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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 pihak-

pihak yang dilibatkan. 
 

Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, berdiri sejak Juli tahun 2011. Hal 

ini dimulai dengan adanya keinginan untuk mendirikan pendidikan tinggi teologi dan agama Kristen 

yang berbasis “kebangsaan”. Selama ini, pendidikan tinggi teologi dan agama Kristen didirikan oleh 

oleh Gereja atau Sending atau misionari dengan tujuan pengembangan gereja di Indonesia. Masih 

dengan misi yang sama, dimana Tuhan Yesus Memberikan Amanat Agung dalam Matius 28:19-20, 

untuk “Pergi” keseluruh dunia, dan salah satunya unsurnya adalah “ajarkan…”. Hal inilah yang 

membuat beberapa orang yang mempunyai keinginan yang sama akan kebutuhan pendidikan di 

Indonesia mendirikan Yayasan Charista. Awal mulanya, bentuk dari pendidikan ini adalah kursus dan 

pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan “pembentukan karakter”. Dikemudianhari, berubah 

menjadi Pendidikan Tinggi Agama Kristen dan diberi nama Teruna Bhakti. Nama ini sangat 

Indonesia, yang artinya Teruna yang berbakti, baik kepada Tuhan, maupun kepada Negara. Sehingga 

dalam pembentukan visi, misi, tujuan dan sasaran, yang meliputi pengurus yayasan, beberapa pengajar 

dan bahkan beberapa gereja yang mendukung pendirian STAK Teruna Bhakti, mengarah untuk 

menjadikan institusi ini menjadi  pendidikan tinggi agama Kristen dengan wawasan kebangsaan dan 

non denominasi 

Dalam Memulai proses Penyusunan visi program studi, dilakukan dalam Rapat Akademik. 

Visi program studi merupakan perpanjangan dari visi STAK Teruna Bhakti secara umum, dengan 

mempertimbangkan ciri khas dan SDM yang dimiliki. Sedangkan mekanisme penyusunan visi, misi, 

tujuan dan sasaran, program studi adalah : 

1. Stakeholder. Peran steakholder sangat penting dalam hal ini seperti berbagai masukan dan 

saran yang membangun tentang bagian ini.  

2. Rapat Senat STAK Teruna Bhakti . visi, misi, tujuan dan sasaran, selanjutnya dibawa ke rapat 

Senat STAK-TB  

3. Rapat Bidang Akademis STAK Teruna Bhakti yang terdiri dari ketua, semua wakil ketua, para 

kaprodi guna memutuskan / menerima visi, misi, tujuan dan sasaran prodi ini.  

 
1.1.2  Visi  
 
Menjadi salah satu prodi unggulan dan berperan sebagai pusat pengembangan teologi, serta 
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di Indonesia, pada tahun 2023.   
 
1.1.3  Misi  

 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dibidang teologi, dan menghasilkan lulusan 

berkualitas tinggi, kompetitif baik untuk gereja, maupun masyarakat luas. 
2. Menyelenggarakan penelitian dan kajian teoritis untuk mengembangkan pendidikan teologi 

secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional. 
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu teologi, 

baik di dalam gereja maupun di masyarakat Indonesia. 
 
 
 
1.1.4  Tujuan  

 
 

1. Menghasilkan pelayan Tuhan dan para teolog yang berkualitas tinggi dan berkarakter Kristus. 
2. Menghasilkan pelayan Tuhan dan para teolog  yang mampu menganalisa firman Tuhan dan 

mengimplementasikannya dalam kehidupan bergereja dan bernegara. 



 

 

3. Menghasilkan pelayan Tuhan dan para teolog yang trampil dalam semua aspek pelayanan, 
baik di gereja maupun masyarakat. 

 
 
1.1.5  Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

 
1. Terciptanya sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan program studi secara 

profesional dan komunikatif guna meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Terciptanya suasana akademik yang baik, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai, untuk memelihara interaksi antara tenaga pendidik dengan mahasiswa demi 

terwujudnya perilaku kecendikiawanan. 

3. Terciptanya kerjasama program studi dengan pihak-pihak yang terkait/stakeholder dalam 

upaya meningkatkan kualitas lulusan (outcomes). 

 

Strategi: 
 

1. Secara berkala, setiap 2 tahun melakukan peninjauan terhadap kurikulum program studi 

TEOLOGI  untuk mengetahui sejauh mana mutu serta keunggal PS ini. 

2. Memelihara serta mengembangkan muatan kurikulum yang memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk secara aktif terlibat dalam aktivitas pelayanan di tengah-tengah gereja dan 

masyarakat 

3. Mengembangkan  pelayanan bidang spiritualias bagi mahasiswa. Salah satu bagian terpenting 

dari pengembangan spiritual adalah setiap minggu mahasiswa diharuskan melakukan 

pelayanan mingguan yang disertai laporan pelayanannya. 

4. Secara kontinue mulai tahun 2013 memberikan kesempatan studi lanjut bagi  dosen dengan 

mengupayakan beasiswa baik dari Bimas Kristen, Kemenag RI, maupun sponsorship dari 

dalam dan luar STAK TB. Hal ini berhubungan dengan perencanaan PS, maupun STAK TB, 

bahwa setiap tahun ada minimal 1 orang yang diberi kesempatan untuk mengikuti studi lanjut 

Program Doktor/S3. 

 
 
1.2 Sosialisasi  
  Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman 

sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. 
 

Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi bagi tenaga pendidik dilakukan 

dalam rapat-rapat program studi. Karena para tenaga pendidik terlibat di dalam penyusunan visi dan 

misi, maka mereka juga telah mengetahui visi misi yang dirumuskan bersama. 

Mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai visi, misi program studi pada saat mereka 

mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru  ( OPSPEK ) bagi mahasiswa baru, sedangkan mahasiswa yang 

lain,tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendapat penjelasan visi dan misi melalui khotbah di 

kapel dan pertemuan-pertemuan mahasiswa.  

Sosialisasi Intern juga dilakukan dengan membuat stiker dan banner yang ditempelkan di ruang-

ruang kelas, ruang makan, asrama, perpustakaan. Dengan sosialisasi ini diharapkan baik tenaga 

pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan memahami visi dan misi program studi 

Selain itu sosialisasi VMT, juga terjadi dalam bidang Penelitian, dimana untuk menjadi unggul, 

maka PS TEOLOGI tidak hanya terlibat dalam satu darma saja yaitu “pendidikan” dan atau 

“pengajaran”, tetapi juga  darma yang lain yakni, “penelitian”. 2 orang dosen PS TEOLOGI, tahun 

lalu terlibat dalam penelitian kelompok, yang mendapat “hibah” penelitian dari Dirjen Bimas Kristen 

Kemenag, RI. 



 

 

Darma yang ketiga yang juga menjadi bagian penting dalam sosialisasi VMT adalah Pengabdian 

kepada masyarakat. Dalam PkM, yang dilakukan setiap minggu oleh mahasiswa dalam pelayanan 

mingguan, mereka membawa VMT dari PS dan STAK TB. Selain itu, diawal dan akhir semester, 

sivitas akademika melakukan “mission trip”, yaitu pelayanan selama 1-2 minggu kepada masyarakat. 

Hal ini merupakan bagian dari VMT, yang sedang dikerjakan baik oleh PS, maupun STAK TB. 

 

 
 
 

STANDAR 2. TATA  PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM  PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN 

MUTU 

 
2.1   Sistem Tata Pamong 

 
Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta 
dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. 
Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya 
aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, 
sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, 
perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan 
outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus 
diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan,  dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan 
prosedur yang jelas.  

 
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi untuk  
membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan 
adil. 

 
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 dokumen-
dokumen 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 ketua program studi 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. Ketua program studi melaksanakan tugas yang diberikan dengan 
sebaik-baiknya, dan mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan keseTeologiatan 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. 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 diseTeologiati bersama, serta 
mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang 
realistik, 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.  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. 
 
 
Jelaskan pola kepemimpinan dalam Program Studi. 
 

Kepemimpinan yang dijalankan bersifat partisipatif dan terbuka, artinya dalam setiap 
pengambilan keputusan harus melewati rapat dan diskusi bersama para tenaga pendidik yang 
dipimpin oleh ketua Program Studi TEOLOGI/Kependetaan.  
 
 
Ketua program studi bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola program studi 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 studi akan lebih banyak mengacu pada peraturan 
dan ketentuan yang berlaku serta hasil rapat berupa keputusan-keputusan organisasi  tingkat 
program studi maupun tingkat STAK TB. 
 
Bentuk kepemimpinan  publik beberapa dosen, termasuk khususnya Ketua STAK Teruna Bhakti, 
adalah salah satu pemimpin aras gereja, yaitu Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injli 
Indonesia, provinsi Yogyakarta. Juga sebagai Sekertaris Umum, Lembaga Pengembangan 
Pesparawi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
 
 
2.3    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, 
organizing, staffing, leading, controlling dalam kegiatan  internal maupun eksternal. 
 
Jelaskan sistem pengelolaan Program Studi serta dokumen pendukungnya. 

 
Planning 
Perencanaan untuk pengelolaan program studi dilakukan secara internal, maupun di tingkat 
lembaga. Setiap kebijakan di tingkat program studi 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 dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dengan mengacu 
pada program jangka panjang serta Rencana Induk Pengembangan STAK Teruna Bhakti. 
Sedangkan untuk perencanaan program jangka pendek, program studi melakukan evaluasi diri 
terlebih dahulu sebelum menentukan program-program jangka pendek yang akan dilakukan. 

 
Organizing 
Mekanisme pengorganisasian tugas dilakukan secara terpusat dan sektoral. Pengorganisasian 
yang bersifat terpusat misalnya: bidang akademik mahasiswa (dikoordinasi oleh Waket I), bidang 
administrasi keuangan & SDM ( dikoordinasi oleh Puket II), bidang kemahasiswaan dan alumni 
(dikoordinasi oleh Waket III Kemahasiswaan, dan Alumni), bidang penelitian dan hubungan 
masyarakat (dikoordinasi oleh Waket IV), maupun pengetahuan (perpustakaan). 
Pengorganisasian sektoral yang dilakukan program studi misalnya: pengembangan kurikulum, 
pengembangan riset dan laboratorium, strategi pengembangan mahasiswa dengan fokus bidang 
yang diminati. 

 
 

Staffing 
Perekrutan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan 
di Program Studi TEOLOGI. Dalam pengelolaannya, tenaga pendidik tidak hanya berasal dari 
mereka yang berlatar belakang bidang teologia semata tetapi juga tenaga pendidik yang 
memiliki latar belakang yang lainnya. Tenaga kependidikan juga disesuaikan dengan kebutuhan 
yang mendukung kegiatan pada Program Studi TEOLOGI, misalnya: tenaga teknisi atau laboran 
yang harus memiliki pengetahuan mengenai hardware komputer, ketrampilan troubleshooting 
dan pengelolaan perangkat lunak. Tenaga Perpustakaan juga seseorang yang memiliki 
kesesuaian dengan bidang ilmu yang dimiliki. 

 
Leading 
Penetapan Ketua Program Studi dimulai dari usulan Waket I kepada Ketua STAK TB  untuk 

dibawa kepada forum Senat untuk diputuskan. Masa kerja jabatan struktural untuk Ketua 
Program Studi di STAK Teruna Bhakti adalah 3 tahun. Setelah diputuskan di Rapat Senat, maka 



 

 

dikeluarkan SK untuk Ketua Program Studi, sedangkan penanggung jawab untuk ketua unit kerja 
di lingkup program studi ditentukan di dalam rapat program studi dan disetujui oleh Ketua 
Program Studi. 

 
Controlling 
Secara periodik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  akan dievaluasi kinerjanya oleh 
pimpinan di atasnya dengan menggunakan form penilaian yang disediakan LPM. Demikian juga 
kinerja Ketua Program Studi dinilai oleh Pembantu Ketua I dan selanjutnya disampaikan kepada 
Ketua STAK Teruna Bhakti. Melalui mekanisme controlling ini, akan terlihat seberapa besar hasil 
yang sudah dicapai termasuk di antaranya prestasi kerja, integritas dan loyalitas serta tanggung 
jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugasnya. 

 
2.4    Penjaminan Mutu 

Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi? Jelaskan. 
 

Pelaksanaan Penjaminan Mutu PS, berhubungan erat dengan penjaminan mutu yang ada di intitusi. 
Oleh karena STAK TB adalah Sekolah TInggi, maka penjaminan mutu yang dimiliki adalah penjaminan 
mutu yang ada secara organisasi berada di institusi STAK TB. Penjaminan mutu PS TEOLOGI, 
berpedoman pada Pedoman Penjaminan Mutu yang telah dibuat oleh Penjaminan Mutu STAK TB 
(dapat dilihat pada saat visitasi nantinya). Dan sejak tahun 2017, STAK TB telah mempunyai lembaga 
resmi SPMI dan sudah dilakukan pemetaan 2 tahun berturut-turut oleh ristekdikti.  Dimana di 
dalamnya telah lengkap seluruh buku SPMI, yaitu; buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku 
standar mutu dan buku formulir mutu secara lengkap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 

Umpan 
Balik dari 

Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen Memfasilitasi wadah komunikasi antar 
dosen tetap dan atau dosen tidak tetap 
dengan pimpinan program studi.  
 
Rapat secara periodik sebagai ajang 
evaluative diselenggarakan secara 
berkala persemester (6 bulan).  Materi 
yang dibahas antara lain: kurikulum 
(peninjauan dan evaluasi, prasyarat, 
SAP, textbook), penilaian,  tata tertib 
dosen dan mahasiswa, pelatihan 
metode analisis data), pembimbingan 
akademik (pengambilan mata kuliah, 
jadwal bimbingan), sharing hasil 
seminar/informasi lainnya, penelitian 
(pelatihan, presentasi proposal), 
pengabdian pada Masyarakat, 
administrasi Program studi (evaluasi 
pengajaran) dan sosialisasi peraturan. 

Sharing – yaitu berbagi pengalaman selama 
beraktivitas dalam proses belajar-mengajar 
dan  memberi penyegaran.  Misalnya, 
berkenaan dengan Tata Tertib Dosen – 
dievaluasi dan telah diadakan perbaikan. 
Tata Tertib Mahasiswa – dievaluasi dan 
telah dilakukan perbaikan.  
Pembimbingan Akademik – dievaluasi dan 
sudah dikembangkan untuk menjaga 
kualitas pembimbingan dengan 
memperhatikan kapasitas peserta didik. 
Pengabdian pada Masyarakat – dievaluasi 
dan akan melibatkan lebih banyak 
partisipasi dari dosen dan mahasiswa.   
Misalnya, Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) dan Donor Darah (PMI) 
Administrasi PRODI – dievaluasi dan akan 
tetap mengacu pada peraturan pemerintah 
dan berusaha untuk tetap 
memperhitungkan kepuasan stakeholder. 
Sosialisasi Peraturan – dievaluasi dan tetap 
menjaga hak-hak dan kewajiban masing-
masing pihak 
 



 

 

Mahasiswa Organisasi terstruktur:  Wadah untuk 
memperkaya kemampuan/kreativitas/ 
pengembangan minat dan bakat 
mahasiswa baik dalam bidang 
akademis maupun non-akademis, 
seperti kemampuan dalam hal 
berorganisasi, olahraga, kesenian, 
maupun kemampuan lain yang 
menunjang keTeologiaran profesi 
untuk mencapai tujuan pengembangan 
masyarakat akademik di kampus. 
Organisasi kemahasiswaan yang 
dibentuk: Senat Mahasiswa (SEMA) 
 
 
Bidang Akademis: Menyebar angket 
perihal peningkatan kualitas akademis. 
 
 
 
 
 
Kekurangan kegiatan Bidang Non-
Akademik:  
- berorganisasi 
- berolahraga 
- gebyar talenta 
- lomba singing competiton 
 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh senat 
mahasiswa STAK TB bekerjasama dengan 
institusi antara lain: Pengenalan Kehidupan 
Kampus (Orientasi), Inagurasi, Pemilihan 
Ketua Senat dan Wisuda akan lebih 
mengaktifkan peran mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direncanakan STAK TB  akan mengangkat 
dan meneruskan kepada mahasiswa dalam 
bentuk quesioner suatu permasalahan 
akademis yang dihadapi STAK TB.  Hasil 
angket dari responden akan dibahas dalam 
rapat pimpinan  Prodi S-1 TEOLOGI  STAK 
TB. 
 
 
Memaksimalkan fungsi sarana dan 
prasarana kampus STAK TB bagi kegiatan 
non - akademik yang mendukung  
pengembangan kompetensi mahasiswa 

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

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 buku-buku teks, 
sembako untuk asrama mahasiswa setiap 
bulan dan juga beasiswa bagi mahaiswa 
yang membutuhkan. 
 
 



 

 

Pengguna 
lulusan 

Umpan balik yang dengan 
memperkenalkan calon lulusan kepada 
dunia kerja melalui cara-cara 
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. 

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.   
 

 
 
 
2.6   Keberlanjutan 

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

a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa: 
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.  
 

b. 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 1 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 TEOLOGI.  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 diharaTeologian pada setiap diri dosen terbangun paradigma 
“controlled by vision and values”: 
 

c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan: 
1.  Memerbaiki 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 S-1 TEOLOGI  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  
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 dan diluar Yogyakarta, sepserti Gereja 
Happy Family; GBI ROCK, Gereja POUK Kemang Pratama Bekasi, GBI CKF Makasar, GBI 
Parit Tiga Bangka dan sebagainya  dalam bentuk pelatihan dan seminar.  Secara khusus 
lembaga interdenominasi ini meruaTeologian asalah satu stake-holder STAK Teruna Bhakti 
, yaitu bagi pengembangan dan keberlanjutan Prodi S-1 Teologi. 

c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, 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. Selain itu juga mengadakan natal dan 
pembagian sembako disekitar kampus, mengunjungi Panti Asuhan, juga mengadakan penyuluhan 
kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas Minggir dan yang terakhir, ikut menjadi relawan pada 
saat Gempa di Palu, Sulteng. 
 

Evaluasi Proses 

Evaluasi proses menjelaskan tentang proses pembelajaran dan Kesesuaian dan Kecukupan 
Sarana yang Mendukung yang dimiliki oleh Program Studi TEOLOGI. 
- Proses Pembelajaran 

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan untuk memenuhi misi Program 
Studi TEOLOGI, maka kualitas dan kinerja dosen perlu untuk selalu dipantau dan dikendalikan. Dosen 
pengajar Program Studi TEOLOGI sebagian besar berasal dari  Program Studi TEOLOGI 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 TEOLOGI. Ketua Program Studi TEOLOGI 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 
TEOLOGI 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, laboratorium, studio, 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 TEOLOGI 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 

TEOLOGI. 
Penyebaran informasi kepada  masyarakat umum tentang Program Studi TEOLOGI telah 

dilakukan dengan menggunakan media cetak (leaflet, media cetak).  
 
e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif: 
Upaya yang dilakukan Program Studi TEOLOGI 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. Saat ini 
sudah tidak ada lagi program sejenis di Bimas Kristen, Kemenag RI. 
 
 
 
 
 
 



 

 

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN 

 
3.1  Profil Mahasiswa dan Lulusan 
 
3.1.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa reguler(1) dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan 

mengikuti format tabel berikut: 
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TS-3 20 20 20 20  20  0 0       

TS-2 10 4 4 4  4  0 0       

TS-1 10 2 2 2  2  0 0       

TS 10 1 1 1  1  0        

Juml
ah 

70 47 47 47 0 47 
 11 

0 
      

 

 Permulaan Kelas di STAK TB Pada waktu itu terjadi di Semester Genap 2010/2011, karena 
pada saat itulah STAK TB lahir/didirikan. 

Catatan:  
TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang  
Min: IPK Minimum; Rat:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum  
Catatan:  
(1)  Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara 

penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).  
(2)  Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan 

secara paruh waktu.  
(3)  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. 
 

3.1.2 Tuliskan data mahasiswa non-reguler(2) dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format 
tabel berikut: 
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e-
mik 
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g 

Jumlah Calon 
Mahasiswa   

Jumlah 
Mahasiswa Baru  

Jumlah Total 
Mahasiswa 

Ikut 
Seleksi 
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Seleksi 

Non-
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r 

Transfer
(3) 

Non-
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r 

Transfer
(3) 

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

TS-4        

TS-3        

TS-2        



 

 

TS-1        

TS        

  
3.1.3   Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang 

akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, 
olahraga, dan seni).  

 

No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 

Penyelenggaraan 

Tingkat (Lokal, Wilayah, 
Nasional, atau 
Internasional) 

Prestasi yang 
Dicapai 

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

1 Turnamen Volley Paskah Cup 1 thn 
2016 

Lokal Juara 2 Putra; Juara 2 
Putri 

2 Turnamen Volley Paskah Cup 2 thn 
2017 

Lokal Juara 2 Putra; Juara 2 
Putri 

3 Turnamen Volley Paskah Cup 3 thn 
2018 

Lokal Juara 2 Putra; Juara 3 
Putri 

    

 
 
 
3.1.4 Tuliskan data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 

berikut: 
 

Tahun 
Masuk 

Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun* Jumlah Lulusan s.d. TS 
(dari Mahasiswa Reguler) TS-6 TS-5 TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS 

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

TS-6 (a)=29 25 22 20 0 0 (b)=0 (c)=20 

TS-5  18 18 17 17 0 (b)=0 (c)=17 

TS-4   20 20 20 20 9 11 

TS-3    (d) =20 20 20 (e) =20 (f) =0 

TS-2     4 4 4  

TS-1      2 2  

TS       1  

* Tidak memasukkan mahasiswa transfer. 
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d, e dan f harus tetap tercantum pada tabel di atas. 

 
(Kurikulum STAK TB adalah 148  SKS dan ditempuh dalam waktu 3.5-4 tahun. Setiap tahun ada 
2 kali wisuda. STAK TB, memakai sistim Semester Pendek dalam Perkuliahaan).



 

 

3.2 Layanan kepada Mahasiswa   
Lengkapilah tabel berikut untuk setiap jenis pelayanan kepada mahasiswa PS. 
 

No. Jenis Pelayanan kepada 
Mahasiswa 

Bentuk kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya 

(1) (2) (3) 

1 Bimbingan dan konseling 1. Program Perwalian Studi 

Setiap satu dosen Mentor akan mendampingi mahasiswa satu 

angkatan. Setelah masa studi atau kelulusan mahasiswa 

angkatan tersebut, maka akan banyak mahasiswa yang lulus. 

Sehingga, dosen wali akan disesuaikan dengan rasio jumlah 

mahasiswa angkatan tersebut yang belum lulus. Metode 

perwalian dengan pembagian per angkatan ini dipilih untuk 

mendukung kelompok diskusi, kerja dan belajar dalam satu 

angkatan. Satu angkatan dipilih, agar tingkat penyesuaian 

teman, kedekatan dan pertemanan lebih cepat, Sesuai dengan 

atmosfer pendidikan teknik informatika, dimana tugas-tugas jika 

diselesaikan se-angkatan akan lebih mudah koordinasi karena 

kesamaan jadwal kuliah. Rata-rata pertemuan perwalian per 

semester adalah 4 kali yaitu :  

a. Sebelum registrasi setiap semester : untuk 

mengevaluasi hasil belajar mahasiswa, menyusun 

pengambilan mata kuliah, mencari solusi untuk 

mengatasi problem belajar mahasiswa. Untuk persoalan 

yang rumit dan khusus, dosen Mentor bisa 

mengarahkan mahasiswa berkonsultasi dengan Ketua 

Program Studi. 

b. Di awal semester : untuk membantu Program Studi 

TEOLOGI melakukan evaluasi awal proses pembelajaran 

dan mendeteksi hal-hal yang mungkin menghambat 

kelancaran proses belajar mengajar. 

c. Sebelum Ujian Tengah Semester  

Untuk melihat kesiapan mahasiswa menghadapi Ujian 

Tengah Semester, dosen   Mentor mencoba 

menanggulangi hambatan-hambatan yang ada dan 

terutama untuk menghidupkan kembali motivasi belajar 

mahasiswa serta mengevaluasi jumlah kehadiran 



 

 

mahasiswa di kelas. 

d. Sebelum Ujian Akhir Semester : 

Untuk melihat kesiapan mahasiswa menghadapi Ujian 

Akhir Semester, mencoba menanggulangi hambatan-

hambatan yang ada dan terutama untuk menghidupkan 

kembali motivasi belajar mahasiswa menghadapi Ujian 

Akhir Semester, serta memberikan solusi presensi 

kehadiran yang kurang dari 75%. 

Mahasiswa juga bisa/diperbolehkan menemui dosen Mentornya 

di luar jam perkuliahan  untuk berkonsultasi terutama yang 

berhubungan dengan perkuliahan. Iklim keterbukaan dan 

kekeluargaan di tingkat program studi menciptakan komunikasi 

dua arah yang membantu mahasiswa untuk mengatasi 

persoalan akademik secara lebih dini.  

 

2. Konseling 

Tim konseling disediakan oleh STAK – TB untuk 

membantu mahasiswa yang memiliki problem-problem 

psikologis.  Mahasiswa dapat melakukan konseling secara 

khusus untuk masalah psikologi, hambatan dalam perkuliahan, 

masalah  seminar atau training tentang time manajemen, 

belajar dengan efektif, dan sebagainya. 

Hasil dari segala kegiatan bimbingan dan konseling 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas proses 

pembelajaran, antara lain : 

a. Membantu memecahkan persoalan yang menghambat 

studi mahasiswa. 

b. Membantu terciptanya suasana akademis yang dinamis 

dalam program studi. 

c. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan ilmiah. 

d. Meningkatkan soft skill melalui program-program 

pelatihan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. 

Terciptanya iklim diskusi antar angkatan sehingga pembelajaran 

aktif di luar kelas semakin terbangun positif. 



 

 

 

2 Minat dan bakat (ekstra 
kurikuler) 

Kegiatan Ekstra dan Kokurikuler Mahasiswa 

1. Olah Raga meliputi futsal,  bola volly  

2. Seni dan Budaya meliputi paduan suara dan Vocal Group 

3. Organisasi (Lembaga Mahasiswa) di STAK – TB disebut 

dengan SEMA  

( Senat Mahasiswa ) 

Semua aktifitas tersebut memberikan manfaat pengembangan dan 

pengalaman praktik bagi mahasiswa Program Studi TEOLOGI, serta 

memberi tambahan poin keaktifan yang diberikan untuk keterlibatan 

dan prestasi mahasiswa dalam keorganisasian dan semua kegiatan 

mahasiswa.  

3 Pembinaan soft skills 1. Pembinaan soft skills yang dilakukan di program studi ini 

adalah : 

a. pembekalan basic life skill (sikap tanggung jawab, 

mengatur waktu, mengelola uang, mengembangkan 

relasi dengan orang lain).  

b. Ibadah Kapel Selasa 

c. Doa puasa setiap hari kamis 

2. Training Public Speaking  

4 Beasiswa 
 

Guna kelancaran studi mahasiswa, maka STAK Teruna Bhakti 

menyediakan program pengajuan besiswa kepada mahasiswa yang 

membutuhkan, yaitu : 

1. Work Program Mahasiswa 

Program beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang 

membutuhkan bantuan biaya studi tanpa melihat prestasi 

akademik. Sumber pendananaan work program ini antara 

lain : beasiswa dari gereja pengutus dan donatur yang 

diupayakan oleh lembaga STAK - TB 

2. Jalur Akademik 

Program beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang 

membutuhkan bantuan biaya studi dengan syarat IPK 

minimal 3.0. Permohonan beasiswa diajukan pada awal 

semester. 



 

 

3. Selain itu ada juga beasiswa Bidik Misi dari Dirjen Bimas 

Kristen RI yang setiap tahun diberikan kepada mahaiswa-

mahasiswi STAK TB. 

5 Kesehatan 
 

Guna menunjang kesehatan mahasiwa di program studi ini, maka di 

adakan MOU dengan puskesmas setempat, dan setiap 6 bulan 

sekali, diadakan pemerikasaan kesehatan dari puskesmas kepada 

semua mahasiswa. 

Fasilitas lain, diberikan dana asuransi kesehatan bagi mahasiswa 

yang aktif kuliah dan diperbaharui setiap semester. Manfaatnya 

sangat dirasakan oleh mahasiswa, sehingga pengawasan dan 

peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh sivitas akademika 

dapat dilayani dengan baik. Misalnya : konsultasi dokter, obat, cek 

kesehatan dan layanan klaim asuransi kesehatan. 

 

 
 
 
3.3    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? 

Tidak ada  

Ada 
Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut.  
Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. 

 
Lulusan Program Studi TEOLOGI, secara umum memiliki kualitas yang  baik, di mana 

setiap lulusan mempunyai tingkat penguasaan keilmuan pada bidang minat yang ditekuni 

sesuai dengan misi Program Studi TEOLOGI.  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 Studi TEOLOGI 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 meruTeologian 

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 sebagai Pendeta Jemaat/Gembala 

Sidang, ada juga yang bekerja di bidang pendidikan, sebagai guru dan ada juga 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 Teologiar/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 

 
Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: 
Nyatakan angka persentasenya(*)  pada kolom yang sesuai. 

 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Rencana Tindak Lanjut oleh 
Program Studi 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

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

1 
Integritas (etika dan 
moral) 

90 10 0 0 

program studi akan terus 
meningkatkan dan 
mengembangkan materi 
pelatihan dan pembekalan 
iman melalui kegiatan Chapel 
dan seminar-seminar 



 

 

2 
Keahlian berdasarkan 
bidang ilmu 
(profesionalisme) 

 95 5 0  0 

program studi akan terus 
mendorong dan memotivasi 
dengan pemberian subsidi 
biaya bagi mahasiswa yang 
berprestasi 
 

3 Bahasa Inggris  65 25 10  0 

program studi akan memacu 
dengan membuat ketentuan 
standar kelulusan dan 
kemampuan bahasa inggris 
sesuai standar  

4 
Penggunaan Teknologi 
Informasi 

 70 25 5 0 

program studi akan 
melakukan pengembangan 
sarana dan pra-sarana untuk 
mendukung perkembangan 
teknologi IT secara 
berkelanjutan.   

5 Komunikasi  80 20  0  0 

program studi akan 
membuat program khusus  
tambahan pembekalan bagi 
mahasiswa yang hampir lulus 
dengan latihan dasar 
komunikasi.  

6 Kerjasama tim  70 20  10  0 

program studi akan 
mengusulkan ke biro 
kemahasiswaan untuk  terus  
mengembangkan materi 
pelatihan team work. 

7 Pengembangan diri 70 30 0 0 

program studi akan terus 
memberi masukan biro 
pelatihan kemahasiswaan 
tentang pengembangan 
materi pelatihan penggalian 
potensi diri. 

Total (a)540 (b)135 (c)25 (d)0  

 
Catatan :  Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan 

(*) persentase tanggapan pihak pengguna = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : 
(jumlah tanggapan yang ada)] x 100 

 
3.3.2 Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = 3 bulan 

(Jelaskan bagaimana data ini diperoleh) 
 
Dalam angket yang diisi oleh para alumni, didapatkan bahwa rata-rata masa tunggu 
untuk masuk dalam pekerjaan dan pelayanan adalah sekitar 3 bulan. Itupun 
berhubungan dengan masa rehat mereka dari perkuliahaan, karena sebagian besar 
alumni bekerja atau melayani sebagai pelayan Tuhan, baik di Guru di Sekolah umum, 
Sekolah Minggu, maupun mengembalakan. 

 
 
 
 



 

 

3.3.3  Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya = 96 % (Jelaskan 
bagaimana data ini diperoleh) 

 
 Hasil angket yang berhubungan dengan bidang yang sesuai dengan keahlian adalah hampir 

semua lulusan bekerja di bidang yang digeluti selama pendidikan di STAK Teruna Bhakti. 
 

3.4 Himpunan Alumni 
Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni.  Jika memiliki, jelaskan 
aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi dalam 
kegiatan akademik dan non akademik, meliputi sumbangan dana, sumbangan fasilitas, 
keterlibatan dalam kegiatan, pengembangan jejaring, dan penyediaan fasilitas. 
 

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 STAK-TB dalam pelayanan atau kegiatan-kegiatan akademik, maupun non akademik. IKA-
TB memiliki pengurus alumni dibeberapa kota di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, 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 TEOLOGI dan STAK-TB, untuk memperhatikan 
perkembangan dan perubahan kurikulum pada sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga PS 
TEOLOGI 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, Tentena dan Ambon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
  



 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
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 
Yogyakart
a 

2. M.Th. 
STTNI 
Yogyakart
a 

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 
Yogyakart
a 

2. STTII 
Yogyakart
a 

Teologi 
 
Teologi 

6 YUDIKA SAGALA 2321068
202 

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

 

3. STTII 
Yogyakart
a 

4. STTII 
Yogyakart
a 

Teologi 
 
Teologi 

7 Benyamin 
Pintakhari 

2322067
301 

22-06-1973  1. ST 
2. MM 

1. Universitas 
Petra, Sby 
2. Universitas 
Dr. Soetomo, 
Sby 

1. Teknik 
Elektro 
2. Magister 
Manejemen 

 
 

* 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 

Akademi
k*** 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan 
S1, S2, S3  

dan Asal PT* 

Bidang 
Keahlian 

untuk Setiap 
Jenjang 

Pendidikan 

(1
) 

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

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 
Masya-rakat 

sks 
Manajem

en** Jum-lah 
sks 

PS 
Sendi

ri 

PS 
Lain 
PT 

Sen-
diri 

PT 
Lain 

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 

7 BENYAMIN 
pINTAKHARI 

6 6 0 0 0 0  12 

Jumlah 43 41 0 0 0 4 0 88 

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 

Pertem

uan 

yang 

Direnc

anakan 

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 

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 

7 Benyamin 
Pintakhari 

Umum/MKD

U 
1. 18411220 
2. 18511408 
3. 18311306 

1. Logika 
2. Statistika 
3. Sosiologi 

1 

1 

1 

14 
14 
14 

14 
14 
14 

Jumlah 346 346 

 

 

 
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 

Jumla
h 

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: 
 

No. 
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 

 

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 Teologi STAK TB Yogyakarta Indonesia 2014 

2 Ho Lucky Setiawan S3 Teologi STAK TB Yogyakarta Indonesia 2016 

3 Yuliseiser Alfred P 
Mustafa 

S3 Teologi 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 

 
 
 



 

 

No. 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  

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). 
 

No. 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. 

 

No. 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 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 

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 
5.1.1.1  Uraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan 
 

Standar Kompetensi Utama berhubungan dengan muatan inti dari kurikulum yang ada di STAK 
TB. Kompetensi Utama juga merupakan “PENCIRI”, dari Program Studi tersebut. Oleh karena itu, 
kompetensi utama Teologi Kependetaan di STAK TB, disesuaikan dengan Kurikulum Inti yang 
diberikan oleh Dirjen Bimas Kristen, Kementrian Agama RI.  
 
Sebagai “penciri”, maka kompetensi utama Pendidikan Agama Kristen tidak terlepas dari kurikulum-
kurikulum atau mata kuliah “teologi” yang menjadi ciri khas dari PAK tersebut, selain mata kuliah PAK 
itu sendiri. Komposisi Kompetensi ini adalah 60-80% dari keseluruhan mata kuliah yang ada di PS 
TEOLOGI. Adapaun Kompetensi Utama dalam PS TEOLOGI STAK Teruna Bhakti adalah: 

1. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menjadi pendidik formal di Gereja  
2. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menjadi pendidik formal di Sekolah Umum  
3. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menguasai Alkitab dengan baik, sehingga 

menghasilak peserta didik yang memiliki karakter yang baik juga. 
4. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menguasai teologi Kristen, baik teologi Alkitab 

maupun teologi sistimatika, sehingga dapat menolong gereja dan masyarakat dalam hal 
pendidikan Kristen 

5. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menguasai sejarah gereja, sehingga nantinya 
dapat mengajar dengan benar. 

6. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menguasai tujuan dan misi Allah untuk manusia 
di bumi, sehingga mampu menjadi saksi Tuhan dengan profesi yang disandangnya. 

7. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu menguasai isu-isu pastoral, sehingga dapat 
menjadi pembimbing atau guru bimbingan konseling dengan baik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.2  Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung lulusan 



 

 

 
Kompetensi Pendukung merupakan bagian lain dari apa yang disebut dengan nama 

“kurikulum institusional atau muatan “lokal”. Kompetensi pendukung ini biasanya disebut dengan 
nama “pembeda”. Kalau kompetensi utama adalah “penciri”, maka kompetensi pendukung adalah 
“pembeda”. Dimana dari kompetensi ini terlhat perbedaan antara PS TEOLOGI yang ada di STAK 
Teruna Bhakti dengan PS TEOLOGI di Perguruan Tinggi Lain di Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karen 
itu, Kompetensi Pendukung  yang merupakan komposisi 20-40% dari keseluruhan kurikulum yang 
ada di STAK Teruna Bhakti adalah: 

1. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mampu mentrasformasi masayarakat gereja dan 
Indonesia dengan nilai-nilai kearifan lokal. 

2. Mengahasilkan Sarjana Teologi yang siap untuk mengerti dan menerima perbedaan di 
dalam masyarakat Indonesia, baik dari sisi politik, budaya, hukum dan agama. 

3. Menghasilkan Sarjana Teologi yang memiliki kemampuan untuk megimplementasi 
pengetahuan teologi dalam konteks keIndonesiaan. 

 
 
5.1.1.3  Uraikan secara ringkas kompetensi lainnya/pilihan lulusan  
  
 Kompetensi lain adalah kompetensi yang memiliki komposisi 0-30% dari seluruh kurikulum 

yang ada. Dalam PS TEOLOGI di STAK Teruna Bhakti, kompetensi ini berhubungan dengan mata 

kuliah pilihan, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah terapan. 

Adapaun Kompetensi Lain adalah: 

1. Menghasilkan Sarjana Teologi, yang juga mampu mengekspersikan seni-budaya di tengah-

tengah masyarakat gereja dan Indonesia. 

2. Menghasilkan Sarjana Teologi yang mempunyai keompetensi music yang memadai dalam 

persiapan pelayanan mereka di Sekolah ataupun di Gereja. 

3. Menghasilkan Sarjana Teologi yang  mempunyai kemampuan berbahasa asing, diluar bahasa 

Indonesia dan bahasa ibunya. 

 
 
Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada 

Kepmendiknas No. 045/2002. 
 
 
5.1.2  Struktur Kurikulum 
 
5.1.2.1  Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) :  150 sks yang tersusun sebagai berikut: 

Jenis Mata Kuliah sks Keterangan 

(1) (2) (3) 

Mata Kuliah Wajib 152  

Mata Kuliah Pilihan 0  

Jumlah Total 152  



 

 

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

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah* 
Bobot 

sks 

sks MK dalam 
Kurikulum Bobot 

Tugas***  

Kelengkapan**** 
Unit/ Jur/ Fak 
Penyelenggara Inti*

* 
Insti-

tusional 
Deskrips

i 
Silabus SAP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I           

1 18111101 Pendidikan Kewarganegaraan 2       STAK TB 

2 18111102 Bahasa Indonesia 2       STAK TB 

3 18111103 Pembentukan Karakter  2       STAK TB 

4 18111104 Komunikasi 2       STAK TB 

5 18111105 Bahasa Inggris 1 2       STAK TB 

6 18111106 Psikologi Umum 2       STAK TB 

7 18111201 Pembimbing Pengetahuan PL I 2       STAK TB 

8 18111202 Pembimbing Pengetahuan PB I 2       STAK TB 

9 18111203 Metode Menulis Makalah 2       STAK TB 

10 18111204 Bahasa Ibrani 1 2       STAK TB 

11 18111205 Bahasa Yunani 1 2       STAK TB 

 
 

          

II           

12 18211107 Ilmu Budaya Dasar 2       STAK TB 

13 18211206 Pembimbing PPL 2 2       STAK TB 

14 18211207 Pembimbing PPB 2 2       STAK TB 

15 18211208 Pembimbing Sistematika 2       STAK TB 

16 18211209 Hermeneutika 1 2       STAK TB 

17 18211210 Bahasa Ibrani 2 2       STAK TB 

18 18211211 Bahasa Yunani 2 2       STAK TB 

19 18211212 Penginjilan 2       STAK TB 

20 18211301 Sejarah Gereja Umum 2       STAK TB 



 

 

21 18211302 Metode Mengajar SM 2       STAK TB 

22 18211401 Pembinaan Warga Gereja 2       STAK TB 

 
 

          

III           

23 18311213 Tafsir PL 1 (Torah) 3       STAK TB 

24 18311214 Tafsir PB 1 (Sinoptik) 3       STAK TB 

25 18311215 Hermeneutika 2 2       STAK TB 

26 18311216 Misiologi 2       STAK TB 

27 18311217 Teologi Sistimatika 1 2       STAK TB 

28 18311303 Sejarah Gereja Asia Indonesia 2       STAK TB 

29 18311304 Etika Kristen 1 2       STAK TB 

30 18311306 Sosiologi 2       STAK TB 

31 18311307 Filsafat 2       STAK TB 

32 18311308 Musik Gereja 2       STAK TB 

 
 

          

IV           

33 18411218 Tafsir PL.2 (Sejarah 3       STAK TB 

34 18411219 Tafsir PB. 2  (KPR) 3       STAK TB 

35 18411220 Logika 2       STAK TB 

36 18411221 Teologi Sistimatika 2 2       STAK TB 

37 18411309 Etika Kristen 2 2       STAK TB 

38 
18411310 Manejemen & Kepemimpinan 

Kristen 

2       STAK TB 

39 18411402 Liturgika 2       STAK TB 

40 18411403 Pastoral Konseling 1 2       STAK TB 

41 18411404 Pertumbuhan Gereja 2       STAK TB 

 
 

          



 

 

           

V           

42 18511222 Tafsir PL. 3 (Puisi) 3       STAK TB 

43 18511223 Tafsir PB. 3 (S.Roma) 3       STAK TB 

44 18511224 Homiletika 1 2       STAK TB 

45 18511225 Teologi Sistimatika 3 2       STAK TB 

46 18511311 Teologi Perjanjian Lama  3       STAK TB 

47 18511312 Teologi Perjanjian Baru  3       STAK TB 

48 18511405 Oikomunika 2       STAK TB 

49 18511406 HCD 2       STAK TB 

50 18511407 Pastoral Konseling 2 2       STAK TB 

 
 

          

VI           

51 18611226 Tafsir PL. 4 (Nabi Besa) 3       STAK TB 

52 18611227 Tafsir PB. 4 (S Paulus) 3       STAK TB 

53 18611228 Homelitika 2 2       STAK TB 

54 18611229 Metode Penelitian ( Skripsi) 2       STAK TB 

55 18611313 Kateketik 2       STAK TB 

56 18611501 Bahasa Inggris 2 2       STAK TB 

57 18611502 Hindu Budha 2       STAK TB 

 
 

          

VII           

58 18711230 Tafsir PL 5 (Nabi Kecil) 2       STAK TB 

59 18711231 Tafsir PB 5 (S.Umum) 2       STAK TB 

60 18711410 Teologi Kontemporer 2       STAK TB 

61 18711411 Misi Lintas Budaya 2       STAK TB 

62 18711412 Islamologi 2       STAK TB 

63 18711413 Teologi dan Hukum Indonsia 2       STAK TB 



 

 

 
 
 
 
 

*  

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.) 

**   Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e) 
*** Beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%. 
****Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan. 
 

64 18711503 Teologi & Kearifan Lokal 2       STAK TB 

65 18711504 Agama-Agama Suku 2       STAK TB 

66 18711505 PPL/KKN 4       STAK TB 

 
 
 

          

VIII           

67 18811506 Skripsi 6       STAK TB 

           

      67 67 67 67  

Total sks:  152  80 72  
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5.1.3   Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut: 

 

Semester Kode MK Nama MK (Pilihan) 
Bobot 

sks 
Bobot 
Tugas* 

Unit/ Jur/ Fak 
Pengelola 

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

      

      

Total sks    

* beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-
tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%. 

 
5.1.4   Tuliskan substansi praktikum/praktek yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata 

kuliah tertentu, dengan mengikuti format di bawah ini: 
 

No. 
Nama 

Praktikum/Praktek 

Isi Praktikum/Praktek 
Tempat/Lokasi 

Praktikum/Praktek Judul/Modul 
Jam 

Pelaksanaan  

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

     

     

 
 

5.2. Peninjauan Kurikulum dalam 5 Tahun Terakhir  
 Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses 

peninjauan tersebut.   
 

Dalam 4 tahun ini STAK Teruna Bhakti Yogyakarta telah meninjau ulang kurikulum PS 

TEOLOGI. Peninjauan Kurikulum ini disesuaikan dengan Visi dan Misi STAK Teruna Bhakti, yaitu 

PS unggulan dan pendidikan modern, serta dalam konstalisi keindonesiaan.  Mekanisme peninjauan 

kurikulum adalah sebagai berikut sesuai dengan SOP Revisi Kurikulum yang dimiliki oleh STAK 

Teruna Bhakti: 

SOP 

REVISI KURIKULUM 

 

PENGERTIAN: 

Merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran serta cara 

penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. 

 

TUJUAN: 

1. Memberikan gambaran kualitas program studi yang ditawarkan kepada mahasiswa. 

2. Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan program 

studi yang diikutinya. 

3. Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

BATASAN DAN PERSYARATAN: 

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing unit sesuai dengan sasaran program studi, serta 

berpedoman pada kurikulum nasional. Kurikulum dirancang dan dibuat oleh Koordinator 

Program Studi bersama-sama dengan dosen pengajar dan dosen kelompok mata kuliah. 

 

2. Kurikulum disusun berdasarkan: 

a. SK mendiknas no. 232/U/2000 tentang pedoman penyususnan kurikulum. 

b. SK Mendiknas no. 045/U/2000 tentang kurikulum inti perguruan tinggi. 
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c. SK Ketua Mengenai Revisi Kurikulum. 

 

3. Penyusunan kurikulum memperhatikan beban studi: 

a. Program S1 148 SKS yang ditempuh dalam jangka waktu 8-14 Semester 

b. Program S2   48 SKS yang ditempuh dalam jangka waktu 3-6 semester. 

c. Program S3   48 SKS yang ditempuh dalam jangka waktu 4-8 semester. 

Penetapan atau perubahan kurikulum harus dilakukan melalui Rapat Senat STAK Teruna Bhakti 

Yogyakarta. Mata kuliah yang ditawarkan mencakup: 

 

Persyaratan untuk menjadi lulusan Sarjana Pendidikan Agama Kristen Teruna Bhakti adalah telah 

menyelesaikan 150 SKS dan IPK minimal adalah B(3.0). 

. 

 

MEKANISME: 

1. Ketua  Program Studi mengelompokan mata kuliah berdasarkan  rumpun. Kelompok mata 

kuliah adalah:  

a. Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (MPK) 
b. Mata Kuliah Keahlian (MKK) 

c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 

e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). 

f. Mata Kuliah Pilihan (MKP) 

 

2. Berdasarkan semester adalah: 

a. Semester Reguler 

b. Semester Pendek 

 

3. Mata kuliah dibedakan pada mata kuliah wajib bersama dan mata kuliah pilihan. 

 

4. Revisi kurikulum memperhatikan: 

a. Nilai dan mata kuliah kurikulum lama harus dikonversi pada nilai dan mata kuliah 

kurikulum baru. 

b. Jika pada kurikulum lama tidak dikonversi, maka mata kuliah lama tersebut tetap 

dicantumkan dalam setting mata kuliah, hanya tidak lagi ditawarkan. 

c. Kurikulum yang sudah direvisi atau dinyatakan final digandakan oleh Bidang Akademis 

STAK Teruna bhakti Yogyakarta. 

 

PENUTUP: 

Revisi kurikulum wajib dibuat dalam rangka peningkatan mutu penididikan di STAK Teruna Bhakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan hasil peninjauan tersebut, mengikuti format tabel berikut. 
 

No. No. MK Nama MK 
MK 

Baru/ 
Perubahan 

pada 
Alasan 

Peninjauan 
Atas 

Usulan/ 
Berlaku 
mulai 
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Lama/
Hapus 

Sila
bus
/SA

P 

Buku 
Ajar 

Masukan  
dari 

Sem./Th. 

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

1 1112102 Ilmu Budaya 
Dasar 

Baru Ö Ö Awal 
berdirinya 
STAK TB ada 
MK ini, 
kemudian 
dihapuskan. 
Setelah 
melalui 
pertimbanga
n yang 
matang, 
maka MK ini 
dikembalikan 
kembali 
untuk 
diajarkan 

Kelompok 
bidang 
studi dan 
PS 

Tahun 
2016 

2 1112106 Bahasa Inggris 
2 

Baru Ö Ö Menggantika
n dengan 
bahasa asing 
lain 
(Mandarin 
dan Jerman) 
untuk 
mempersiapk
an lulusan 
supaya dapat 
bersaing di 
masyarakat 

Kelompok 
bidang 
studi dan 
PS 

Tahun 
2016 

3 1112211 Agama Hindu 
Budha 

Baru Ö Ö Indonesia 
terdiri dari 
beragai 
macam 
agama, 
Agama Hindu 
dan Budha 
termasuk 
agama tua di 
Indonesia.M
hs perlu 
memahami 
tentang 
perbedaan 
yang ada di 
masyarakat 
Indonesia 

Kelompok 
bidang 
studi dan 
PS 

Tahun 
2016 
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4 1112504 Market Place Lama Ö Ö Dihapus 
mengingat 
ada MK 
kuliah 
Teologi yang 
sangat 
dibutuhkan 
sedangkan 
MK ini belum 
menyentuh 
kebutuhan 
Prodi 

Kelompok 
bidang 
studi dan 
PS 

Tahun 
2016 

 
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. 

 
Mekanisme Proses Pembelajaran PS TEOLOGI di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta, dibangun dan 
direncanakan secara bersama-sama oleh para Ketua PS dan Wakil Ketua I, bidang Akademik. Hal-hal 
yang dibahas disesuaikan dengan SOP tentang sistim akademik dan non akademik (akan ditunjukkan 
pada waktu visitasi) yang ada di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta. Mekanisme ini dimaksudkan untuk 
memonitoring kinerja dosen di dalam kelas, memnonitoring mahasiswa melalui kegiatan belajar 
mengajar dan juga memonitoring materi perkuliahan itu sendiri. 
 
 
5.3.1   Mekanisme Penyusunan Materi Kuliah dan Monitoring Perkuliahan 

Jelaskan mekanisme penyusunan materi kuliah dan monitoring perkuliahan, antara lain 
kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi kuliah. 
 

A. Mekanisme Penyusunan Materi Kuliah: 
1.  Materi kuliah atau Mata Kuliah di kelola oleh sekelompok dosen dengan bidang 

keahliaannya. Ada 1 orang sebagai dosen pengampu, sedangkan 1 atau 2 orang yang lain 
adalah dosen yang sebidang dengan dosen pengampu. Misalnya: Mata Kuliah ”Teologi 
Perjanjian Baru”. Dikelola oleh beberap dosen dengan 1 diantaranya menjadi dosen 
pengampu.  

2.  Kelompok dosen ini harus membuat Silabus; RPKPS(rencana perogram kegiatan 
pembelajaran semester) dan RPP secara bersama-sama. Namun draftnya telah disiapkan 
oleh salah seorang dosen, dalam hal ini dosen pengampuh. 

3.  Setelah materi perkuliahan selesai, dierahkan kepada KaProdi dan KaProdi membawa 
hasilnya dalam rapat Akademik yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1, Bidang Akademik. Jika 
disetujui, maka materi perkuliahaan tersebut siap dipergunakan dalam perkuliahaan.  

4. Hal ini dilakukan 2 minggu sebelum semester baru dimulai. 
 

B. Monitoring: 
1. Monitoring dilakukan oleh KaProdi, melalui Silabus, RPKPS dan RPP yang telah disusun atau 

diperbaharui oleh kelompok dosen tersebut. 
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2. Monitoring juga dilakukan oleh KaProdi, melalui pantauan absen, baik untuk dosen ataupun 
mahasiswa. 

3. Juga dilakukan oleh Wakil Ketua 1, bidang akademik, melalui rapat-rapat akademik dengan 
KaProdi dan dosen-dosen terekait. 

4. Dilakukan oleh Mahasiswa dengan mengisisi formulir Evaluasi Pembelajaran dosen di kelas. 
5. Di lakukan oleh Ketua STAK Teruna Bhakti, melalui rapat pimpinan dengan mendapat 

masukan dari Tim Penjaminan Mutu Internal. 
 
5.3.2  Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut 

silabusnya.  
Ada dalam Lampiran.... 

 
5.4   Sistem Pembimbingan Akademik 
 
5.4.1  Tuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya 

dengan mengikuti format tabel berikut:   
 

No Nama Dosen Pembimbing Akademik 
Jumlah 

Mahasiswa 
Bimbingan 

Rata-rata Banyaknya 
Pertemuan/mhs/semester 

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

1 VERA HERAWATI SIAHAAN 6 4 

2 STEFANUS AGUS BUDIYANTO 7 4 

3 HO LUCKY SETIAWAN 7 4 

4 YUDIKA SAGALA 7 4 

Total 27  

Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per semester =  4  kali. 

 
 
5.4.2  Jelaskan proses pembimbingan akademik  yang diterapkan pada Program Studi ini dalam hal-

hal berikut: 
 
No Hal Penjelasan 

(1) (2) (3) 

1 
Tujuan pembimbingan 

Membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif 

untuk perencanaan studi 

2 

Pelaksanaan pembimbingan 

 

Pembimbingan dilakukan secara berkala pada masa 

persiapan registrasi dan waktu-waktu lain saat 

mahasiswa membutuhkan bantuan baik dalam 

kelompok maupun perorangan. 

 

Pembimbingan dilakukan melalui konsultasi tatap 

muka antara mahasiswa dan Dosen Mentor serta 

dapat juga dilakukan dengan menggunakan 

teknologi informasi atas kesepakatan antara 

mahasiswa dan Dosen Mentor studi. 

 

3 

Masalah yang dibicarakan dalam 

pembimbingan 

Evaluasi keberhasilan studi pada semester 

sebelumnya 

Matakuliah yang akan diambil (wajib, prasyarat 

dan/atau pilihan) 

Matakuliah yang diulang (jika ada) 

Cuti Studi bagi mahasiswa yang memerlukan 
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Kesulitan dan masalah yang dihadapi mahasiswa 

terkait dengan studi 

4 

Kesulitan dalam pembimbingan dan 

upaya untuk mengatasinya 

Kesulitan pembimbingan : 

Keterbatasan waktu tenaga pendidik untuk melayani 

mahasiswa 

Banyaknya mahasiswa yang harus dilayani oleh 

tenaga pendidik. 

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga 

pendidik mengenai psikologi dan permasalahan 

remaja 

Dosen Mentor studi tidak memiliki basis data yang 

lengkap mengenai mahasiswa bimbingannya 

sehingga proses konsultasi menjadi kurang efektif. 

Upaya mengatasinya : 

Pembagian tenaga pendidik  didasarkan atas beban 

kerja tenaga pendidik persemester sehingga terjadi 

pemerataan beban kerja untuk semua tenaga 

pendidik 

Perlu dilakukan pelatihan untuk tenaga pendidik 

wali dalam bidang psikologi remaja, psikologi 

massa dan manajemen mahasiswa agar dapat 

menjadi konselor yang berwibawa, tegas dan penuh 

kasih sayang 

Dosen Mentor harus memiliki database mengenai 

perkembangan akademik dan non-akademik setiap 

mahasiswa bimbingannya 

5 

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari 

pembimbingan 

Mahasiswa dapat memilih matakuliah yang tepat 

setiap semester 

Mendapatkan motivasi dan memiliki perencanaan 

yang baik untuk menjalankan studinya sehingga 

Indeks Prestasi mahasiswa dapat meningkat dan 

mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

Mahasiswa yang membutuhkan bantuan khusus 

untuk mengatasi permasalahannya akan 

mendapatkan bantuan dari ahli yang profesional. 

 
5.5   Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi 
 
Pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi mengacu kepada Buku Pedoman Pembimbingan 
Skripsi/Tesis/Disertasi yang dimiliki oleh STAK Teruna Bhakti Yogyakarta. Juga disesuaikan dengan 
SOP Pembimbingan yang menjadi landasan pembimbingan Tugas Akhir. 
 
5.5.1   Jelaskan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada PS ini.   

 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (TA) 
2 orang  mahasiswa/dosen TA. 

 Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir : 8 kali 
mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA. 

 Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir atau skripsi, dan 
jumlah mahasiswa yang bimbingan dengan mengikuti format tabel berikut:  

 
 

No Nama Dosen Pembimbing  Jumlah Mahasiswa Rata-rata Banyaknya 
Pertemuan TA 

(1) (2) (3)  

1 Dr. Vera Herawati Siahaan, M.Th 3 6 
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2 Ho Lucky Setiawan, M.Pd 3 6 

3 Dr. Marianus Patora, M.Th 4 6 

4 Dr. Dra. Nunuk Rinukti, M.Th 4 6 

5 Dr. Munatar Kause, M.Th 4 6 

 

1. Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda  pada pilihan yang sesuai): 

 Ya 
Tidak 

 
Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 
 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi berisi: prosedur penulisan skripsi; pedoman penyusunan proposal, 
pedoman pembimbingan skripsi; prosedur penentuan pembimbingan; prosedur pembimbingan; 
tugas pembimbingan dan syarat untuk mengajukan ujian skripsi. 
 
Sosialisasi:  

1. Pada saat mahasiswa mengikuti orientasi mahasiswa baru, mereka diberikan penjelasan 
khusus tentang penulisan ilmiah dan khususnya tugas akhir atau skripsi. 

2. Ada 3 mata kuliah yang berhubngan dengan Metode Penelitian. Pada Semeseter Pertama, 
mahasiswa menerima perkuliahan tentang metode menulis makalah ilmiah. Pada saat itulah 
mereka juga disosialisasikan tentang penulisan tugas akhir. 

3. Kedua, pada saat mahasiswa mengambil Mata Kuliah Penelitian 2 di semester 6. Pada saat 
itulah mereka juga diarahkan untuk menulis tugas akhir dengan benar. Untuk PS TEOLOGI, 
disebut dengan Mata Kuliah: Metode Penelitian Sosial dan Tindakan Kelas. 

 
5.5.2  Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir :  6 bulan. (Menurut 

kurikulum tugas akhir direncanakan 1 semester). 
 
 
 
 
 
 
5.6  Upaya Perbaikan Pembelajaran 

Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai dalam tiga 
tahun terakhir dan hasilnya. 

Butir 
Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) 

Materi 

Mengubah materi ajar dari bentuk oral 

menjadi diktat. 

 

Menambah  buku-buku referensi  

 

Menyediakan LCD di semua kelas 

 

Minat membaca dan IPK 

mahasiswa meningkat. 

Wawasan mahasiswa 

bertambah 

Pemahaman mahasiswa yang 

semakin tajam terhadap materi 

pengajaran yang disampaikan 



 

[Type here] 
 

Metode Pembelajaran 

Mengubah metode mengajar yang 

menggunakan komunikasi satu arah 

menjadi metode yang menekankan 

interaksi dan diskusi antara Tenaga 

pendidik dengan mahasiswa.  

Mengubah metode diskusi kelas menjadi 

diskusi kelompok. 

Sewaktu-sewaktu mengadakan kegiatan 

belajar di luar kelas (terutama di minggu-

minggu terakhir semester berjalan) 

Sesekali Tenaga pendidik menggunakan 

metode drama, terutama untuk mata kuliah 

Sejarah Gereja 

Tenaga pendidik melibatkan mahasiswa 

dalam penelitian kelas. 

Tenaga pendidik memberikan tugas kuliah 

yang memanfaatkan segala hal yang ada di 

sekitar kampus untuk dijadikan alat musik 

kreatif. 

Mengubah formasi tempat duduk yang 

searah menjadi formasi tempat duduk 

melingkar 

Memutar video rohani yang berkaitan 

dengan mata kuliah yang diajarkan. 

Mahasiswa semakin terdorong 

untuk berani mengungkapkan 

pendapatnya 

Mahasiswa mampu menghargai 

pendapat orang lain.  

Mahasiswa terhidar dari 

kejenuhan 

Mahasiswa lebih menghayati 

nilai-nilai kebenaran dari materi 

yang diajarkan. 

Mahasiswa dapat melakukan 

sebuah riset yang sederhana. 

Mahasiswa menjadi lebih 

kreatifl. 

Interaksi di kelas menjadi lebih 

hidup dan hangat. 

Mahasiswa lebih mudah 

mencerna materi yang 

disampaikan. 

Penggunaan Teknologi 

Pembelajaran 

Menambah unit komputer di laboratorium 

komputer 

Menyediakan jenis-jenis sofware di 

laboratorium komputer untuk menolong 

mahasiswa memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk menggali kebenaran 

Alkitab lebih dalam. (contoh : Bibleworks, 

Tafsiran, Concordance, Commentary, 

Dictionary, Bible Maps 

Melengkapi ketersediaan media audio-

visual pembelajaran di laboratorium micro 

teaching. 

Jumlah unit komputer lebih 

memadai untk mendukung 

proses belajar melalui akses 

internet. 

Hasil eksegesa mahasiswa 

terhadap Alkitab lebih baik. 

Mahasiswa lebih trampil dan 

terlatih dalam mengajar. 

 

 

 

 

Cara-cara evaluasi 

 

Tenaga pendidik memberikan evaluasi 

pelajaran berupa UTS dan UAS 

Di akhir semester Tenaga pendidik 

memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengevaluasi dirinya 

dalam mengajar selama semester berjalan. 

 

Mahasiswa bisa mengukur 

kemampuan akademisnya 

secara berkala untuk semua 

mata kuliah yang diambil dalam 

semester berjalan. 

Menumbuhkan asas 

keterbukaan (transparansi) antar 

Tenaga pendidik dengan 

mahasiswa 

 

 
5.7  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: 
 
5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik). 
 

Suasana akademik yang kondusif tercermin dalam : 
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Otonomi Keilmuan 
Kebebasan mengembangkan dan berkreasi dalam keilmuan program studi ini terjadi di 

berbagai bentuk kegiatan. Misal : mengikuti Seminar – seminar teologi, penulisan karya ilmiah, 
pertemuan maupun diskusi ilmiah. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa dan para tenaga 
pendidik sehingga terjadi interaksi suasana akademik yang kondusif di program studi.    

 
 

Kebebasan Akademik 
Kebebasan mahasiswa mengembangkan minat dan bakatnya (bidang olahraga, seni) 

yang diakomodasi dalam kegiatan ekstrakuriler. Program studi mengakomodasi kegiatan 
komunitas-komunitas mahasiswa yang ada di Program studi dan di bimbing oleh tenaga 
pendidik. 

 
Kebebasan Mimbar Akademik 

Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mimbar, seperti orasi ilmiah, mengutarakan 
kritik dan saran yang disalurkan melalui kegiatan Senat Mahasiswa (SEMA  ) Mahasiswa juga 
dapat mengemukakan pendapat, ide, kritik mereka melalui forum online yang dapat diakses 
oleh seluruh civitas akademika (website) 

 
5.7.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya 

interaksi akademik antara sivitas akademika. 
 

Prasarana yang di STAK Teruna bhakti cukup lengkap, seperti; ruang kelas, ruang dosen, 
ruang praktikum, perpustakaan, juga ada ruang untuk olahraga. Dari sisi gedungnya, 
belum milik sendiri, tetapi sewa. Sedangkan Sarananya juga cukup lengkap, khusunya 
yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Seperti computer, laptop, lcd, tv, 
dll. Selain itu, mahasiswa STAK TB, juga dapat mengakses Website: 
www.stakterunabhakti.ac.id disana tersedia modul-modul online, perpustakaan online, 
bahkan sistim akademik online, dsb. 

 
 
 

5.7.3 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). 

 

1. Program Studi Teologi secara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan seminar dan 
workshop untuk melengkapi pengetahuan mahasiswa dan tenaga pendidik dengan 
perkembangan Ilmu teologi dan berbagai kemajuan teknologi dewasa ini.  

2. Secara berkala, tenaga pendidik didorong untuk berbagi ilmu kepada mahasiswa 
lewat seminar – seminar kecil yang di lakukan setiap kamis di chapel. Hal yang 
disharingkan dapat berupa hasil penelitian tenaga pendidik ataupun materi 
matakuliah yang diampu. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiwa dapat dibekali 
lebih dalam tentang materi – materi yang baru dan Up to Date terhadap 
perkembangan teologia dan kemajuan Teknologi. 

3. Untuk menciptakan keakraban diantara tenaga pendidik dengan mahasiswa, kampus 
secara insidentil mengadakan kegiatan darmawisata ke luar kota. Manfaat yang 
diambil tidak hanya terciptanya keakraban, namun juga membangun komunikasi 
yang semakin baik diantara civitas akademika STAK Teruna Bhakti.  

4. Demikian  juga dengan Retret mahasiswa yang dilakukan temporer menurut 
kebutuhan. Manfaat diadakannya retret adalah agar komitmen mahasiwa mengenai 
tanggungjawab dalam kehidupan, studi dan pelayanan dapat semakin ditingkatkan. 

http://www.stakterunabhakti.ac.id/
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Pada akhirnya, retret ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mahasiswa untuk 
semakin baik menjalani studi sesuai dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan 
yang siap diutus dan bekerja di ladang pelayanan. 

 
 

5.7.4 Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen. 
 

Suasana kampus yang kondusif dan tertata dengan baik  membuat interaksi akademik antara 
tenaga pendidik – mahasiswa tidak hanya terjadi di dalam kelas saat perkuliahan 
berlangsung namun juga dilakukan di luar kelas, dalam bentuk konsultasi, bimbingan Tugas 
Akhir, perwalian,  dan diskusi permasalahan yang bersifat pribadi untuk mendukung 
kelancaran belajar mahasiswa. 
 
Interaksi antar mahasiswa terjadi pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok, kegiatan 
pendukung akademik, maupun kegiatan ekstrakurikuler.  
 
Interaksi antar tenaga pendidik secara rutin dilakukan dalam rapat program studi, seminar, 
pelatihan, maupun pertemuan non-formal yang bersifat kerohanian. Interaksi dilakukan tidak 
hanya secara fisik tetapi juga menggunakan teknologi 
 

5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan.  
 

Dalam menumbuhkembangkan perilaku kecendekiawanan di kalangan civitas akademika 
STAK Teruna Bhakti Yogyakarta, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh civitas 
akademika STAK TB antara lain: terlibat dalam asosiasi perguruan tinggi keagamaa kristen 
baik ditingkat regional jateng-DIY, maupun ditingkat nasional seperti menjadi anggota 
PDPTKI. Juga terlibat dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, baik di sekitar 
kampus, maupun menurunkan team ke daerah bencana seperti di Palu, Sulteng. 

 

 
 
 
 

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. 

 
Sistim perencanaan dalam pendanaan sampai saat ini masih sentral di kelola oleh Wakil Ketua II 
bidang Administrasi dan Keuangan. PS, belum mengelola keuangan secara mandiri, 
berhubungan dengan keadaan PS yang masih kecil dan baru berjalan sekitar 7 tahun. Sampai 
hari ini, PS memberikan perencanaan keuangan setiap bulan kepada Waket II, dan setelah 
persetujuan Ketua, maka dana operasional dierikan kepada PS. Laporan diberikan secara berkala 
dalam rapat-rapat STAK TB. 

 
6.2   Perolehan dan Alokasi Dana 
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6.2.1  Tuliskan realisasi perolehan dan alokasi dana (termasuk hibah) dalam juta rupiah termasuk 
gaji,  selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut: 

 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

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

PT sendiri  SKS 298.8 2.73.6 208.8 

    

    

Yayasan Charista 100 363 480 

    

    

Bimas Kristen Hibah 50 50 200 

Sertifikasi Dosen 144 192 216 

    

Beasiswa Korea 10 10 10 

Donatur 315 205 165 

    

Sponsor Sembako Mahasiswa 24 24 24 

     

     

Total 941.8 1118.2 1303.8 

 
Penggunaan dana: 

 

No. Jenis Penggunaan 
Persentase Dana  

TS-2 TS-1 TS 

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

1 Pendidikan 175.53 175.53 175.53 

2 Penelitian 3 3 3 

3 Pengabdian kepada Masyarakat 315 205 165 

4 Investasi prasarana 363 480 200 

5 Investasi sarana  30 30 30 

6 Investasi SDM 150 100 50 

 Lain-lain 24 24 24 

 
 
 
 
 
 
 
6.2.2  Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang 

bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

Tahun Judul Penelitian Sumber dan Jenis Dana 
Jumlah Dana* 

(dalam Juta 
Rupiah) 

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

2015 Keilahian Dan Kemanusiaan Yesus 
Kristus  

STAK Teruna Bhakti 1.5 

2015 Peranan Managemen Keuangan STAK Teruna Bhakti 1.5 
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Terhadap Pertumbuhan Gereja 

2016 Prinsip-Prinsip Pengajaran Tuhan 
Yesus Dalam Matius 5-7  

STAK Teruna Bhakti 1.5 

2016 Motivasi Dan Implikasinya Dalam 
Pelayanan 

STAK Teruna Bhakti 1.5 

2017 Peranan Komunitas Sel Terhadap 
Pertumbuhan Gereja 

STAK Teruna Bhakti 1.5 

2017 Konsep  Hidup Kudus Menurut Kitab 
Mazmur 119: 

STAK Teruna Bhakti 1.5 

Jumlah 9 

 * Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari studi lanjut. 
 
 
 
 
6.2.3 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:  

Tahun 
Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian kepada 
Masyarakat 

Sumber dan Jenis 
Dana 

Jumlah Dana 
(dalam Juta Rupiah) 

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

2015 Natal bersama masyarakat 

Katolik di Kecamatan Minggir + 

Pembagian Sembako bagi 200 

bks @Rp 15.000 

Yayasan Charista; 

Swadaya STAK TB dan 

Donatur dari Alumni. 

315 

2016 Natal Bersama dengan Anak 

Panti Asuhan.... di desa lendak 

Kulun Progro DIY 100 paket 

bingkisan @Rp. 20.000 

Yayasan Charista; 

Swadaya STAK TB dan 

Donatur dari Alumni. 

205 

2017 1. Penyuluhan bersama Tim 

Puskesmas Kec.Minggir 

Sleman tentang Penyakit 

menular dan kesehatan Ibu 

dan wanita 

 

2. Relawan Gempa Palu 

STAK TB dan 

Puskesmas Minggir 

 

 

 

 

Yayasan Charista; 

STAK TB dan Alumni 

15 

 

 

 

 

 

150 

Jumlah 685 

 
6.3   Prasarana 
 
6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan 

mengikuti format tabel berikut: 
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Ruang Kerja Dosen 
Jumlah 
Ruang 

Jumlah Luas 
(m2) 

(1) (2) (3) 

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen 1 (a) 72 m2 

Satu ruang untuk 3 - 4 dosen 0 (b) 0 m2 

Satu ruang untuk 2 dosen 0 (c) 0 m2 

Satu ruang untuk 1 dosen (bukan 
pejabat struktural) 

0 (d) 0 m2 

TOTAL  (t) 72 m2 

 
6.3.2   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. Jenis Prasarana 
Jumlah 

Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan Kondisi 
Utilisasi 

(Jam/minggu) SD SW 
Terawa

t 

Tidak 
Terawa

t 

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

1 Ruang Kelas A 1 64  Ö Ö  25 Jam 

2 Ruang Kelas B 1 64  Ö Ö  25 Jam 

3 Ruang Kelas C 1 30  Ö Ö  25 Jam 

4 Perpustakaan 1 72  Ö Ö  25 Jam 

1 Ruang Kelas A 1 64  Ö Ö  25 Jam 

         

Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama 

 
 

 
 
 

 
6.3.3   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 Kondisi 
Unit 

Pengelola SD SW 
Terawa

t 

Tidak 
Terawa

t 

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

1 Chapel 1 250  Ö Ö  SEMA 

2 Lapangan Volley 1 100  Ö Ö  SEMA 

         

Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama. 

 
6.4   Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 
 
6.4.1   Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media 

lainnya) 
Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan 
mengikuti format tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS  

Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy 

(1) (2) (3) 

Buku teks  1843 2056 

Jurnal nasional yang terakreditasi 11  

Jurnal internasional 10  

Prosiding 6  

Skripsi 56  

Tesis 33  

Disertasi 19  

 
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 

Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor Jumlah 

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

Jurnal Terakreditasi 
DIKTI * 

1. Studia Vol.5 s.d. Vol 10 thn 2005 s.d 2010 11 

2. Jaffray Vol.14. no 1 dan Vol.15, no 1 2 

Dst.   

Jurnal Internasional * 

1.   

2.   

Dst.   

Catatan * = termasuk e-journal. 
 

 
 
 
 
6.4.2    Sebutkan sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ sumber dari 

internet beserta  alamat website) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan 
mahasiswa program studi ini. 

 

 
1. Perpustakaan PUSKAT Yogyakarta 
2. Perpustakaan UKDW Yogyakarta 
3. Perpustakaan STII/UKRIM Yogyakarta 
4. Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta 
5. www.stakterunabhakti/library  

 

 

http://www.stakterunabhakti/library
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6.4.3  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: 

 

No. Nama Laboratorium Jenis Peralatan Utama Jumlah Unit 

Kepemilikan Kondisi Rata-rata 
Waktu 

Penggunaan 
(jam/minggu) 

SD SW Terawat 
Tidak 

Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (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-learning, perpustakaan, dll.). 
 

 Mulai tahun 2014, STAK Teruna Bhakti telah memakai fasilitas online, mulai dari pendaftaran 
mahasiswa baru, sampai kepada penggunaan perpustakaan secara online. Akses perpustakaan dengan 
memakai WAN, dapat memudahkan mahasiswa dan dosen tidak hanya mengakses buku-buku, tetapi 
juga mahasiswa dapat mengakses modul perkuliahaan yang ada. Selain itu, dengan memakai beberapa 
software yang berehubungan dengan materi ajar, dosen seringkali memakainya untuk menjelaskan 
pelajaran kepada mahasiswa untuk mudah dimengerti. 

 
6.5.2    Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom) dengan aksesibilitas tiap jenis data, 

dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 
Komputer 

Jaringan Luas 
(WAN) 

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

      
1 Mahasiswa     

2 Kartu Rencana Studi (KRS)     

3 Jadwal mata kuliah     

4 Nilai mata kuliah     

5 Transkrip akademik     

6 Lulusan     

7 Dosen     

8 Pegawai     

9 Keuangan     

10 Inventaris     

11 Perpustakaan     
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN 
KERJASAMA 

 
7.1   Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS 
 
7.1.1   Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh 

dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun terakhir dengan 
mengikuti format tabel berikut: 

 

Sumber Pembiayaan TS-2 TS-1 TS 

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

Pembiayaan sendiri oleh peneliti    

PT yang bersangkutan 2 2 2 

Dirjen Bimas Kristen    

Institusi dalam negeri di luar Depdiknas    

Institusi luar negeri    

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 
 
7.1.2   Adakah mahasiswa tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir?   

Tidak ada 

 Tidak 
Jika ada, banyaknya mahasiswa PS yang ikut serta dalam penelitian dosen adalah   orang, dari 
mahasiswa yang melakukan tugas akhir melalui skripsi. 

 
 
7.1.3  Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun 

terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format 
tabel berikut: 

 

No. Judul 
Nama-
nama 
Dosen 

Dihasilkan/ 
Dipublikasika

n pada 

Tahun 
Penyajian/ 
Publikasi 

Tingkat*  

Lokal 
Nasio-

nal 
Interna-
sional 

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

1 Keilahian Dan 
Kemanusiaan Yesus 
Kristus  

VERA 
HERAWATI 
SIAHAAN 

Jurnal STAK 
Teruna Bhakti 

2015 v   

2 Peranan 
Managemen 
Keuangan Terhadap 
Pertumbuhan 
Gereja 

HO LUCKY 
SETIAWAN 

Jurnal STAK 
Teruna Bhakti 

2015 v   

3 Prinsip-Prinsip 
Pengajaran Tuhan 
Yesus Dalam Matius 
5-7  

YULISEISER 
ALFRED P 
MUSTAFA 

Jurnal STAK 
Teruna Bhakti 

2016 v   
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4 Motivasi Dan 
Implikasinya Dalam 
Pelayanan 

WENLY 
MANDALE 

Jurnal STAK 
Teruna Bhakti 

2016.00 v   

5 Peranan Komunitas 
Sel Terhadap 
Pertumbuhan 
Gereja 

STEFANUS 
AGUS 
BUDIYANT
O 

Jurnal STAK 
Teruna Bhakti 

2017.00 v   

6 Konsep  Hidup 
Kudus Menurut 
Kitab Mazmur 119: 

YUDIKA 
SAGALA 

Jurnal STAK 
Teruna Bhakti 

2017.00 v   

        

Jumlah nc= nb= na= 

Catatan: * = Tuliskan banyaknya dosen pada sel yang sesuai 
 
7.1.4  Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/sedang 

memproses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) selama tiga tahun terakhir. 
 

No. Karya* 

(1) (2) 

1 Benyamin Pintakhari (Buku) 

2 Johannis Siahaya (Buku) 

Dst.  

* Lampirkan surat paten HaKI atau keterangan sejenis. 
 
7.2   Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
 
7.2.1  Tuliskan jumlah kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang 

keilmuan PS selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya 
sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

Sumber Dana Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

TS-2 TS-1 TS 

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

Pembiayaan sendiri oleh dosen    

PT yang bersangkutan 1 1 2 

Depdiknas    

Institusi dalam negeri di luar Depdiknas    

Institusi luar negeri    

Catatan: (*) Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.) 

 
7.2.2   Adakah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

dalam tiga tahun terakhir? 
Tidak 

 Ya 
Jika Ya, jelaskan tingkat partisipasi dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 
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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. 

 
 
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam 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 Gloria Graha Pelatihan Untuk 

mengajar Character 

2012 Sekarang Mahasiswa mendapat 

pengetahuan dan  
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Building 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 

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 - 

Khotbah, seminar, 

praktek pelayanan 

2012 Sekarang Tenaga pendidik bisa 

melakukan pengabdian 
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Blora mahasiswa 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 
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 



 

[Type here] 
 

19 Gereja POUK  Pelatihan Jemaat 2016 2021 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. 
 

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.      

 

 
 
 
 
 


