adalah 4 tahun dan dapat dipilih 2 kali masa 
jabatan berturut-turut. Pemilihan Ketua, diusulkan oleh Senat STAK Teruna Bhakti 
kepada Yayasan (YAYASAN), dan anggota Yayasanlah yang memilih Ketua STAK Teruna 
Bhakti. Sedangkan Wakil Ketua, diusulkan oleh Ketua untuk dipilih di Senat STAK Teruna 
Bhakti. Selanjutnya unit yang paling rendah atau yang dibawah, melakukan hal yang 
sama dengan apa yang ada di dalam Statuta STAK Teruna Bhakti.  

 
Controlling 
Secara periodik, pejabat akan dievaluasi kinerjanya oleh pimpinan di atasnya dengan 
menggunakan form penilaian yang disediakan LPMI. Selain itu, rapat-rapat koordinasi, 
maupun Senat merupakan bagian yang integral dari controlling. Dengan demikian, hasil 
yang ingin dicapai oleh STAK Teruna Bhakti akan menjadi kenyataan, apabila terjalinnya 
pengertian dan kerjasama diantara unit-unit yang ada di STAK Teruna Bhakti. 

 
2.5. Sistem Penjaminan Mutu STAK Teruna Bhakti 

Sistem Penjaminan Mutu di tingkat institusi ditangani oleh bidang penjaminan mutu. 
Dalam tugasnya LPMI bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAK Teruna Bhakti. 
Lembaga Penjaminan Mutu Internal telah menyusun Buku Sistem Penjaminan Mutu 
Internal STAK Teruna Bhakti yang telah disahkan oleh Senat STAK Teruna Bhakti pada 
tahun 2017. Bahkan sudah 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut telah diadakan pemetaan 
SPMI oleh kementerian ristekdikti. (lihat lampiran) 
 
Dengan mengacu pada kebijakan STAK TB, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
yang dilaksanakan di Program Studi PAK pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk 
peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam bentuk 
siklus kegiatan penjaminan mutu. Implementasi menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu 
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Pendidikan Tinggi diawali dalam bentuk “satu siklus” kegiatan penjaminan mutu. 
Kegiatan satu siklus penjaminan mutu membutuhkan waktu satu tahun atau satu 
kalender akademik dan kemudian diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun 
berikutnya. “Satu Siklus” kegiatan penjaminan mutu yang dikembangkan STAK TB pada 
prinsipnya terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu: 
 

1. Standar, berupa dokumen mutu tingkat universitas, fakultas, bagian dan program 
studi; 

2. Pelaksanaan, yang berarti telah memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan 
pada tingkat universitas, fakultas, bagian dan program studi. Termasuk di dalamnya 
adalah sumberdaya manusia untuk melaksanakan; 

3. Monitoring, yang dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait; 
4. Evaluasi diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, bagian dan 

program studi); 
5. Audit Mutu Akademik Internal, adalah audit kepatuhan yang secara internal 

dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya. 
6. Rumusan koreksi, didasarkan pada temuan hasil kegiatan Audit Mutu Akademik 

Internal; 
7. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua 

jenjang unit pelaksanaan akademik. 
 
Implementasi “Satu Siklus” Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara 
konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas, bagian dan 
program studi. 
 
Beberapa hasil nyata pelaksanaan penjaminan mutu pada Prodi Teologi pada berbagai 
macam kegiatan akademik, antara lain : 
 

1. Pelaksanaan proses pembelajaran 
 
Kegiatan penjaminan mutu pada proses pembelajaran dilakukan pada setiap awal 
dan akhir semester berjalan. Dari pelaksaan kegiatan ini dihasilkan antara lain : 

a. Evaluasi kualitas proses perkuliahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
peserta kuliah terhadap perkuliahan semua dosen. Evaluasi ini dilaksanakan 
dengan menggunakan kuesioner pada akhir pelaksanaan perkuliahan. Hasil 
evaluasi perkuliahan ini disosialisasikan kepada seluruh dosen lewat rapat di 
tingkat Prodi untuk mendapatkan tanggapan guna perbaikan sistem 
perkuliahan yang akan datang. 

b. Evaluasi materi perkuliahan meliputi SAP, bahan ajar/Hand Out, peraga audio 
visual, dan lain- lain. Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin agar materi 
perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan perkembangan kompetensi 
bidang Sistem Komputer.  

c. Evaluasi dan penyesuaian beban mengajar untuk setiap dosen. Evaluasi 
dilakukan untuk menjamin kesesuaian beban mengajar bagi setiap dosen agar 
beban kerja setiap dosen tidak melebihi atau kurang dari standar normal 
beban kerja dosen yang telah ditetapkan (12 SKS/minggu). 

d. Evaluasi jumlah tatap muka pelaksanaan perkuliahan dilakukan lewat jumlah 
kehadiran atau tatap muka perkuliahan dengan menggunakan daftar presensi 
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dosen maupun mahasiswa. Dengan daftar presensi ini maka akan dapat 
dimonitor tingkat keaktifan dosen maupun mahasiswa dalam perkuliahan. 
Hasil presensi ini disosialisasikan kepada para dosen untuk perbaikkan 
pelaksanaan perkuliahan. 

 
 

2. Kurikulum 
 
Kegiatan evaluasi kurikulum dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun untuk 
mengkaji kembali kesesuaian kurikulum yang telah diaplikasikan dengan 
perkembangan dunia ekonomi dan bisnis.Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu 
pada Standart dan Prosedur kurikulum yang telah dibakukan dalam manual mutu. 
Hasil dari kegiatan ini antara lain berupa : 

a. Evaluasi kurikulum yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk semua PS 
di STAK TB untuk mengetahui kesesuaian kurikulum tersebut dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi, tuntutan perkembangan kompetensi 
bidang pendidikan agama Kristen, serta juga dengan mempertimbangkan 
masukan-masukan dari stakeholders. 

b. Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dengan mempertimbangkan 
masukan-masukan dari stakeholders. Penyusunan Silabus, RPS dan RPP tiap 
mata kuliah sesuai dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. 

c. Pertemuan dengan stakeholders (assosiasi profesi, alumni, pengguna lulusan, 
instansi pemerintah) baik secara formal seperti lokakarya maupun informal 
dalam bentuk kunjungan ke instansi-instansi tersebut, maupun pada 
kesempatan tertentu lainnya. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka 
penyusunan kurikulum baru dengan mempertimbangkan masukkan-
masukkan dari stakeholders tersebut tanpa melupakan scientific vission Prodi 
Teologi. 

 
3. Penyelenggaraan program studi 

a. Evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan program studi secara internal 
dilakukan oleh  Unit Penjamin Mutu yang bekerjasama dengan Waket 1 bidang 
Akademis dan KaProdi-KaProdi, serta Direktur Pascasarjana. Hasil evaluasi ini 
digunakan sebagai bahan pertimbangan serta menjadi titik tolak untuk 
peningkatan serta perbaikan kualitas penyelenggaraan akademik program studi . 

b. Evaluasi juga dilakukan secara eksternal oleh BAN PT (2 Prodi terakreditasi dan 
sekarang sedang melakukan re-akreditasi dan akreditasi prosi pascasarjana). Hasil 
akreditasi serta masukkan-masukkan dari proses akreditasi ini digunakan sebagai 
bahan acuan untuk peningkatan dan perbaikkan kualitas penyelenggaraan 
program studi. Salah satu dampak dari kegiatan ini adalah terciptanya suasana 
akademik dan meningkatnya keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
perkuliahan. Demikian juga peningkatan kehadiran dan keaktifan dosen dalam 
memenuhi kewajibannya untuk melakukan perkuliahan. 

 
4. Pengelolaan feedback dari stakeholders 

Feedback dapat berasal dari : 
a. Mahasiswa, baik secara lisan maupun tulisan yang langsung disampaikan kepada 

pengurus Prodi maupun kepada dosen di STAK TB. 
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b. Demikian juga dapat berasal dari para dosen di STAK TB sendiri baik dosen tetap, 
dosen luar biasa maupun dosen tamu. 

 
Feedback ini akan disampaikan kepada seluruh dosen di PS tersebut pada saat rapat STAK 
TB, demikian pula tanggapan-tanggapan serta solusi perbaikannya akan diputuskan pada 
forum rapat tersebut. Sehingga feedback ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan 
untuk perbaikan penyelenggaraan fakultas. 
 
 
 
 

STANDAR 3 

MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

 

3.1. Mahasiswa 

Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektifitasnya. Sistem rekrutmen dan 

seleksi calon mahasiswa baru dilakukan dengan membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

(P2MB). Berdasarkan SK Ketua, P2MB mulai menjalankan tugasnya dengan menyusun program kerja 

berupa : 

8.Program Promosi dan Sosialisasi. Bentuk promosi dan sosialisasi dilakukan melalui : 

a. Promosi lewat media cetak maupun elektronik. 

b. Kunjungan ke gereja-gereja lokal. 

c. Penyebaran brosur 

d. Promosi lewat Website STAK TB; www.stakterunabhakti.ac.id  

 

Sistem seleksi yang dijalankan adalah test tertulis, psikotest  dan wawancara. 

Dengan sistem rekrutmen terpusat yang telah diterapkan ini, diharapkan ada keterpaduan dan 

efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan promosi dan admisi di STAK Teruna Bhakti. 

Dalam bidang pendidikan, bidang hubungan masyarakat (public relation) sangatlah berhubungan erat 

dengan pembentukan citra (branding image) STAK Teruna Bhakti, sebagai lembaga pendidikan 

akademik yang bermutu dan profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stakterunabhakti.ac.id/


 

Borang Re-Akreditasi, Program Studi Sarjana 20019 STAK TB 13 

Data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing 

program  studi S1 pada TS di STAK Teruna Bhakti. 

No. Hal 

Jumlah Mahasiswa pada PS: Total 

Mahasis

wa 

pada 

STAK 

TERUNA 

BHAKTI 

PS-1 

Pendidikan 

Teologi  

 

PS-2  

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

PS-3  

 

PS-4 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Program 

reguler 

1. Mhs. baru 

bukan 

transfer 

 

36 

 

58 

   

94 

2. Mhs. baru 

transfer  

- - - -  

Total mhs. 

Regular 

 

36 

 

58 

 

   

94 

2 Program 

non-

reguler 

1. Mhs. baru 

bukan 

transfer 

- 4 - - 4 

2. Mhs. baru 

transfer  

- - - -  

Total mhs. 

non-

reguler 

- - - -  

Catatan:  

1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang  mengikuti  program  pendidikan 

secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).  
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3.2. Lulusan 

3.2.1. Rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari 

mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh STAK 

TERUNA BHAKTI. 

No. Program Studi Rata-rata masa studi (tahun) Rata-rata IPK lulusan 

(1) (2) (3) (4) 

1 PS 1: Teologi Kependetaan 4 3.31 

2 PS 2: Pendidikan Agama 

Kristen 

4 3.35 

 Rata-rata di STAK TERUNA 

BHAKTI 

 

4 

 

3.33 

 

3.2.2. Pandangan STAK Teruna Bhakti tentang rara-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan, yang 

mencakup aspek : kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya peningkatan mutu.   

  

STAK Teruna Bhakti, memandang bahwa rata-rata masa kuliah kuliah untuk program 

Sarjana (S1) adalah wajar, karena sesuai dengan perencanaan semula bahwa PS S1 yang 

berada dibawah kendali STAK TB akan menyelesaikan studinya selama 8 semester. Adapun 

asumsi yang dibangun adalah SKS yang harus ditempuh hanya 152 SKS. Jadi, sangat wajar 

apabila mahasiswa dapat menyelesaikan studinya paling cepat adalah 4 tahun. 

Disini lain, IPK yang dimiliki oleh mahasiswa yang berada di STAK TB juga adalah 

wajar. Karena standar kelulusan untuk S1 di STAK TB adalah IPK=3.0.  Jadi, wajar apabila 

mahasiswa yang ada di STAK TB berusaha untuk mencapai nilai semaksimal mungkin untuk 

lulus dari PS-nya. 

Saat ini STAK TB telah memiliki Perpustakaan yang dapat diakses secara terbuka. 

Akses ini membuat mahasiswa dapat mencari buku untuk menopang studi mereka dengan 

membaca secara bebas.  Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu pendidikan yang ada di 

STAK TB. 
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STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
4.1   Sistem Seleksi dan Pengembangan 

Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian 
dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik 
(termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya). 

 
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 PERATURAN DOSEN DAN STAF STAK TB. Semua sistim itu, 
memiliki SOP.  

 REKRUTMEN DOSEN/TENAGA PENDIDIK: 
A. Persyaratan: 

  
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 (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, dan 
monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam tridarma serta dokumentasinya). 
. 

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.  
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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 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 minimum 36 
jam/minggu. 
 
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 
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4.3.1  Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS: 
 

N
o. 

Nama Dosen Tetap 

 
NIDN** 

Tgl. Lahir 
Jabatan 
Akadem

ik*** 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan S1, 
S2, S3  dan 

Asal PT* 

Bidang 
Keahlian 

untuk 
Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1
) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 VERA HERAWATI 
SIAHAAN 

2304047
701 

04-04-1977 Asisten 
Ahli 

1. S.Th. 
2. M.Th 
3. Dr 

1. S.Th. STTNI 
Yogyakarta 

2. M.Th. 
STTNI 
Yogyakarta 

3. STAK TB 

Teologi 
Teologi  
Teologi 

2 STEFANUS AGUS 
BUDIYANTO 

2315127
802 

15-12-1978 Asisten 
Ahli 

1. S.Th. 
2. M.Th. 
 

2. STAK TB 
3. STAK TB 

Teologi 
Teologi 

3 HO LUCKY 
SETIAWAN 

2315027
501 

15-02-1975  1. S.Th. 
2. M.Pd 

 

4. STAK TB 
5. STAK TB 

Teologi 
PAK 

4 WENLY MANDALIE 2328108
401 

28-10-1984 Asisten 
Ahli 

1. S.Mg 
2. M.Th. 

1. UKRIM 
Yogyakart
a 

2. STTNI 
Yogyakart
a 

Musik 
Gereja 
 
Teologi 

5 YULISEISER ALFRED 
P MUSTAFA 

2306076
402 

06-07-1964  1. S.Th. 
2. M.Th. 

1. STTII 
Yogyakarta 

2. STTII 
Yogyakarta 

Teologi 
 
Teologi 

6 YUDIKA SAGALA 2321068
202 

21-06-1982  1. S.Th. 
2. M.Th. 

 

3. STTII 
Yogyakarta 

4. STTII 
Yogyakarta 

Teologi 
 
Teologi 

 
 

* Lampirkan fotokopi ijazah. 
** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi 
sertifikatnya agar dilampirkan. 

 
 

4.3.2  Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:  
 

N
o. 

Nama Dosen 
Tetap 

 
NIDN** 

Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik
*** 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan 
S1, S2, S3  

dan Asal PT* 

Bidang 
Keahlian 

untuk Setiap 
Jenjang 

Pendidikan 

(1
) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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1 Johannis Siahaya 
23070163

01 

07/01/19
63 

Lektor*** 1. S.Th 
2. M.Th 
3. Dr 

1. STTNI 
Yogyakart
a 

2. STTNI 
Yogyakart
a 

3. STII 
Yogya 

1. Teologi 
2. Teologi 
3. Teologi 

2 
Nunuk Rinukti 
Siahaya 

23120365
01 

12/03/19
65 

Lektor 1. S.Th. 
2. M.Th 
3. Dr 

1. STTNI 
Yogyakart
a 

2. STTNI 
Yogyakart
a 

3. STAK TB 

1. Teologi 
2. Teologi 
3. Teologi 

3 
Roy Martin 
Simanjuntak 

23240179
01 

24/01/19
79 

Asisten 
Ahli 

1. S.Th. 
2. M.Th 
3. Dr 

1. STT 
Agape 
Lampung 

2. STAK TB 
3. STAK TB 

1. Teologi 
2. Teologi 
3. Teologi 

4 Karel M Siahaya 
23150171

01 
15/01/19

71 

Lektor 1. S.Ag. 
2. M.Th 
3. Dr 

1. UKIM 
Ambon 

2. STII 
3. IKB 

1. Teologi 
2. Teologi 
3. Teologi 

5 Munatar Kause 

23030382
01 

03/03/19
82 

Asisten 
Ahli 

1. S.Th. 
2. M.Th 
3. Dr 

1. STTNI 
Yogyakart
a 

2. STTNI 
Yogyakart
a 

3. STAK TB 

1. Teologi 
2. Teologi 
3. Teologi 

6 Berta Z Toganti 
23070982

01 
07/09/19

82 

Asisten 
Ahli 

1. S.Th. 
2. M.Pd.K 
3. Dr 

1. STTNI 
Yogyakart
a 

2. STAK TB 
3. STAK TB 

1. Teologi 
2. PAK 
3. PAK 

* Lampirkan fotokopi ijazah. 
** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***)dan fotokopi 
sertifikatnya agar dilampirkan. 

 
 

 
4.3.3  Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan PS 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) 

 

No. 
Nama  

Dosen Tetap 

sks 
Pengajaran pada 

sks 
Pene-
litian 

sks 
Pengab-dian 

kepada 

sks 
Manajeme

n** 
Jum-lah sks 

PS PS PT 
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Sendi
ri 

Lain 
PT 

Sen-
diri 

Lain Masya-rakat 
PT 

Sen-
diri 

PT 
Lai
n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 VERA HERAWATI 
SIAHAAN 

6 4 0 0 0 4  14 

2 STEFANUS AGUS 
BUDIYANTO 

6 6 0 0 0 0  12 

3 HO LUCKY SETIAWAN 6 6 0 0 0 0  12 

4 WENLY MANDALIE 6 6 0 0 0 0  12 

5 YULISEISER ALFRED P 
MUSTAFA 

6 6 0 0 0 0  12 

6 YUDIKA SAGALA 7 7 0 0 0   14 

Jumlah 37 35 0 0 0 4 0 76 

Rata-rata* 
6.17 5.83 0.00 0.00 0.00 0.67 

0.0
0 

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. 
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 
 Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk 

jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara. 
 

4.3.4 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS,  
dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No
. 

Nama 
Dosen Tetap 

Bidang 
Keahlian 

Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah 
Juml
ah 
Kelas 

Jumlah 
Perte
muan 
yang 
Direnc
anaka
n 

Jumlah 
Pertem
uan 
yang 
Dilaksa
nakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Vera Herawati 
Siahaan 

Perjanjian 
Baru 

1. 18111201 
2. 18211207 
3. 18211107 

1. Pembimbing 
Pengetahuan PL I 
2. Pembimbing 
Pengetahuan PB II 
3. Ilmu Budaya Dasar 

1 
1 
1 

 14 
  14 
  14 

 14 
  14 
  14 
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2 Stefanus Agus 
Budiyanto 

Praktika 1.18411403 
2.18511407 
3. 18611313 

1. Pastoral Konseling 1 
2. Pastoral Konseling 2 
3.Kateketik 

1 
1 
1 

 14 
  14 
  14 

 14 
  14 
  14 

3 Ho Lucky Setiawan Praktika 1.18211302 
2.18311307 
3. 18411310 

1. Metode Mengajar SM 
2. Filsafat 
3. Manejemen & 
Kepemimpinan Kristen 

1 
1 
1 

 14 
  14 
  14 

 14 
  14 
  14 

4 Wenly Mandalie Praktika 1.18411402 
2.18311308 
3. 18711503 

1. Liturgika 
2. Musik Gereja 
3. Teologi & Kearifan 
Lokal 

1 
1 
1 

 14 
  14 
  14 

 14 
  14 
  14 

5 Yuliseiser Alfred P 
Mustafa 

Perjanjian 
Lama 

1.18411218 
2. 18611226 

1. Tafsir PL.2 (Sejarah) 
2.Tafsir PL. 4 (Nabi Besa) 

1 
1 

 14 
  14 

   

 14 
  14 

   

6 Yudika Sagala Perjanjian 
Lama 

1.18511222 
2.18711230 
3. 18211208 

1. Tafsir PL. 3 (Puisi) 
2Tafsir PL 5 (Nabi Kecil) 
3. Pembimbing 
Sistematika 

1 
1 
1 

 14 
  14 
  14 

 14 
  14 
  14 

Jumlah 304 304 

 
 
 
 

4.3.5  Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS,  dalam 
satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Nama 

Dosen Tetap 
Bidang Keahlian 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah 
Juml
ah 

Kelas 

Jumlah 
Perte
muan 
yang 

Direnc
anaka

n 

Jumlah 
Pertem

uan 
yang 

Dilaksa
nakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Johannis Siahaya 
Perjanjian Baru 185122

22 
Tafsir Perjanjian Baru  

1 14 14 

2 Nunuk Rinukti 
Teologi 185124

05 
HCD 

1 14 14 

3 Karel Siahaya 
Perjanjian Lama 183123

15 
Bahasa Ibrani 

1 14 14 

4 Munatar Kause 
Teologi 187125

04 
Agama-Agama Suku 

1 14 14 

5 Bertha Z Toganti 
Praktika 182122

09 
Hermeneutika 

1 14 14 

6 
Roy Martin 
Simanjuntak 

Perjanjian Baru 181122
05 

Bahasa Yunani 
1 14 14 

Jumlah   

 
 
4.4  Dosen Tidak Tetap 
 
4.4.1  Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut: 
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N
o. 

Nama Dosen 
Tidak Tetap 

 
NIDN

** 
Tgl. Lahir 

Jabatan 
Akademik*

** 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan S1, S2, 
S3  dan Asal PT * 

Bidang 
Keahlian untuk 
Setiap Jenjang 

Pendidikan 

(1
) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

* Lampirkan fotokopi ijazah. 
** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***)dan fotokopi 
sertifikatnya agar dilampirkan. 

 
 

4.4.2  Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tidak tetap pada satu tahun terakhir di PS ini dengan 
mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Nama 
Dosen 

Tdk Tetap 

Bidang 
Keahlian 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah 
Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Direnca-

nakan 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Dilaksa-
nakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

Jumlah   

 
 
4.5   Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir 

 
4.5.1  Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, 

dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) 
 

No. Nama Tenaga Ahli/Pakar Nama dan Judul Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Prof Dr. Agustinus 
Supriyanto (UGM) 

Kuliah Umum; Antropologi Kebudayaan 2015 

2 Prof. Dr. Wesley 
Simanjuntak (UKI Jkt) 

Kuliah Umum; Changes Management 2015 

3 Prof. Dr. Ayub Padangaran 
(UNHALO) 

Kuliah Umum; Metodologi Penelitian Kuantitatif 2016 

4 Dr. David Samiyono 
(UKSW) 

Kuliah Umum; Metodologi Penelitian Kualitatif 2016 

5 Dr. Fransijana Rissakota 
(UKDW) 

Kuliah Umum; Antropologi Alkitab 2017 

6 Dr. Slamet Yahya Hakim 
(Hongkong) 

Kuliah Umum; Pastoral Care 2017 

 
 
 

4.5.2  Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang 
sesuai dengan bidang PS 
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No. Nama Dosen 

Jenjan
g 

Pendid
ikan 

Lanjut 

Bidang 
Studi 

Perguruan Tinggi Negara 
Tahun Mulai 

Studi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Stefanus Agus 
Budiyanto 

S3 Teolog

i 

STAK TB Yogyakarta Indonesia 2014 

2 Ho Lucky Setiawan S3 Teolog
i 

STAK TB Yogyakarta Indonesia 2016 

3 Yuliseiser Alfred P 
Mustafa 

S3 Teolog
i 

STAK TB Yogyakarta Indonesia 2014 

 
 
4.5.3.   Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar 

ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya 
melibatkan dosen PT sendiri 

 

N
o
. 

Nama Dosen 
Jenis 

Kegiatan* 
Tempat Waktu 

Sebagai  

Penyaji Peserta  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

1 VERA 
HERAWATI 
SIAHAAN 

Penyusunan 
Kurikulum 
KKNI Strata 
satu (S1) 

Yogyakarta 2017  V  

  Agama Dalam 
Pergumulan 
Politik di 
Indonesia 

Yogyakarta 2018  V  

2 STEFANUS 
AGUS 
BUDIYANTO 

Agama Dalam 
Pergumulan 
Politik di 
Indonesia 

Yogyakarta 2018  V  

  Lokakarya 
Relawan Jurnal 
Indonsia 

Yogyakarta 2019  V  

3 HO LUCKY 
SETIAWAN 

Seminar 
"Wawasan 
Kebangsaan 
dan Amanat 
Agung" Kendari 

2017  V  

  Semiloka 
"Sultra 
Strategic 
Partnership 
Summit" Jember 

2017  V  

  Seminar 
Kepemimpinan Bali 

2017 V   
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4 YULISEISER 
ALFRED P 
MUSTAFA 

Agama Dalam 
Pergumulan 
Politik di 
Indonesia 

Yogyakarta 2018  V  

  Lokakarya 
Relawan Jurnal 
Indonsia 

Yogyakarta 2019  V  

5 YUDIKA 
SAGALA 

Penyusunan 
Kurikulum 
KKNI Strata 
satu (S1) 

Yogyakarta 2017  V  

  Agama Dalam 
Pergumulan 
Politik di 
Indonesia 

Yogyakarta 2018  v  

        

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

 
 
4.5.4    Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, 

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). 
 

N
o. 

Nama Dosen Prestasi yang Dicapai* 
Waktu 

Pencapaian 

Tingkat 
(Lokal, Nasional, 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan. 
 
 
 
 
3.5.5 Sebutkan keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi. 

 

N
o. 

Nama Dosen 
Nama Organisasi Keilmuan 

atau Organisasi Profesi 
Kurun Waktu 

Tingkat 
(Lokal, Nasional, 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Vera Herawati Siahaan PDPTKI 2016-2020 Nasional 

2     

3     

 
 
 
 
 
 
4.6  Tenaga kependidikan 
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4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan  yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani 

mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Jenis Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir Unit Kerja 

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 Administrasi   2     1  

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, dalam hal pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian 
fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir. 

 
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan PS guna 
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, telah dilakukan beberapa bentuk pelatihan 
yang berhubungan dengan tuntutan kompetensi tenaga kependidikan untuk mengikuti beberapa 
pelatihan: 

1. Pelatihan Tenaga Perpustakaan untuk membuat perpustakaan online 
2. Pelatihan tenaga IT untuk mengelola website, dimana STAK TB memakai LAN untuk semua 

unit yang dikelola, kecuali keuangan. 
3. Pelatihan cyber di Bali 
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STANDAR 5 

KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

 
 
5.1. Kurikulum 

STAK Teruna Bhakti berperan dalam penetapan visi, misi dan arah pendidikan yang jelas bagi 

setiap program studi yang ada. Didalam rencana strategis STAK Teruna Bhakti dalam periode 

lima tahunan telah dituliskan garis besar arah pengembangan untuk meningkatkan kualitas 

akademik, pengembangan SDM dan fokus penelitian dan pengabdian masyarakat.  Kurikulum 

pada tiap program studi akan ditinjau ulang dan disempurnakan setiap 2-3 tahun sekali, agar 

sesuai dengan tantangan kekinian (updated, contextual) dan kebutuhan dunia profesional saat 

ini maupun yang akan datang. Proses pengembangan kurikulum ini melibatkan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang lebih luas seperti para alumni, para profesional atau pengguna 

jasa lulusan dan sebagainya 

 

5.2. Pembelajaran 

STAK Teruna Bhakti Yogyakarta telah memiliki Tim Penjaminan Mutu Internal (LPMI) bertugas 

untuk memonitor dan mengevaluasi secara internal proses pembelajaran baik pada tingkat 

program studi, maupun institusi STAK Teruna Bhakti. Secara berkala, LPMI bertemu untuk 

membahas pelaksanaan perkuliahan setiap semester termasuk di dalamnya mengidentifikasi 

permasalahan, dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi agar kualitas atau mutu akademik 

tetap baik. Di tingkat STAK Teruna Bhakti, peran monitoring internal ini dilakukan oleh LPMI 

STAK Teruna Bhakti dan didukung oleh Senat STAK Teruna Bhakti yang berperan memberikan 

masukan dan saran kepada Ketua STAK Teruna Bhakti terhadap proses kehidupan akademik 

pada tataran yang lebih tinggi. 

 

5.3.  Suasana Akademik 

Peran  STAK Teruna Bhakti dalam  mendorong  suasana  akademik   yang   kondusif,   

terutama dalam: (1)  Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan  prasarana dan 

sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas.  

 

Suasana akademik yang dikembangkan adalah suasana pembelajaran yang ramah dan 

menyenangkan dimana para pelaku pendidikan, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan 

maupun mahasiswa, dapat berkomunikasi dan belajar bersama-sama secara kreatif dan inovatif 

baik di kelas, atau laboratorium maupun di luar ruangan. Proses pembelajaran di kelas tidak lagi 

menjadi sarana informasi penyaluran pengetahuan satu arah, namun diciptakan agar menjadi 

sarana untuk menumbuhkan minat untuk meneliti, bereksplorasi untuk memperoleh pengetahuan 
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dan pemahaman yang lebih lengkap atas suatu kajian. Salah satu metode yang telah dikembangkan 

adalah Class Based Research, dimana materi kuliah dipadukan dengan aktivitas riset sederhana 

oleh pribadi maupun kelompok mahasiswa. Hasil dari riset kelas ini kemudian dipresentasikan dan 

disintesakan bersama-sama agar menjadi pengetahuan yang lebih utuh.  

Penganggaran untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada semua 

program studi selalu dianggarkan setiap tahun. Fasilitas yang langsung berhubungan dengan 

kegiatan akademik antara lain Ruang Kuliah, Perpustakaan, Kapel, Lapangan Olah raga, serta Free 

Hot Spot. STAK-TB juga mendapat dukungan dana dari para donatur, gereja pendukung dan dari 

Kementrian Agama Kristen RI. Semua pengelolaan dana ini diperuntukan untuk proses belajar 

mengajar, penambahan fasilitas, beasiswa dan sebagainya.Dana yang ada juga akan digunakan 

untuk mendukung kegiatan yang dibuat oleh prodi dan institusi sendiri baik di dalam kelas maupun 

diluar.  

Kegiatan akademik di dalam kelas seperti proses belajar mengajar dengan dukungan media 

yang canggih karena adanya wifi gratis, dan juga Proyektor/LCD dan lainnya yang membuat 

perkuliahan berjalan dengan baik, sedangkan kegiatan diluar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler 

basket, volly, bulutangkis, paduan suara, juga dirancangkan kegiatan Reat-reat semua civitas 

akademika dan Fun day. Semuanya ini dikerjakan agar suasana akademik di STAK-TB semakin 

kondusif dan mendukung keberhasilan mahasiswa dalam studi.  
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STANDAR 6 

PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA 

SERTA SISTEM INFORMASI 

 

6.1    Pembiayaan 

6.1.1 Jumlah dana termasuk gaji yang diterima di STAK Teruna Bhakti selama tiga tahun terakhir 

: 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah dana (juta rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PT sendiri  SPP Mahasiswa 306 306 306 

Penelitian Dosen 6 6 6 

 Gaji Dosen 468 468 468 

 

Yayasan 

Charista 

    

Charista 100 363 480 

    

Diknas/ Bimas 

Kristen 

Hibah Bimas Kristen 50 50 200 

Sertifikasi Dosen 144 192 216 

    

Sumber Lain Beasiswa Korea 20 20 20 

 Donatur Kegiatan PKM 315 205 165 

Sembako 24 24 24 

Total 1433 1634 1885 

 

Penggunaan dana Pada STAK Teruna Bhakti : 

No. 
Jenis 

Penggunaan 

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase 

TS-2 TS-1 TS 

Rp % Rp % Rp % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pendidikan 170.9 11.7 217.15 18.03 170.9 17.02 

2 Penelitian 6 0.4 6 0.5 6 0.6 

3 PkM 315 21.7 165 13.7 205 20.4 

4 Investasi 

prasarana 

(gedung, 

tetap) 

363 25.1 480 39.9 200 19.92 

5 Investasi 50 3.5 50 4.2 50 4.97 
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sarana  

(komputer, 

mobile) 

6 Investasi SDM 100 7 150 12.5 100 9.96 

7 Lain 144 9.9 192 15.9 216 21.5 

 Total 1448.9  1203.9  1004.15  

 

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridarma  

No. Nama Program Studi 
Jumlah Dana (juta rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Sarjana PAK 334.4 279.4 305.65 

1 Sarjana Teologi 334.4 279.4 258.77 

3.     

 

6.1.2 Pendapat pimpinan STAK Teruna Bhakti tentang perolehan dana pada butir 6.1.1, yang 

mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya, serta  kendala-kendala  yang 

dihadapi. 

 Dana yang diperoleh dari mahasiswa (uang kuliah) diarasakan telah memadai untuk 

mendukung dana kegiatan operasional tiap semester. Saat ini dibandingkan dengan STT lain 

di Yogyakarta, biaya kuliah di STAK Teruna Bhakti masih cukup wajar. Hal ini disebabkan oleh 

kebijakan yang telah digariskan oleh Yayasan yang berkomitmen untuk menyelenggarakan 

pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas namun tetap terjangkau. Dana yang 

dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana lebih banyak dibiayai melalui 

penggalangan dana oleh Pihak Yayasan dan juga atas bantuan dari Dirtjen Bimas Kristen 

Protestan. 

6.2.    Sarana 

6.2.1. Penilaian STAK Teruna Bhakti tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan 

program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek kecukupan/ 

ketersediaan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun 

mendatang serta kendala yang dihadapi. 

 

 Dalam rencana pengembangan sarana prasarana dan peningkatan kualitas 

pendidikan, STAK Teruna Bhakti sendiri dan Yayasan menaruh perhatian yang sangat besar. 

Walaupun saat  ini kampus STAK –TB masih menyewa gedung yang dipakai,namun sudah ada 

kerinduan dari Yayasan untuk membeli lakasi ini. STAK Teruna Bhakti punya harapan untuk 
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lima tahun ke depan dapat membeli bangunan ini dan  akan dikembangkan lagi dengan 

menjadikan ruang-ruang kuliah yang semakin nyaman, dan suasana kampus yang lebih asri 

lagi agar mahasiswa semakin merasa lebih nyaman, dengan demikian maka proyeksi untuk 

memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 150 orang pada tahun 2016  akhir akan terlaksana. 

 

6.2.2. Sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program Tridarma PT  

pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Rencana investasi 

untuk sarana dalam lima tahun mendatang. 

 

No. 
Jenis Sarana 

Tambahan 

Investasi sarana 

selama tiga tahun 

terakhir 

(juta Rp) 

Rencana investasi sarana dalam lima tahun 

mendatang 

Nilai Investasi  

(juta Rp) 
Sumber Dana 

1 Alat musik Piano 2 buah 100 Kementrian Agama RI 

2 Alat Musik Keyboard 2 buah 20 STAK TB 

3 Lab Komputer Komputer 20 buah 60 STAK TB 

3 Penyejuk AC 10 buah 30 STAK TB 

4 Kenderaan 1 buah mobil 200 STAK TB 

 

6.3.1. Penilaian STAK TERUNA BHAKTI tentang prasarana yang telah dimiliki, khususnya yang 

digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan dan 

kewajaran, rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang serta kendala yang 

dihadapi dalam penambahan prasarana. 

  

Walaupun tergolong baru namun STAK-TB berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan 

fasilitas yang memadai dan membuat suasana senyaman mungkin agar terciptanya proses 

belajar mengajar yang berjalan dengan bergairah dan maksimal. Tersedianya beberapa 

fasiltas penunjang itu antaranya : Hot Spot area, Perpustakaan (buku- buku Teologi, PAK dan 

Musik, berbagai jurnal nasional dan internasional, berbagai buku teologi dalam bentuk soft 

coppy ) , lab Khotbah, Lab mengajar, Lab Musik, dan lapangan volly. Dengan tersedianya 

semua fasilitas ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dan mengembangkan dirinya sesuai 

bidang ilmunya, tetapi juga mahasiswa sekaligus bisa berkreasi melalui minat dan bakat 

mereka. Olehnya karena itu, semua fasilitas olah raga dan seni disiapkan bagi mereka. 

 Disamping itu, STAK Teruna Bhakti menerapkan sistem manajemen yang terpusat 

supaya lebih efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya. Hal-hal yang dikelola secara 

terpusat yakni :  
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1. Biro Akademik Umum, yang menampung semua administrasi akademik 

2. Biro Keuangan ( di STAK-TB hanya memiliki 1 orang bendahara Umum ) 

3. Biro Kemahasiswaan  

4. Biro Umum ( Menangani semua Laboratorium ) 

5. Perpustakaan 

 Untuk rencana lima tahun ke depan STAK-TB ingin melengkapi sarana dan prasarana 

yang sekang sudah dimilik, terutama dengan menggunakan sistem komputerisasi. Selain itu 

harapannya dalam lima tahun ke depan STAK-TB sudah dapat membeli lahan dan bangunan 

yang sekarang masih dalam status penyewaan. Kendala terbesar dalam memenuhi harapan 

lima tahun ke depan ini adalah dana. Karena itu, yayasan STAK-TB mulai sekarang sudah 

mulai membuat rancangan untuk mencari para donatur bahkan berbagai strategi pencarian 

dana sudah mulai dirancang untuk pembelian lokasi yang sekang ditempati. 

  

6.3.2. Prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun 

terakhir dan rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang. 

No. 
Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi prasarana 

selama tiga tahun 

terakhir 

(juta Rp) 

Rencana investasi prasarana dalam lima tahun 

mendatang 

Nilai Investasi (juta 

Rp) 
Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tanah Pembelian Tanah 

Seluas 1500 m2 

untuk membangun 

kampus STAK TB 

tahun 2014 

3.750  Donatur Yang telah 

berkomitmen untuk 

membeli tanah 

tersebut. 

2 Bangunan Bangunan Lantai I, 

untuk perkuliahaan 

tahun 2014 

250  Donatur Yang telah 

berkomitmen untuk 

membeli tanah 

tersebut. 

3 Bangunan Bangunan Lantai 2 

dan 3 tahun 2015 

500  STAK Teruna Bhakti 

4 Perumahan Membangun 

Perumahan dosen 

tahun 2016 

700  STAK Teruna Bhakti 

5 Perpustakaan Membangun 500  STAK Teruna Bhakti 
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Gedung 

Perpustakaan tahun 

2017 

  

6.4.       Sistem Informasi    

6.4.1. Sistem informasi yang digunakan di STAK Teruna Bhakti. 

 STAK Teruna Bhakti Indonesia telah memiliki Website, sebagai sarana informasi dan 

komunikasi. Tenaga pendidik dan mahasiswa dapat mengakses website ini dengan memakai 

internet yang telah tersambung dengan Hot Spot, yang diberikan sebagai fasilitas gratis bagi 

civitas akademika STAK Teruna Bhakti. 

 

6.4.2. Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, 

            dengan mengikuti format tabel berikut. 

 Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 

Manual 

Dengan 

Komputer Tanpa 

Jaringan 

Dengan Komputer 

Melalui Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 

Komputer 

Melalui Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa      

2. Kartu Rencana Studi       

3. Jadwal mata kuliah      

4. Nilai mata kuliah      

5.Transkrip akademik      

6. Lulusan      

7. Tenaga pendidik      

8. Pegawai      

9. Keuangan      

10. Inventaris      

11. Pembayaran SPP      

12. Perpustakaan      

 

6.4.3. Upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di STAK Teruna Bhakti.  

 Guna menyebarkan informasi / kebijakan untuk civitas akademika di STAK Teruna 

Bhakti maka dibuatkah papan informasi yang tersedia di depan kantor, spanduk, poster, 
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publikasi pada media cetak kampus (jurnal,). Sarana publkasi dan penyebaran informasi juga  

memanfaatkan sarana Teknologi Informasi sebagai jalur komunikasi dan diskusi, dengan 

mengakses website yang telah tersedia 

 

6.4.4  Rencana pengembangan  sistem  informasi  jangka  panjang  dan  upaya  

pencapaiannya, serta kendala-kendala yang dihadapi. 

STAK Teruna Bhakti sedang sedang merancang pengembangan sistem informasi menuju 

kearah koneksitas secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya hot spot gratis dan website 

yang menjadi media komunikasi dan informasi. Pengembangan lebih lanjut akan memakai 

LAN sebagai alat komunikasi dan dinformasi program studi, sehingga mahasiswa bisa secara 

lebih efisien mengakses informasi yang berguna bagi proses belajar mereka. Berbagai macam 

formulir administrasi dan permohonan surat akan dapat diakses melalui LAN ini.

 Dalam rangka untuk meningkatkan proses belajar mengajar,  peran dari intranet dan 

internet kampus sangatlah penting. Oleh karena itu, sistim pembelajaran dengan 

menggunakan e-library sangat dibutuhkan. Saat ini fasilitas hotspot (WIFI) telah dapat 

diakses melalui tempat-tempat yang strategis di STAK Teruna Bhakti. Fasilitas ini terbukti 

mendorong para mahasiswa untuk dapat belajar dan mengerjakan tugas bersama-sama 

didalam kampus sehingga suasana akademik makin tercipta. Kendala utama yang dimiliki 

adalah belum tersedianya dana yang memadai, malaupun sudah memiliki tenaga ahli di 

bidang komputerisasi.  
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STANDAR 7 

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 

 

7.1       Penelitian 

7.1.1 Jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan STAK 

Teruna Bhakti dalam tiga tahun terakhir. 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Judul Penelitian 
Total Dana Penelitian 

(juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Teologi 2 2 2 3 3 3 

2 PAK 2 2 2 3 3 3 

Catatan:  

Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya  dicatat sebagai kegiatan 

PS yang relevansinya paling dekat.  

 

7.1.2 Pandangan pimpinan  STAK Teruna Bhakti tentang data pada butir 7.1.1, dalam perspektif: 

kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan 

peningkatan mutu, serta kendala-kendala yang dihadapi. 

 Jumlah penelitian setiap tahun harus mengalami peningkatan yang menggembirakan, 

namun demikian secara keseluruhan jumlah penelitian masih dapat ditingkatkan lagi 

mengingat belum semua tenaga pendidik telah aktif melakukan penelitian. STAK Teruna 

Bhakti melalui program studi Teologi kependetaan selalu memberikan dukungan dana 

penelitian cukup signifikan. Jenis penelitian terapan yang mengedepankan pada metoda 

action research juga banyak dilakukan. Topik dan lingkup action research ini biasanya 

ditemukan dalam pelayaan tenaga pendidik yang selalu dilakukan, dimana peneliti dapat 

menemukenali permasalahan aktual yang sedang dihadapi masyarakat. 

 Kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan penelitian adalah beban mengajar 

tenaga pendidik yang masih cukup tinggi, dan ketersedian sumber dana penelitian yang 

masih terbatas. Solusi untuk mengatasi kendala antara lain adalah dengan mengintegrasikan 

kegiatan penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pada beberapa penelitian telah 

diterapkan juga metoda class based research, dimana tenaga pendidik selaku peneliti utama 

melibatkan para mahasiswa pada mata kuliah tertentu untuk bersama-sama melakukan 

penelitian atas suatu topik yang relevan. Hasil yang telah dicapai dalam penelitian juga 
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diwajibkan untuk dapat dipublikasikan baik melalui jurnal ilmiah, konferensi dan seminar, 

bahkan lewat tulisan ilmiah popular di media massa 

  

7.2  Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan 

masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.) 

 

Pelayanan atau Pengabdian Kepada Masayarakat disesuaikan dengan cirri khas dari PS dan STAK 

Teruna Bhakti. Sebagai lembaga pendidikan Kristen dan teologi, maka STAK TB mengharuskan sivitas 

akademika untuk melakukan pelayanan kepada masayarakat gereja dan umum setiap minggu. 

Kegiatan yang dilakukan adalah setiap week end, baik dosen, maupun mahasiswa, pergi ke tempat-

tempat pelayanan atau pengabdian selama 3 hari, mulai dari hari Jumat s/d Minggu, setiap 

minggunya. Mahasiswa harus membuat laporan pelayanan mingguan, sebagai bukti pengabdian 

mereka kepada masyarakat gereja, maupun masyarakat umum. 

Selain pelayanan mingguan, STAK TB, juga secara rutin, diatur dalam Kalender Akademik, melakukan 

pengabdian kepada masyarakat pada momenutum hari-hari besar keagamaan Kristen. Seperti Natal bersama 

dengan warga setempat sambil membagiakan sembako ke seluruh warga. Juga mengunjungi Panti Asuhan yang 

ada di sekitar STAK TB. Dan juga mengadakan turnamen olahraga yang dikelola Senat Mahasiswa dengan 

melibatkan gereja-gereja, kampus2 dan masyarakat setempat setiap menjelang atau sesudah Paskah. 

Dosen-dosen STAK TB secara pribadi maupun kelompok, juga termsuk dalam kegiatan pelayanan 

menjadi relawan dalam Gempa dan Tsunami Palu tahun 2018, Dr, Johannis Siahaya adalah asesor BAN-PT dan 

asesor BKD di kemenag. Selain itu menjadi Sekum Pada PDPTKI secara nasional. ini adalah bagian dari 

pengabdian STAK Teruna Bhakti kepada masyarakat gereja dan Indonesia. 

 

7.2.1 Jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

masing-masing PS di lingkungan STAK Teruna Bhakti dalam tiga tahun terakhir. 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Total Dana  

Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian 

kepada Masyarakat (juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Sarjana PAK 1 1 1 157.5 102.5 82.5 

2 Sarjana Teologi 1 1 1 157.5 102.5 82.5 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai 

kegiatan PS yang relevansinya paling dekat. 

 



 

Borang Re-Akreditasi, Program Studi Sarjana 20019 STAK TB 35 

7.2.2 Pandangan STAK Teruna Bhakti tentang data pada butir 7.2.1 dalam perspektif: kesesuaian 

dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan 

mutu,  serta kendala-kendala yang dihadapi.  

 Jumlah pengadian pada masyarakat secara keseluruhan sudah cukup baik dan aktif 

namun demikian masih dapat ditingkatkan lagi. kendala utama yang dihadapi adalah beban 

mengajar tenaga pendidik yang masih cukup tinggi dibidang pengajaran dan penelitian serta 

terbatasnya dana pengabdian pada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mendukung 

kegiatan pengabdian ini. Beberapa kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dengan 

dukungan pemerintah daerah dan Swadaya STAK TB serta Alumninya. Kegiatan-kegiatan ini 

dinilai telah berhasil dengan sangat baik misalnya pada beberapa kegiatan pengabdian yang 

dilakukan dalam rangka Natal 2016 dengan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat 

tempat dimana STAK TB berdomisili. Tahun 2017 Natal diadakan dengan anak-anak Panti  

Batu Penjuru disekitar Kulon Progo Yogyakarta. Dan pada tahun 2018, bekerjasam dengan 

Puskesmas Kecamatan Minggir, mengadakan penyuluhan kesehatan wanita bagi mahasiswa 

putri dan ibu-ibu disekitar STAK TB, serta juga mengirim tim relawan gempa di Palu, Sulawesi 

Tengah. Selain itu rata- rata tenaga pendidik di STAK Teruna Bhakti selalu melakukan 

pelayanan khotbah dan promosi STAK di yogyakarta dan sekitarnya. 

 

7.3       Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  

7.3.1 Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* dengan STAK Teruna Bhakti dalam tiga 

tahun terakhir. 

 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Gloria Graha Pelatihan Untuk 

mengajar Character 

Building 

2012 Sekarang Mahasiswa mendapat 

pengetahuan dan  

ketrampilan mengajar 

tentang karakter anak di 

gereja lokal dan sekolah 

umum. 

2 Life Ministry Workshop Basic Life 

Skill 

2012 Sekarang  

3 World Teach Workshop  2012 Sekarang Mahasiswa dan Tenaga 
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pendidik diperlengkapi 

dengan ketrampilan 

mengajar Alkitab   

4 LPPD DIY Pengurus LPPD 

Pelatih Pesparawi 

Anggota Pesparawi 

2012 Sekarang Tenaga pendidik 

memperoleh pengalaman 

kompetisi seni tingkat 

nasional 

5 SMU Budya 

Wacana 

Yogyakarta 

Seminar, promosi dll 2012 Sekarang Terbuka ruang bagi tenaga 

pendidik untuk 

praktek,sekaligus promosi 

kampus 

6 Gereja Misi Injili 

Indonesia Tiranus 

Yogyakarta 

Khotbah, seminar, 

praktek pelayanan 

mahasiswa 

2012 Sekarang Tenaga pendidik bisa 

melakukan pengabdian 

kepada masyarakat 

sedangkan mahasiswa 

dapat melakukan praktek 

7 Gereja Kristen 

Imanuel 

Yogyakarta 

Khotbah, seminar, 

praktek pelayanan 

mahasiswa 

2012 Sekarang Tenaga pendidik bisa 

melakukan pengabdian 

kepada masyarakat 

sedangkan  

mahasiswa dapat 

melakukan praktek 

8 Gereja Baptis 

Cabang Ngesrep - 

Blora 

Khotbah, seminar, 

praktek pelayanan 

mahasiswa 

2012 Sekarang Tenaga pendidik bisa 

melakukan pengabdian 

kepada masyarakat 

sedangkan  

mahasiswa dapat 

melakukan praktek 

9 STAK Anak Bangsa 

Surabaya 

Membuka Program 

Pasca Sarjana 

2013 Sekarang Membangun Kemitraan 

dalam Pendidikan 

10 STAKRI Kupang Membuka Program 

Pasca Sarjana 

2013 Sekarang Membangun Kemitraan 

dalam Pendidikan 

11 STT REAL Batam Kerjasama 

Pelayanan Misi 

2014 Sekarang Membangun Kemitraan 

dalam Pelayanan 

12 Gereja POUK  Pelatihan Jemaat 2016 2021 Melatih Para Pengerja dan 
Majelis, serta guru-guru 
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Paud Gereja setempat 

13 STAKRI Kupang Pemberdayaan 
dosen 

2014 2019 Dosen-dosen STAKRI 
Mengambil Program 
Magister di STAK dan juga 
menolong dosen-dosen 
STAKRI dengan Pelatihan 
mengisi Borang; Jafung dan 
Sertifikasi dosen 

14 STT Pelita Bangsa 
Jakarta 

Pemberdayaan 
dosen 

2014 2019 Dosen-dosen STTPB 
Mengambil Program 
Magister di STAK dan juga 
menolong dosen-dosen 
STTPB dengan Pelatihan 
mengisi Borang; Jafung dan 
Sertifikasi dosen 

15 LPMI Melatih 
Kepemimpinan 

2017 2022 LPMI memberikan 
pelatihan-pelatihan yang 
berhubungan dengan 
Kepemimpinan kepada 
civitas akademika STAK TB 

16 STT Anugerah 
Sinagoge 

Pelatihan 2018 2023 STAK TB memberikan 
pelatihan pengisian borang; 
Jafung dan Sertifikasi dosen 
kepada civitas STTAS 

17 Christ Kingdom 
Church Makasar 

Pelatihan Jemaat 2018 2023 Melatih Para Pengerja dan 
Majelis, serta guru-guru 
Paud Gereja setempat 

18 GBI Parit Tiga 
Bangka 

 2018 2023 Melatih Para Pengerja dan 
Majelis, serta guru-guru 
Paud Gereja setempat 

atatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi 

7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program 

studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerja Sama 
Manfaat yang telah 

diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1  Gereja FEBE di 

Hongkong  

Seminar Pelayanan 

Kontekstual 

2013 Sekarang Mahasiswa, tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan 

dalam prodi ini mengerti 

lebih dalam tentang peluang 

pelayanan dan prinsip 

pelayanan yang kontekstual. 

dst.      

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi 


