RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta sebagai
bagian integral dari sistem pendidikan yang di bawah pembinaan Kementerian
Agama RI perlu menyusun sebuah Rencana Strategis yang berfungsi sebagai
acuan dan pedoman semua pihak yang terkait untuk melaksanakan
pengembangan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakartasepuluh(10) tahun ke depan. Grand design ini penting agar semua
pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dapat mengarahkan
semua kegiatannya kepada tujuan yang ingin dicapai pada satu sistem yang
utuh, bulat dan terpadu. Untuk itu pada bagian ini digambarkan sejumlah data
obyektif dan aktual sesuai kondisi di lembaga Sekolah Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakarta, diantaranya adalah: Jumlah SMA/ SMK/ SMTK,
potensi mahasiswa, Peta mahasiswa, Peta Dosen, Peta Tridarma, Daya
Tampung, Daya Serap, Beasiswa, Potensi Kerja Sama dan Potensi Dukungan.

1. Jumlah Pendidikan Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan
Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta yang bermutu, serta untuk memenuhi
keinginan umat Kristen di wilayah Yogyakarta dan Jawa secara
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keseluruhan, maka ini data sekolah-sekolah setingkat Sekolah Menengah
yang ada diwilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa secara keseluruhan yaitu:
NO

WILAYAH

SMK

SMA

JUMLAH

1

Kota Yogyakarta DIY

31

43

74

2

Kab. Sleman DIY

58

48

106

3

Kab. Gunungkidul DIY

46

22

68

4

Kab. Kulon Progo DIY

36

16

52

5

Kab. Bantul DIY

49

35

84

6

Kab. Banjarnegara Jateng

17

27

44

7

Kab. Banyumas Jateng

56

54

110

8

Kab. Batang Jateng

13

24

37

9

Kab. BloraJateng

27

40

67

10

Kab. Boyolali Jateng

33

48

81

11

Kab. Brebes Jateng

48

58

106

12

Kab. Cilacap Jateng

51

68

119

13

Kab. Demak Jateng

26

85

111

14

Kab. Grobogan Jateng

17

74

91

15

Kab. Jepara Jateng

24

67

91

16

Kab. Karanganyar Jateng

30

22

52

17

Kab. Kebumen Jateng

53

55

108

18

Kab. Kendal Jateng

28

42

70

19

Kab. Klaten Jateng

53

38

91

20

Kab. Kudus Jateng

22

48

70

21

Kab. Magelang Jateng

33

52

85

22

Kab. Pati Jateng

26

84

110
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23

Kab. Pekalongan Jateng

21

26

47

24

Kab. Pemalang Jateng

23

37

60

25

Kab. Purbalingga Jateng

22

25

47

26

Kab. Purworejo Jateng

40

31

71

27

Kab. Rembang Jateng

15

30

45

28

Kab. Semarang Jateng

28

35

63

29

Kab. Sragen Jateng

43

34

77

30

Kab. Sukoharjo Jateng

28

29

57

31

Kab. Tegal Jateng

39

42

81

32

Kab. Temanggung Jateng

19

23

42

33

Kab. Wonogiri Jateng

35

29

64

34

Kab. Wonosobo Jateng

15

22

37

35

Kota Magelang Jateng

19

15

34

36

Kota Pekalongan Jateng

11

17

28

37

Kota Salatiga Jateng

18

11

29

38

Kota Semarang Jateng

79

104

183

39

Kota Surakarta Jateng

45

54

99

40

Kota Tegal Jateng

16

14

30

41

Kab. Bangkalan Jatim

23

69

92

42

Kab. Banyuwangi Jatim

36

84

120

43

Kab. Blitar Jatim

22

44

66

44

Kab. Bojonegoro Jatim

32

86

118

45

Kab. Bondowoso Jatim

26

48

74

46

Kab. Gresik Jatim

31

114

145

47

Kab. Jember Jatim

92

130

222
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48

Kab. Jombang Jatim

50

129

179

49

Kab. Kediri Jatim

45

73

118

50

Kab. Lamongan Jatim

56

149

205

51

Kab. Lumajang Jatim

18

48

66

52

Kab. Madiun Jatim

16

34

50

53

Kab. Magetan Jatim

31

27

58

54

Kab. Malang Jatim

85

125

210

55

Kab. Mojokerto Jatim

37

90

127

56

Kab. Nganjuk Jatim

33

60

93

57

Kab. Ngawi Jatim

24

43

67

58

Kab. Pacitan Jatim

19

24

43

59

Kab. Pamekasan Jatim

24

100

124

60

Kab. Pasuruan Jatim

32

81

113

61

Kab. Ponorogo Jatim

30

73

103

62

Kab. Probolinggo Jatim

28

93

121

63

Kab. Sampang Jatim

8

78

86

64

Kab. Sidoarjo Jatim

62

99

161

65

Kab. Situbondo Jatim

17

57

74

66

Kab. Sumenep Jatim

17

133

150

67

Kab. Trenggalek Jatim

20

25

45

68

Kab. Tuban Jatim

26

70

96

69

Kab. Tulungagung Jatim

23

37

60

70

Kota Batu Jatim

10

12

22

71

Kota Blitar Jatim

16

9

25

72

Kota Kediri Jatim

23

30

53
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73

Kota Madiun Jatim

26

17

43

74

Kota Malang Jatim

49

67

116

75

Kota Mojokerto Jatim

9

12

21

76

Kota Pasuruan Jatim

10

12

22

77

Kota Probolinggo Jatim

18

20

38

78

Kota Surabaya Jatim

101

183

284

79

Kab. Bogor Jabar

361

284

645

80

Kab. Sukabumi Jabar

159

191

350

81

Kab. CianjurJabar

184

153

337

82

Kab. BandungJabar

140

224

364

83

Kab. SumedangJabar

90

50

140

84

Kab. GarutJabar

181

245

426

85

Kab. Tasikmalaya Jabar

136

159

295

86

Kab. CiamisJabar

69

75

144

87

Kab. KuninganJabar

47

55

102

88

Kab. MajalengkaJabar

57

55

112

89

Kab. CirebonJabar

108

105

213

90

Kab. IndramayuJabar

140

89

229

91

Kab. SubangJabar

108

75

183

92

Kab. PurwakartaJabar

58

55

113

93

Kab. KarawangJabar

112

68

180

94

Kab. BekasiJabar

187

160

347

95

Kab. Bandung Barat Jabar

102

134

236

96

Kab. PangandaranJabar

30

21

51

97

Kota BandungJabar

126

164

290
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98

Kota BogorJabar

102

70

172

99

Kota SukabumiJabar

32

33

65

100

Kota CirebonJabar

30

33

63

101

Kota BekasiJabar

151

143

294

102

Kota DepokJabar

133

88

221

103

Kota CimahiJabar

24

25

49

104

Kota TasikmalayaJabar

52

64

116

105

Kota BanjarJabar

17

13

30

106

Kab. Lebak Banten

24

88

112

107

Kab. Pandeglang Banten

42

85

127

108

Kab. Serang Banten

61

146

207

109

Kab. Tangerang Banten

110

251

361

110

Kota Cilegon Banten

12

39

51

111

Kota Serang Banten

0

6

6

112

Kota Tangerang Banten

93

103

196

113

Kota Tangerang Selatan
Banten
Kab. Kepulauan Seribu
DKI

0

0

0

2

1

3

115

Kota Jakarta PusatDKI

63

60

123

116

Kota Jakarta UtaraDKI

104

75

179

117

Kota Jakarta BaratDKI

133

118

251

118

Kota Jakarta SelatanDKI

133

132

265

119

Kota Jakarta TimurDKI

150

194

344

6381

8342

14723

114

Jumlah

Dari data tersebut, menggambarkan tentang jumlah Sekolah Menengah dan
Kejuruan yang tersebar di 119Kab/ Kota wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa
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secara keseluruhan. Seluruh sekolah tersebut adalah potensi calon mahasiswa,
sehingga menjadi sekolah dukungan bagi perkembangan Sekolah Tinggi
Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta untuk masa yang akan datang,
khususnya penyediaan calon mahasiswa baru berkelanjutan.
2. Potensi siswa
Dari data tersebut diatas Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa secara
keseluruhan memiliki 8.342 Sekolah Menegah Umum Negeri dan Swasta,
dan Sekolah Menegah Kejuruan Negeri dan Swasta sebanyak 6.381, jadi
jumlah SMU/SMK se Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa secara
keseluruhansebanyak 14.723 sekolah, jika tiap sekolah memiliki siswa ratarata 10 orang siswa Kristen maka setiap tahun Lulusan SMU/SMK sebanyak
147.230 orang. Dari data yang ada potensi yang akan menjadi mahasiswa
melampaui ekspektasi belum lagi jika ditambah dengan mahasiswa dari luar
daerah Jawa dan D.I. Yogyakarta secara khusus.
3. Peta mahasiswa
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memiliki
mahasiswa yang masih aktif pada Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak 182
orang mahasiswa yang terdiri atas: mahasiswa Stratum Tiga sebanyak 20
orang, mahasiswa Stratum Dua sebanyak 36 orang dan mahasiswa Program
Stratum Satu sebanyak 126 orang. Jumlah mahasiswa aktif tersebut tersebar
dalam dua prodi, dan dua program pascasarjana yaitu Magister PAK, dan
program Doktoral Teologi kemudian masih ada dua prodi yaitu Musik gereja
dan Magister Teologi belum diaktifkan oleh karena keterbatasan tenaga
pendidik dan biaya operasional, untuk lebih jelas dirincikan pada tabel
berikut:
Status
Jumlah
Jumlah
Akreditasi
Mahasisw Alumni
No
Nama Jurusan
Jenjang
a aktif
1

Pendidikan Agama
Kristen

S1

Terakreditasi

128

214

2

Musik Gerejawi

S1

Ijin
Operasional

0

0

3

Teologi

S1

Terakreditasi

53

84

4

Magister Teologi

S2

Ijin
Operasional

0

17
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5

Magister PAK

S2

Terakreditasi

78

115

6

Doktor Teologi

S3

Dalam Proses
Akreditasi

47

19

306

449

Total

Asal usul mahasiswa datang dari tempat yang berbeda secarageografis
wilayah D.I. Yogyakarta dan berbagai daerah di pulau jawa serta dari wilayah
di Indonesia. Sehingga karakteristik terjadi inkulturasi yang dibingkai dengan
nuansa etnis Jawa secara khusus Yogyakarta yang merupakan bentuk rupa
dari masyarakat jawa secara keseluruhan. Mahasiswa yang ada dari berbagai
daerah ini membentuk sifat dan sikap keindonesiaan yang oriental dan santun
dalam pergaulan sosial dan intelektualnya.
4. Peta Dosen
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan
Dosen, kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen dipandang
sebagai profesi dan ilmuwan.
Dari gambaran Undang-undang tersebut, Sekolah Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakarta memiliki sejumlah dosen yang ditempatkan pada
jurusan yang ada sesuai tabel berikut:
No

Program Jurusan

Dosen Tetap

Dosen
Tidak Tetap

1

Pendidikan Agama
Kristen

6

3

2

Pendidikan Musik
Gerejawi

5

3

3

Teologi

6

3

4

Magister Teologi

5

4

5

Magister PAK

6

4

6

Doktor Teologi

7

5

Jumlah

35

22
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Data dosen tersebut terdiri dari dua jenis dosen yaitu Dosen Tetap dan Dosen
Tidak Tetap, penyebutan ini sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun
2016. Kualifikasi pendidikan dari dosen pada umumnya stratum dua (S2),
dengan spesifikasi ilmu sesuai dengan prodi yang diampu.
5. Peta Tri Dharma
Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi
Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta,
Visi:
Menjadi pusat pengembangan Pendidikan Agama Kristen dan Teologi
berbasis riset yang mengedepankan karakter Kristus dan berwawasan
kebangsaan, serta mampu melayani Gereja dan masyarakat secara
kontekstual.
Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan agama Kristen dan teologi
berwawasan kebangsaan, dan menghasilkan lulusan yang
berkualitas dan kompetitif untuk gereja dan masyarakat luas.
2. Menyelenggarakan penelitian bertaraf nasional dan internasional
untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen dan teologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud
penerapan ilmu agama Kristen dan teologi, di dalam gereja dan
masyarakat luas.
Tujuan :
1. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog
dan Misionari yang berkualitas dan berkarakter Kristus, serta
mampu menerapkan Firman Tuhan dalam kehidupan bergereja dan
bermasyarakat.
2. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog
dan Misionari yang mampu melakukan penelitian ilmu teologi,
pendidikan agama Kristen dan Firman Tuhan, serta dapat
mengimplementasikannya dalam kehidupan bergereja dan
bermasyarakat.
3. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog
dan Misionari yang mengabdikan diri dalam semua aspek
pelayanan, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat
dengan mengedepankan kearifan lokal.
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6. Daya Tampung
Sampai saat ini Proses
pembelajaran di Sekolah
Tinggi Agama Kristen
Teruna
Bhakti
Yogyakarta
masih
menggunakan
gedung
yang disediakan oleh
mitra
dari
yayasan
hingga STAK TB memiliki gedung yang permanen, untuk dijadikan sebagai
tempat pelaksanaan akademik, administrasi dan kegiatan kampus lainnya.
Tetapi dalam waktu yang samaSekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakartatelah membeli dan memiliki tanah yang sangat representatif.
7. Daya serap
Sesuai observasi dan dokumentasi yang diperoleh menggambarkan bahwa
lulusan atau alumni Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta telah bekerja dan melayani di sejumlah Kantor Kementerian
Agama kota/kabupaten, dan Instansi pemerintah di seluruh wilayah
Indonesia, Gereja, dan masyarakat dalam status sebagai Aparatur Sipil
Negara sebagai Guru, Dosen PNS, Guru Honorer, dan Pengajar Jemaat.
8. Beasiswa
Jenis beasiswa yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta adalah:
1. Beasiswa BIDIKMISI. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan BiayaPendidikan BIDIKMISI (tahun 20132016).
2. Bantuan Beasiswa dari Yayasan dan Mitra STAK Teruna Bhakti
Yogyakarta.
3. Bantuan Beasiswa Studi Lanjut bagi Dosen dan Pegawai/Tenaga Pendidik
dan Kependidikan dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI.

9. Potensi kerja sama
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta terus melanjutkan
hubungan kerja sama dengan berbagai mitra dalam dan luar negeri
sebagaimana yang telah dijalin dan dirintis pada saat lembaga ini masih pada
tahap awal. Hubungan dengan mitra sampai saat ini digambarkan pada tabel
berikut:
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Kurun Waktu
Jenis
No.

Kerjasama

Nama Instansi
Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Mulai

Berakhi
r

(4)

(5)

Manfaat yang Telah
Diperoleh

(6)

1

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

2

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

3

Gereja POUK

Pelatihan Jemaat 2016

2021

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

.4

LPMI

Melatih
Kepemimpinan

2017

2022

LPMI memberikan pelatihanpelatihan yang berhubungan
dengan Kepemimpinan
kepada civitas akademika
STAK TB

5

STT Anugerah
Sinagoge

Pelatihan

2018

2023

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

6

Christ Kingdom
Church Makasar

Pelatihan Jemaat 2018

2023

Melatih Para Pengerja dan
Majelis, serta guru-guru Paud
Gereja setempat
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7

GBI Parit Tiga
Bangka

Pelatihan Jemaat 2018

2023

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

8

Cornerstone
Apostolic
Leadership
Institute

Pendidikan

2019

2022

Menjadi Sister Class buat
mereka

9

STT Willfinger
Kaltara

Pendidikan

2019

2024

Memperlengkapi Dosendosen dengan pendidikan S2
dan S3

10

Malaysia
Evangelical
Theological
Seminary

Pendidikan

2019

2024

Memperlengkapi dosen-dosen
dengan Pendidikan S2 dan S3

10. Potensi dukungan
Dalam pengembangan pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi, khususnya
tentang peralihan status Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN)
Yogyakarta, maka Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
mendapat sejumlah dukungan dari Badan Kerjasama Gereja Kristen
(BKSGK) Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah provinsi DIY,
Kabupaten dan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
B.

Tujuan Pendidikan Nasional
Pendidilan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan
perjuangan seluruh lapisan masyarakat.Pendidikan merupakan pilar tegaknya
bangsa. Melalui pendidikan bangsa akan tegak mampu menjaga martabat.
Dalam Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu,
cakap,
kreatif,
mandiri, dan menjadi
warga negara yang
demokratis
serta
bertanggung
jawab.
Dalam Pembangunan
Jangka
Menengah
tahun2019
sampai
dengan 2029 bahwa
pendidikan nasional
mewujudkan
rasa
cinta tanah air yang
melandasi kesadaran
kebangsaan, semangat
pengabdian, dan tekad
untuk
membangun
masa depan bangsa
yang lebih baik harus terus dibangkitkan dan dipelihara sehingga berkembang
menjadi sikap mental dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong
proses percepatan pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa guna
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan tujuan
pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian,
mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab,
dan produktif serta sehat jasman dan rohani serta bertanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional harus menumbuhkan
jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat
kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa
dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan.

C.

Tujuan Pendidikan Tinggi
Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, khususnya pendidikan
tinggi yang penyelenggaraannya pada perguruan tinggi seperti Universitas,
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Institut dan Sekolah Tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dapat:
1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
kesenian, 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian serta pengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan
nasional.

D. Tugas dan Fungsi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta
Dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional
khususnya tujuan pendidikan tingggi, Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya sampai pada
hasil lulusan yang cerdas namun lulusan yang mempunyai kontribusi pada
pembangunan nasional, baik budaya bangsa Indonesia yang lebih luas untuk
mewujudkan
daya
saing
bangsa
Indonesia pada dunia
internasional, sesuai
dengan
visinya.
Sekolah
Tinggi
Agama
Kristen
Teruna
Bhakti
Yogyakarta,
mendeklarasikan visi
yang
harus
terinternalisasi dalam
diri warga kampus.
Visi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta harus
merasuk dan mengejawantah dalam setiap ucapan dan perilaku warga
kampus.Bahkan tidaklah berlebihan bila dikatakan hal tersebut mendarah
daging pada warga kampus.Sebagaimana mencirikan bahwa sosok lulusan
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta yang memiliki
tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan akibat
ketertinggalan bangsa, mempunyai daya saing ditingkat Internasional, dan
Nasional.
Pengembangan keunggulan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi,
berbasis nilai-nilai Kristiani akan memberi warna pada kiprah pengembangan

14

2018
2037

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta kedepan di tengah
dunia global. Basis nilai-nilai Kristiani akan menjadi dasar kesadaran bahwa
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta tetap berakar,
memelihara dan mengembangkan jati diri bangsa untuk mengangkat
peradaban bangsa di tingkat global.
Sebagai Perguruan Tinggi yang mengangkat nilai-nilai konservasi,
maka strategi penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada
penumbuhan karakter bangsa menjadi strategi utama pada tiap tahap
perencanaan pengembangannya.Melalui penumbuhan karakter inilah
diharapkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
memberi sumbangan yang nyata terhadap pengembangan jati diri bangsa dan
menjadi bangsa yang bermartabat di tengah percaturan dunia global.

E.

Arah Pengembangan Jangka Panjang Sekolah Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakarta
Arah pengembangan jangka panjang merupakan dasar atau pedoman
dalam penetapan rumusan jangka jangka pendek dan Menengah, dan sebagai
sebagai arah penetapan rencana strategis baik tahunan maupun lima tahunan.
Arah pengembangan jangka panjang Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta merupakan rambu-rambu menetapkan program-program
jangka pendek dan menengah, dengan arah pengembangan jangka panjang
diharapkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
mampu menentukan wawasan ke depan yang didasarkan atas pertimbangan
potensi, kendala, peluang dan ancaman yang menuntut untuk lebih efektif dan
efisien dalam mengikuti dan mengantisipasi perkembangan beradaban global
yang penuh dengan persaingan. Adapun arah pengembangan jangka panjang
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta tahun 2019-2029
adalah penetapan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta untuk mewujudkan: 1) Penguatan Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta sebagai Institusi yang CATUR
TUNGGAL KEAGAMAAN (4G) menuju Perguruan yang mandiri (otonom),
berwawasan MODERASI dan berorientasi pada pengembangan karakter
bangsa (Nation Character Building), 2) Sekolah Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, inovasi dan inkubator
keilmuan berwawasan moderasi, 3) Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional (World
Class University) berwawasan moderasi dalam pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, 4) Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta sebagai Pusat Keunggulan (center of excellent)
Internasional dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan keilmuan,
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teknologi dan seni berwawasan moderasi yang kaya dengan nilai-nilai
berkesenian, beragama, bersosial dan berbudaya keindonesiaan, 5) Sekolah
Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta sebagai Institusi unggul
berwawasan multikultural (multicultural institution of excellent) yang
memandu peradaban dan ketatanan kehidupan.
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BAB II
POTRET SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
A. Sejarah STAK Teruna Bhakti
Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh
pemerintah, pasalnya indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau Education
For All (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indonesia
menempat peringkat paling bawah dalam sistim pendidikan di dunia. Pada tahun
2011 Indonesia berada di peringkat dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun
2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh
UNESCO ini lebih rendah di bandingkan Brunei Darussalam (34) serta terpaut dari
Malaysia (65). Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan ini
adalah tingginya jumlah anak putus sekolah, sedikitnya setengah juta anak usia
sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak
dapat melanjutkan pendidikan . data pendidkan juga menyebutkan 1,3 juta anak usia
7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkan laporan Departemen pendidikan dan
kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit ada empat anak putus sekolah.
Indonesia mengalami masalah pendidikan yang komplek. Selain angka putus
sekolah, pendidkan di indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dari
buruknya insyruktur hingga kurangnnya mutu guru, msalah utama pendidikan di
indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum
standar dan kualitas struktur yang memadai. Dalam dunia pendidikan guru
menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan
karakter memngingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam
pembelajaran di ruang kelas. Disinilah kualitas pendidikan terbentuk dimna kualitas
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru yang
bersangkutan.
Untuk membantu mengatasi masalah pendidikan dibutuhkan adanya lembaga
yang membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjalin kerja
sama untuk memperoleh dana pendidikan dan menggalang dukungan untuk
pendidikan yang lebih baik. Lembaga kerja sama tersebut bekerja sama dengan
pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama
memperbaiki kualitas pendidikan di indonesia mengingat tanggung jawab merupakan
tanggung jawab bersama.
Gereja dan masayarakat Kristen di Indonesia seharusnya mempunyai
tanggungjawab yang sama dalam mengimplementasikan UUD’45 pasal 31 dan UU
No.20/2003 tentang sistim pendidikan nasional. Persoalannya adalah sejauh mana
kesungguhan yang dilakukan oleh gereja, lembaga dan masyarakat Kristen di
Indonesia untuk dunia pendidikan di Indonesia? Adanya tembok-tembok denominasi
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gereja yang mempunyai lembaga pendidikan menjadikan gereja dan masyarakat
Kristen di Indonesia terkungkung dalam tembok “eksklusivisme” pendidikan.
Hal inilah yang menjadi pergumulan Yayasan Charista di Yogyakarta,
sehingga secara kelembagaan Yayasan ini mengambil kebijakan untuk mendirikan
lembaga pendidikan. Dan di mulai dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan.
Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2011, melalui SK Yayasan
No.01/SK/YC/II/2011, didirikanlah Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
(STAKTB), yang berdomisili di Yogyakarta.
Dengan VISI: Menjadi pusat pengembangan Pendidikan Agama Kristen
dan Teologi berbasis riset yang mengedepankan karakter Kristus dan berwawasan
kebangsaan, serta mampu melayani Gereja dan masyarakat secara kontekstual.
Dr. Johannis Siahaya bersama beberapa rekan mendirikan Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti (STAK- TB), berusaha untuk keluar dari tembok-tembok
eksklusivisme gereja, dan menjadikan pendidikan kristen di Indonesia menjadi
“inklusif”.
Dengan tetap berpegang teguh pada prisnip-prinsip Alkitab sebagai landasan
tertinggi dalam berteologi dan berpendidikan, maka STAK-TB memiliki filosofi
pendidikan yaitu; Be Evangelis; Be Holy and Be Plural (Injili, Kudus dan
Majemuk). Hal ini tercermin pada kurikulum STAK-TB, yang dikemas dengan
nama kurikulum kebangsaan. Maksud dari kurikulum kebangsaan adalah mata
kuliah-mata kuliah yang disajikan tidak hanya bernuansa teologi, pendidikan agama
kristen dan musik gereja secara murni, tetapi juga terdapat kurikulum institusional
yang memuat mata kuliah, seperti teologi dan politik, teologi dan hukum, PAK dan
interpreneur, musik secara umum dan tradisional, sehingga para lulusan dari STAKTB, akan memahami secara komprehensif dan holistik akan kebutuhan masyarakat
gereja dan masayarakat Indonesia dengan tepat.
Dikemudian hari diharapkan para lulusan STAK-TB, baik yang mengambil
program sarjana satu, mapun pascasarjana akan berguna bagi pembangunan bangsa
dan negara secara menyeluruh. Ikut memberi sumbangsih dengan menerapkan ilmu
yang diterima selama pendidikan bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan bagi
masayarakat Indonesia secara umum.
Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia guna
mengantisipasi era globalisasi dewasa ini, maka beberapa strategi direncanakan
untuk dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta.Perencanaan ini dilakukan dengan tidak mengabaikan kondisi dan
keberadaan/ kemampuan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
Oleh sebab itu, analisis tentang KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG dan
TANTANGAN menjadi dasar dari Perencanaan strategis Pengembangan Institusi
secara keseluruhan, di mulai dari Visi Pemerintahan Jokowi Amin 2019 – 2024,
Program Prioritas Kemenag RI 2019 – 2024, Visi Misi Ditjen Bimas Kristen dan
Visi Misi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
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B. Visi dan Misi Pemerintah 2019-2024
Visi:
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”.
Jokowi telah menyiapkan tahapan-tahapan besar, antara lain:
1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Menurut Jokowi,
infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan
dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastrukturinfrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara
lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasankawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan
dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan
disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan
pariwisata. "Arahnya harus ke sana! Fokusnya harus ke sana!," kata Jokowi.
Tak lupa, kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak
perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut.
2. Pembangunan sumber daya manusia. Pada pemerintahan Jokowi dengan
Ma'ruf Amin, ke depan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan
menjadi fokusnya. Menurut Jokowi, awal mulainya dengan menjamin
kesehatan ibu hamil-sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan
kesehatan anak-anak sekolah. Pada masa-masa tersebut, menurut Jokowi
merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia yang unggul ke
depan. Ia berpesan, tidak boleh ada lagi stunting, ibu yang meninggal, serta
angka kematian bayi harus diturunkan. Lalu, menurut Jokowi, kualitas
pendidikan juga akan terus ditingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya
vocational training, pentingnya vocational school. Tak hanya itu, pemerintah
juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Melalui
lembaga tersebut, nantinya pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi,
serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talentatalenta Indonesia. Kemudian, diaspora yang memiliki talenta tinggi, akan
diberikan dukungan oleh pemerintah agar dapat berkontribusi besar bagi
percepatan pembangunan Indonesia. Pemerintah akan menyiapkan lembagalembaga khusus yang akan mengurus manajemen talenta ini. Jokowi
mengungkapkan, pemerintah nantinya akan mengelola talenta-talenta yang
hebat dan diharapkan bisa membawa negara Indonesia bersaing secara global.
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya. Jokowi mengatakan, bahwa tujuan
mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan
pekerjaan yang sebesar-besarnya. Ia mengungkapkan, jangan ada yang alergi
terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan dapat
terbuka secara luas. Oleh karena itu, siapapun yang menghambat investasi
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harus dipangkas. Jokowi juga memastikan akan mengejar dan menindak bila
perizinan berjalan dengan lambat, berbelit-belit, dan terjadi praktik pungutan
liar.
4. Reformasi birokrasi.Menurut Jokowi sangatlah penting. Salah satunya adalah
reformasi struktural agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel, dan
lincah. Bila pola pikir birokrasi tidak ada perubahan, Jokowi akan
memangkas hal tersebut. Kunci dari reformasi birokrasi adalah kecepatan
melayani dan kecepatan memberikan izin. Jokowi juga akan mencopot
pejabat dari lembaga yang bila terlihat tidak efisien atau tidak efektif. Selain
itu, Jokowi juga akan membubarkan apabila terdapat lembaga-lembaga yang
tidak bermanfaat dan bermasalah.
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran Lalu, yang
terakhir yakni menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang fokus dan tepat sasaran. Hal tersebut menurut Jokowi, setiap
rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat
ekonomi. Selain itu juga memberikan manfaat untuk rakyat, dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Program Prioritas Kementerian Agama 2019-2024
Adapun yang menjadi skala prioritas Kemenag RI antara lain : Tutup Ruang
Korupsi, Deradikalisasi, Sertifikasi Halal dan Penyelenggaran Layanan Haji dan
Umrah. Keempat hal ini menjadi program prioritas Menteri Agama Jenderal (Purn)
Fachrul Rozi, yaitu :
Pertama, tutup celah korupsi. Menag Fachrul Rozi sangat menaruh perhatian
untuk menutup celah perilaku korupsi. “Tutup semua ruang korupsi besar ataupun
kecil,” tandasnya. Menag berharap seluruh elemen ASN Kemenag baik pusat
maupun daerah harus menjaga integritas. Kalau terbukti salah, tindak tegas secara
administrasi dan hukum. Ditambahkan, Kemenag membuka ruang untuk Wistle
Blower atau pelapor perilaku korupsi. Maka perlu di awali dengan niat baik, saling
mengingatkan.
Kedua, Deradikalisasi. “Ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab Kemenag,
tapi seluruh Kementerian mendapat tugas melakukan deradikalisasi,” imbuh Menag.
Untuk di Kemenag semua bertugas membenahi kurikulum pendidikan, mengadakan
penataran seleksi guru, harus bersikap tegas dengan pemikiran khilafah dan
bersinergi dengan TNI-Polri antara lain membentuk Dai Antiradikalisme.
Ketiga, Sertifikasi Halal. Prinsipnya, sertifikasi halal yang kini menjdi
wewenang Kemenag melakukan tugas pelayanan dan didasari tidak memberatkan
pelaku usaha, dimana koordinator tingkat Kanwil adalah Kabid Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah.
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Keempat, Penyelenggaran Layanan Haji dan Umrah. “Menag meminta agar
dapat ditingkatkan kualitas layanan dengan lebih baik. Pada Bidang Penyelenggara
Haji dan Umrah nantinya ada Seksi Bina Umrah dan Haji Khusus,”

D. Visi dan Misi Ditjen Bimas Kristen 2015-2019
Visi:
”Terwujudnya Masyarakat Kristen Yang beriman, rukun, cerdas dan
sejahtera dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat mandiri,
berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
Misi:
1.

Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan bergama

3.

Memantapkan kualitas kerukunan internal dan ekstern umat Kristen

4.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan keagamaan berciri khas
Kristen, Pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan umum

5.

Mewujudkan Tatakelola di lingkungan Bimas Kristen yang bersih,
akuntabel dan terpercaya.

E. Visi dan Misi Direktorat Pendidikan Kristen
Visi:
“Terwujudnya manusia yang beriman, bermoral dan cerdas melalui
penyelenggaraan pendidikan Kristen yang berkualitas”.
Misi:
1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pendidikan Kristen

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas Lembaga Pendidikan Kristen

3.

Mengembangkan Kurikulum dan Proses Pembelajaran Pendidikan Kristen

4.

Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Evaluasi dan Supervisi
Pendidikan Kristen

5.

Meningkatkan Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan Kristen
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6.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Asosiasi Profesi Tenaga
Pendidik, Asosiasi Lembaga Pendidikan Kristen dan BAN-PT

7.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Kristen.

F. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta
Visi :
“Menjadi pusat pengembangan Pendidikan Agama Kristen dan Teologi berbasis riset
yang mengedepankan karakter Kristus dan berwawasan kebangsaan, serta mampu
melayani Gereja dan masyarakat secara kontekstual.”
Misi :
Mengembangkan STAK Teruna Bhakti menjadi Institusi Pendidikan Agama Kristen
dan Teologi yang Alkitabiah, berwawasan kebangsaan guna menghasilkan pemimpin
yang kompeten dan berjiwa misi dengan:
1. Menyelenggarakan pendidikan agama Kristen dan teologi berwawasan
kebangsaan, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif untuk
gereja dan masyarakat luas.
2. Menyelenggarakan penelitian bertaraf nasional dan internasional untuk
mengembangkan pendidikan agama Kristen dan teologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud penerapan
ilmu agama Kristen dan teologi, di dalam gereja dan masyarakat luas.
Tujuan :
1. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionari
yang berkualitas dan berkarakter Kristus, serta mampu menerapkan Firman
Tuhan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.
2. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionari
yang mampu melakukan penelitian ilmu teologi, pendidikan agama Kristen dan
Firman Tuhan, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan bergereja
dan bermasyarakat.
3. Menghasilkan Pelayan Tuhan,Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionari
yang mengabdikan diri dalam semua aspek pelayanan, baik di gereja maupun di
tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal.

Sasaran :
1. Bidang Organisasi dan Manajemen
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Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk memperbaiki
kinerja organisasi.Pengembangan manajemen aset yang efektif.
a. Meningkatkan mutu dan akreditasi semua Program Studi
b. Mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
dengan status terakreditasi unggul.
c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mendukung pengendalian,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
dalam organisasi yang sehat, transparan dan akuntabel di bawah
kepemimpinan yang kredibel, adil dan bertanggung jawab.
d. Mewujudkan Program Studi yang terakreditasi A
1) Peralihan status dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta menjadi Sekolah Agama Kristen Negeri
Yogyakarta.
2) Menjalankan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan
•

Melengkapi dokumen manual prosedur

•

Meningkatkan efektivitas Unit Jaminan Mutu untuk
mengevaluasi sasaran dan kinerja proses belajar mengajar dan
pengelolaan program studi

•

Melakukan audit, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

3) Meningkatkan performansi dan fitur sistem informasi akademik
berbasis website
4) Mengembangkan sistem informasi untuk mengelola data borang
5) Membangun good governance yang memberikan pelayanan Tri
Dharma Perguruan Tinggi secara transparan dan akuntabel didukung
implementasi manual prosedur dengan konsisten
e. Membangun citra dan meningkatkan reputasi Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta menjadi dikenal di tingkat nasional dan
internasional
1) Mengembangkan websitebilingual yang memuat :
-

Profil lembaga, kurikulum, laboratorium, sumber daya manusia

-

Warta kegiatan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
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-

Modul perkuliahan reguler maupun e-learning

-

Umpan balik dari stake holder melalui FAQ (frequently asked
questions), Forum (forum discussion group), kuesioner.

2) Mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah
internasional (seminar, short course, conference)
3) Meningkatkan promosi ke calon mahasiswa dengan:
-

Brosur yang menjelaskan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta

-

Pameran pendidikan

-

Kegiatan dosen atau kemahasiswaan di gereja dan Sekolah tingkat
Dasar dan Menengah

-

Open house kunjungan siswa SMU di Program studi

-

Media Sosial (Facebook, Twiteer, Whasapp, instagram, youtube,
vlog, dll.

4) Mewartakan kegiatan jurusan melalui media massa baik cetak maupun
elektronik
5) Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa SMU, Tokoh
Pendidikan dan Stakeholder sebagai peserta
6) Membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah, instansi dan
perguruan tinggi
7) Melibatkan dosen menjadi anggota organisasi-organisasi keprofesian
di tingkat nasional dan internasional
8) Membuka kelas internasional
9) Membangun jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.

2.

Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
a.

Memperluas akses memperoleh pendidikan melalui keragaman seleksi
untuk menjaring calon mahasiswa bermutu baik di bidang akademik
dan non akademik.

b.

Mengembangkan kurikulum dan proses belajar mengajar yang
berorientasi pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan
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c.

Memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan minat dan bakat
mahasiswa di bidang akademik dan non akademik

d.

Menerapkan sistem penjaminan mutu akademik

e.

Mengembangkan laboratorium mendukung Tri Dharma Perguruan
Tinggi menuju entrepreneural university

f.

g.

h.

i.

1)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas praktikum dan pelatihan di
masing-masing laboratorium

2)

Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat

3)

Membina kewirausahaan mahasiswa dan masyarakat umum

Meningkatkan sistem administrasi terkomputerisasi On-Line
1)

Menggunakan sistem administrasi terkomputerisasi (SIAKAD)

2)

Meningkatkan kapabilitas sistem informasi secara online

Meningkatkan kompetensi mahasiswa
1)

Pelatihan berbasis laboratorium

2)

Pelatihan soft skill dan kewirausahaan

3)

Membangun atmosfir akademik yang kondusif untuk
meningkatkan interaksi dosenmahasiswa dalam pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi

Mendukung kegiatan kemahasiswaan
1)

Membentuk Himpunan Mahasiswa mandiri

2)

Menciptakan atmosfir akademik melalui kelompok diskusi dan
kegiatan ilmiah (kuliah tamu, penelitian, sarasehan) yang
melibatkan mahasiswa dan dosen

3)

Menstimulasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan eksternal
(kompetisi, seminar, PIMNAS)

Meningkatkan atmosfer akademik (kuliah tamu, diskusi, seminar)
1)

Mengadakan kuliah tamu

2)

Kerjasama dengan praktisi di bidang Pendidikan sebagai pengisi
dalam kuliah tamu/diskusi
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j.

3)

Membentuk kelompok diskusi

4)

Menyelenggarakan seminar

5)

Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian

6)

Menerapkan metode pembelajaran student centered learning

Meningkatkan kompetensi mahasiswa
1)

Mengadakan pelatihan-pelatihan buat mahasiswa berbasis
laboratorium

2)

Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bahasa asing dan
komputer

3)

Mengadakan panel diskusi untuk sharing pendapat

4)

Melibatkan mahasiswa dalam ajang pertemuan mahasiswa

3. Bidang Penelitian
Kebijakan Dasar :
a.

Mengembangkan roadmap penelitian .

b.

Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan
pendidikan, kebutuhan masyarakat pada umumnya.

c.

Meningkatkan kiprah Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta dalam penelitian di tingkat nasional dan internasional

d.

Meningkatkan jumlah penelitian dan pegabdian kepada Masyarakat
sertaPublikasi ilmiah

mutu

1) Meningkatkan jumlah penelitian
2) Memberdayakan laboratorium sebagai basis penelitian
3) Pelatihan/lokakarya penyusunan proposal penelitian
4) Pelatihan/lokakarya penulisan dan publikasi karya ilmiah mahasiswa
dan dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta
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5) Meningkatkan penulisan jurnal terakreditasi bagi dosen dan
mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta
e.

Meningkatkan kemampuan penelitian internasional
1) Mengikuti seminar internasional
2) Publikasi dalam prosiding seminar internasional
3) Publikasi dalam jurnal internasional

f.

Menerbitkan jurnal yang terakreditasi
1) Penerbitan jurnal
2) Pengendalian keberlanjutan dan keajegan penerbitan jurnal
3) Pengurusan akreditasi

4.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
Kebijakan Dasar :
a. Meningkatkan relevansi pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan
ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
b. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat untuk menstimulasi
hubungan yang baik antara Kampus dan masyarakat.
c. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat
1) Kerjasama dengan denominasi Gereja dan Sekolah-Sekolah baik
tingkat Dasar maupun tingkat Menengah
2) Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat
d. Mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta dengan membina kewirausahaan mahasiswa dan masyarakat
umum

5.

Bidang Kerjasama Institusional
Kebijakan Dasar :
a. Mengembangkan kerjasama perguruan tinggidi tingkat nasional dan
internasional di bidang pendidikan, penelitian, kuliah tamu, pertukaran
dosen dan pertukaran mahasiswa
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b. Mengembangkan kerjasama instansi di tingkat nasional dan internasional
di bidang pelatihan, dan penelitian
c. Membangun kerjasama dengan pemerintahan,Gereja dan Perguruan Tinggi
lainnya baik Negeri/Swasta
1) Study Excursie
2) Factory visit bagian program perkuliahan
3) Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4) Magang mahasiswa dan dosen
5) Umpan balik lulusan dan pengguna lulusan
6) MoU kerjasama
d. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintahan, gereja dan Perguruan
Tinggi lainnya baik Negeri/Swasta.
1) Kegiatan penelitian dan pengabdian
2) Kegiatan pelatihan
3) Kegiatan konsultasi
e. Membangun jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri
1) Short course di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri
2) Kuliah tamu dengan narasumber dari perguruan tinggi dalam dan atau
luar negeri
3) Seminar nasional dan internasional
4) Penelitian antar perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri
5) Program double-degree
6. Bidang Penunjang Penyelenggaraan
Kebijakan Dasar :
a. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan untuk
memperbaiki kinerja organisasi.
b. Mengembangkan sarana dan prasarana akademik berorientasi pada
pengembangan laboratorium dan penelitian serta pengembangan proses
pembelajaran
c. Memiliki gedung kuliah dan laboratorium serta administrasi
1) Memiliki ruang kuliah dengan sarana pembelajaran yang memadai
2) Memenuhi standar laboratorium
3) Memiliki ruang untuk masing-masing dosen
d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
1) Perekrutan staf akademik dan staf administrasi yang berkualitas
2) Tugas belajar staf akademik
3) Tugas belajar staf administrasi
4) Magang
5) Short course
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BAB III
SKETSA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA

A.

Kiblat Pengembangan
Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diperlukan peningkatan pembinaan
pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang
selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat
kehidupan jasmaniah dan rohaniah.
Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat
Indonesia menghendaki pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama,
ilmu pengetahuan umum, teknologi dan/atau seni yang dijiwai oleh nilai-nilai
Keagamaan.Aspirasi masyarakat ini direspon oleh pemerintah dengan
peralihan status dari STAK TB menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta yang mengembangkan ilmu-ilmu teologi secara
terpadu dengan ilmu-ilmu lainnya.
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta adalah
Perguruan Tinggi yang dalam pembinaan oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia sebagai pusat penyelenggara dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni pada umumnya, dan secara khusus ilmu pengetahuan
Keagamaan Kristen. Seluruh sivitas akademika adalah masyarakat ilmiah yang
memiliki cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju
tercapainya tujuan pembanguanan nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan
Undang-undang
Dasar 1945.
Sekolah Tinggi Agama
Kristen
Teruna
Bhakti
Yogyakartasesuai eksistensinya
mengemban tanggung jawab
untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia kristiani
agar beriman teguh kepada
Allah
yang
mewahyukan
diriNya dan kasihNya melalui
karya Agung Juru Selamat
Yesus Kristus, dan tetap setia
kepada Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik

29

2018
2037

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA
Indonesia.
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta dalam
pelayanan pendidikan Agama Kristen akan memberi kontribusi menjawab
kebutuhan sumber daya manusia yang beriman, bermoral dan cerdas yang
sangat dibutuhkan dalam konteks pembangunan gereja-gereja dan bangsa
Indonesia diera global dan dalam nuansa masyarakat majemuk di Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan kualitas output yang mampu
menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) yang semakin cepat dalam era globalisasi ini, maka dengan
memperhatikan kondisi internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta
mengacu kepada program pengembangan Pendidikan Tinggi dengan
menitikberatkan kepada peningkatan relevansi dan mutu pendidikan tinggi
maka arah pengembangan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta meliputi 3 Komponen Utama yaitu :

1.

2.
3.

Penataan organisasi dan kelembagaan jurusan
(Kiblat Pengembangan menitikberatkan pada Perubahan/Peningkatan
status Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta menjadi
STAKN Teruna Bhakti Yogyakarta)
Pengembangan Tri-Dharma Perguruan Tinggi
Pengembangan Sarana dan Prasarana penunjang pendidikan.

Seiring Perubahan Perubahan Status menjadi STAKN Teruna Bhakti
Yogyakarta, tentunya kiblat pengembangan sarana prasarana perlu menjadi
perhatian serius oleh institusi.
B. Cetak Biru Peningkatan
Searah dengan perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakarta menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
(STAKN) Yogyakarta, maka blue print Pengembangan Sekolah Tinggi
Agama Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta kedepan sekurangnya harus
memperhatikan secara konsisten pada 3 (tiga) hal, yaitu:
a) Keberadaan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti
Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan Kebijakan Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal
Bimas Kristen, oleh karena itu segala aktifitas dan gerak
pengembangannya harus diupayakan pula untuk menyelaraskan
dengan program prioritas Kementerian;
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b) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta
adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang mempunyai tanggung
jawab dan kewenangan untuk melahirkan (lulusan), S1, S2 maupun
S3 yang berkemampuan, menguasai ilmu sesuai bidangnya dengan
baik berdasarkan tuntutan standard kurikulum dan harapan
masyarakat sebagai pengguna jasa lulusan pendidikan tinggi.
c) Atas dasar dua hal di atas maka, pengembangan Sekolah Tinggi
Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta harus dilakukan
dengan pola yang terintegratif antara tuntutan Pemerintah dan
tuntutan pendidikan tinggi serta masyarakat.

1.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran
Pengembangan bidang akademik direncanakan dalam bentuk proses
peningkatan mutu kependidikan
dan
pembelajaran
secara
berkelanjutan baik di dalam
maupun di luar kelas, secara
formal mau pun informal. Rencana
pengembangan
akademik
berlandaskan pada visi dan misi
Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta
perlu ditunjang oleh perencanaan
pengembangan
kualitas
kemampuan mendidik-mengajar
dan peningkatan jenjang pendidikan para dosen. Rencana pengembangan
akademik tersebut meliputi :
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a. RancanganPeningkatan Kurikulum Program Studi
Kurikulum
dalam hal ini
merupakan semua
yang secara nyata
terjadi dalam
proses
kependidikan dan
pembelajaran di
Sekolah Tinggi
Agama Kristen
Negeri Teruna
Bhakti
Yogyakarta dalam
berbagai bentuk
penyajian
matakuliah.
1) Setiap

2)

3)

4)

5)

matakuliah dalam setiap prodi, secara dinamis harus mengandung
pendidikan spiritualitas sebagai penanaman nilai-nilai Kristiani dan
kebangsaan dalam mewujudkan atmosfir perilaku keilmuan;
Matakuliah disampaikan dalam paradigma bahwa pembelajaran
menjadikan mahasiswa sebagai subjek didik dan ajar yang memiliki
kreatif, inovatif dan kebebasan berekspresi;
Setiap matakuliah harus memiliki relevansi dengan cara hidup dalam arti
mahasiswa dapat memperoleh nilai-nilai akhlak, sehingga memiliki
keyakinan dan kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata;
Setiap matakuliah hendaknya dapat melatih mahasiswa mengembangkan
rasa ingin tahunya, ingin tahu yang benar, sehingga mampu merasakan
kenikmatan dalam mempelajari dan mengembangkan IPTEKS;
Setiap matakuliah yang disajikan harus dikemas penyampaiannya (silabus)
sedemikian rupa sehingga terasa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
Bahwa menuntut ilmu berarti belajar dan melatih diri untuk berpikir,
berinteraksi dan berbuat secara sistematis, logis, rasional, terencana dan
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teliti, yang akan membuahkan manusia pekerja-keras yang kreatif dan
inovatif yang mempunyai daya saing yang tinggi;
6) Setiap matakuliah harus mengandung motivasi bagi mahasiswa untuk
menguasai bahasa asing. Karena dengan penguasaan bahasa asing
mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di luar
negeri lebih cepat dan mudah.
b. RancanganPeningkatan Sumber Daya Dosen
Kurikulum yang telah dirancang
secara tepat sesuai dengan keberadaan
peserta didik akan menghasilkan
lulusan yang kompetitif dalam dunia
kerja, akan selalu dikaitkan dengan
peningkatan mutu para dosen yang
bertugas menyampaikan. Dosen dapat
dikatakan sebagai struktur determinan
dalam
mengembangkan
potensi
mahasiswa dalam mendekati tujuan
pendidikan, karena itu mutu sumber
daya dosen perlu direncanakan
pengembangannya agar para dosen
berkemampuan untuk :

1)

2)

3)

4)

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan perhatian terhadap mutu potensi
(intelektual, emosi, ketrampilan) mahasiswa melalui berbagai cara seperti:
pengamatan, wawancara, angket dan lain-lain;
Membantu mahasiswa mengembangkan potensi yang baik (positif) serta
memberi arahan dalam menghilangkan pembawaan atau kebiasaan
mahasiswa yang kurang baik. Menginformasikan, memperlihatkan kepada
mahasiswa tentang berbagai peran atau tugas orang dewasa dalam
keluarga, lembaga tempat bekerja dan masyarakat dengan berbagai bidang
keahlian, keterampilan agar mahasiswa memilih sesuai dengan minat dan
bakat mereka;
Memperhatikan perkembangan potensi mahasiswa untuk mengetahui
apakah minat dan bakat mereka telah tersalurkan dengan baik atau
sebaliknya;
Memberikan wawasan dan bimbingan terutama ketika mahasiswa
perwaliannya menemui kesulitan dalam pengembangan potensi mereka
atau suasana belajar dan atau ketenangannya mengalami gangguan;
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5)
6)

2018
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Menyajikan setiap matakuliah secara menarik, menyenangkan dan efektif,
baik di dalam mau pun di luar kelas;
Meningkatkan keahlian sesuai dengan bidang ilmunya dan keterampilan
dalam mengajarkannya melalui short-course, studi-lanjut, sehingga
mampu mengembangkan logika dan rasionalitas mahasiswa.

c. RancanganPeningkatan Perkuliahan Berkualitas
Perkuliahan bermutu adalah proses yang terjadi dalam perencanaan,
penyajian materi sebagai pelaksanaan perencanaan, termasuk kegiatan evaluasi
proses, produk dan unsur-unsur yang terlibat dalam upaya memenuhi kebutuhan
stakeholders, baik mahasiswa sebagai pelanggan primer, orang tua, pemerintah,
lembaga sponsor, lembaga pendidikan yang lebih tinggi, lembaga penelitian
sebagai pelanggan sekunder, maupun pelanggan tersier seperti perusahaan,
kewirausahaan dan dunia kerja yang lain.
Untuk mewujudkan
merencanakan :

perkuliahan

bermutu

perguruan

tinggi

ini

1) Menciptakan Sistem dan Proses Perkuliahan yang Korektif.
Mengupayakan terciptanya suatu sistem dan proses berdasarkan proses
sirkuler PDCA (Plan - Do - Check - Act ) dalam perkuliahan. Dalam hal
ini dosen harus membuat perencanaan perkuliahan, rencana penyajian
serta pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan evaluasi terhadap Proses
pembelajaran tersebut dosen harus melakukan perbaikan atau peningkatan
mutu perkuliahan pada tahap (semester) berikutnya;
2) Menciptakan Perkuliahan dengan Managemen Keberagaman. Menciptakan
managemen keberagaman dalam menyikapi, memperlakukan keberadaan
mahasiswa bersifat heterogen (perbedaan latar belakang sosial-budaya,
daya
tangkap
pemahaman,
kepribadian), pandangan
dan
sikap
dosen,
kelengkapan ruang kelas,
lingkungan.
Keberagaman
merupakan
suatu
kewajaran, karena itu
generalisasi
perlu
dihindari, peraturan harus memperhitungkan heterogenitas, kecermatan
terhadap yang bersifat kasus atau gejala umum;
3) Menciptakan Kemandirian Mahasiswa.Melatih dan mengevaluasi
keterampilan dosen dalam pengembangan kemandirian mahasiswa baik
dalam berpikir, merasa dan bertindak. Dosen harus mengembangkan sikap
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4)

5)

6)

7)

demokratis, terbuka. Mengembangkan teknik diskusi, bekerja dan belajar
mandiri, berprakarsa, berinovasi, berkreasi serta menciptakan situasi winwin solution;
Menciptakan Managemen Berdasarkan Data.Perkuliahan bermutu
mempunyai prinsip utama Management By Fact, jadi bukan Management
By Objective. Karena itu dosen diharuskan mempunyai data kelas secara
lengkap dari perencanaan sampai dengan evaluasi, sebagai dasar dalam
menentukan langkah perbaikan mutu perkuliahan;
Membuat Perencanaan Perkuliahan Bermutu.Setiap dosen pengampu
matakuliah diharuskan membuat susunan materi perkuliahan untuk satu
semester dan untuk setiap pertemuan berdasarkan kurikulum dan
kebutuhan para pelanggan, tujuan, sarana pendukung, metode penyajian
dan sistem evaluasi;
Membuat Perencanaan Pelaksanaan Perkuliahan Bermutu. Dalam
penyajian materi kuliah dosen harus menyususn Rencana Perkuliahan
Semester (RPS) serta menyajikan RPS tersebut di kelas. Dalam hal ini
dosen harus betul-betul menyadari tentang fase-fase psikologis dalam
belajar seperti fase : motivasi, pemerhatian, pemerolehan, penyimpanan,
pengingatan, generalisasi, kinerja dan umpan balik;
Merencanakan Evaluasi Untuk Peningkatan Mutu Perkuliahan.Dosen
harus mengevaluasi mahasiswa bukan hanya pada penguasaan materi yang
disajikan seperti pada umumnya masih terjadi di setiap perguruan tinggi
(menurut Management By Objective, MBO, linier), tetapi harus
menggunakan Management Mutu Terpadu (MMT, sirkuler) yang
mempunyai tujuan untuk peningkatan dan pengendalian mutu.
Evaluasi perkuliahan merupakan dasar usaha peningkatan mutu
perkuliahan secara berkelanjutan, baik pada perencanaan, pelaksanaan
mau pun pada cara melakukan evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan diri
sendiri yakni evaluasi oleh mahasiswa atau dosen terhadap dirinya sendiri
(pengevaluasi internal), di samping bisa dosen mengevaluasi mahasiswa,
atau sebaliknya (pengevaluasi eksternal).Disamping itu evaluasi harus
mempunyai standar untuk peningkatan mutu.

d. Merancangkan Raw Input Mahasiswa dan Rasio Mahasiswa - Dosen
1) Secara bertahap pengurangan beban dosen untuk berkonsentrasi
dalam menjalankan peran dan tugas secara efektif perlu dikurangi
sehingga mereka yang menjadi mahasiswa adalah mereka yang
memenuhi standard yang telah ditetapkan dalam bentuk tes masuk;
2) Secara bertahap mengurangi heterogenitas (keberagaman)
mahasiswa dalam satu kelas minimal dalam kemampuan intelektual
atau kemampuan tertentu;
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3)

2.

Pada Prodi tertentu secara bertahap dilakukan upaya pendekatan
pada rasio dosen mahasiswa yang lebih ideal.

Peningkatan Riset
Kegiatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mengembangkan
ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi pada dasarnya ditujukan
untuk mensejahterakan kehidupan manusia agar dapat menikmati kehidupannya
secara selaras, seimbang, dan serasi dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu
sendiri. Dengan demikian penelitian akan dapat memberi arti dan sumbangan
bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia.
a. Ruang Lingkup Riset
1) Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang dilaksanakan
oleh dosen dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok.
Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh staf dosen dari prodi,
laboratorium, prodi lain dan pusat-pusat studi;
2) Kegiatan peneltian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan
menghasilkan konsep, model, prototipe, pengetahuan baru yang
bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan dan juga berorientasi
pada produk yang relevan bagi pembangunan daerah dan nasional;
3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tiap prodi,
laboratorium dan pusat-pusat studi di lingkungan Sekolah Agama
Kristen Negeri Yogyakarta dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M). P3M dalam hal ini juga menjalankan
fungsinya sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan penelitian;
4) Penelitian yang sifatnya monodisiplin dilakukan oleh oleh
prodi/laboratorium atau bagian program studi. Sedangkan pusat studi
melakukan kegiatan penelitian yang sifatnya monodisplin maupun
multidisiplin;
5) Dalam upaya mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta menjadi, Lembaga Penelitian diharapkan
menjadi salah satu pemeran khususnya dalam menjalankan kegiatan dan
keterpaduan penelitian dengan bidang pendidikan dan pengabdian
masyarakat. Dalam hal ini harus dikembangkan pola keterkaitan antara
kegiatan penelitian dengan pengabdian pada masyarakat serta
pendidikan.
b. UtilisasiRiset
Menurut kegunaannya penelitian dalam sistem pendidikan tinggi
dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :
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1) Sebagai tempat mendidik calon peneliti, tempat untuk mengingkatkan
kemampuan dan keahlian peneliti;
2) Sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
3) Sebagai tempat yang kegiatannya dapat menunjang dan memberi
sumbangan bagi pembangunan.
c. DesainRiset
1) Menyusun program penelitian dari berbagai bidang ilmu dari dosen dan
mahasiswa;
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengkajian IPTEKS;
3) Melakukan sinergi penelitian dan pengkajian IPTEKS dengan
organisasi pemerintahan (GO) dan non pemerintahan (NGO) yang tidak
mengikat;
4) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Gereja-gereja Pemberi
Rekomendasi;
5) Membangun pusat data kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEKS;
6) Membangun pusat informasi dan publikasi penelitian dan pengkajian
IPTEKS;
7) Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan IPTEKS
kearah paten.
d. FaedahRiset
1) Menyusun rencana penelitian dan pengkajian IPTEKS;
2) Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEKS baik
secara individu maupun kelompok;
3) Mengkoordinasikan dan menfasilitasi kegiatan di pusat-pusat studi;
4) Menyusun peraturan penelitian dan pengkajian IPTEKS untuk
menciptakan suasana yang kondusif;
5) Menyelenggarakan penerbitan hasil-hasil penelitian;
6) Menciptakan budaya ilmiah melalui berbagai kegiatan penelitain dan
pengkajian IPTEKS;
7) Menyelenggarakan seminar hasil penelitian;
8) Menyelenggarakan kursus penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
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3.

Peningkatan Pengabdian Pada Masyarakat
Pengabdian kepada MasyarakatSekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai dari APBN maupun
PNBP atau bantuan dari Swasta/Yayasan. P3M Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta mengkoordinasikan kegiatan pengabdian
yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Kristen NegeriYogyakarta dalam
melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian
kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka Praktik
Kerja Lapangan (PKL) maupun oleh dosen di lingkungan STAKN Teruna
Bhakti Yogyakarta. Selain itu, P3M Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan pengabdian lain dalam
bentuk pendampingan, perintisan maupun pembinaan bekerjasama dengan
lembaga/instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
a. Format Pengabdian Pada Masyarakat
P3M secara struktural memiliki Kepala Pusat Pengabdian Pada
Masyarakat, Sekretaris Pengabdian Pada Masyarakat dan 2 Kepala Seksi (Kasi)
yaitu Kasi Program PraktikKerja Lapangan (PKL) dan Pengembangan Wilayah
dan Kasi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Administrasi dilaksanakan oleh
Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum. Setiap Kasi dalam
kegiatannya bekerjasama dengan seluruh Prodi yang ada di Sekolah Tinggi
Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta sesuai dengan bidang
pekerjaan yang sedang dilakukan, dimana diharapkan seluruh tenaga dosen dari
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seluruh prodi dilibatkan semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip dasar
pengerjaan seluruh pekerjaan di Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi
Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta yang menganut pola
terintegrasi multidisiplin ilmu. Dengan demikian diharapkan hasil yang dicapai
menjadi maksimal.
Seksi Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pengembangan
Wilayah merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai
ciri–ciri khusus, memerlukan landasan riil yang secara filosofis akan
memberikan gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, serta
untuk apa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan.Oleh karena itu
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sekurang–kurangnya mengandung
lima aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu: keterpaduan pelaksanaan Tri Darma
Perguruan Tinggi, pendekatan interdisipliner dan komprehensif, lintas sektoral,
dimensi yang luas dan kepragmatisan, serta keterlibatan masyarakat secara aktif.
Seksi pendidikan dan pelayanan masyarakat melaksanakan dan
mengkoordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi
diartikan sebagai pengamalan IPTEKS secara melembaga melalui metode ilmiah
langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya
mensukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat
yang makmur dan sejahtera. Programpengabdian masyarakat dilaksanakan
dengan cara memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian maupun hasil
pendidikan perguruan tinggi.
b. Orientasi Pengabdian Pada Masyarakat
1) Memberikan masukan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakarta dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan
program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat baik
yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa.
2) Memberikan masukan pemerintah dan swasta dalam menyusun
kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumberdaya institusi sehingga kegiatan terlaksana secara
baik dan saling menguntungkan.
3) Menerapkan dan mengembangkan teknologi termasuk identifikasi,
eksploitasi (produksi), dan pengelolaannya.
4) Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang
pengabdian masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun
swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
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c. Potensi Pengabdian Pada Masyarakat
Kekuatan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta terletak pada potensi IPTEKS
yang dimiliki Prodi-prodi yang ada.Potensi yang ada meliputi sumber daya
manusia yang memiliki keahlian di bidangnya, serta tersedianya
laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan/instrumen yang dapat
dimanfaatkan oleh mitra kerja yang memerlukan jasa pelayanan selain
digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk praktikum dan penelitian.
d. Sinergi Pengabdian Pada Masyarakat
Dalam rangka melaksankan kegiatan pengabdian dan menggiatkan
program strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan membantu
mempercepat pembangunan masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta telah merintis dan menjalin kerjasama
dengan dinas/instansi/lembaga terkait dan menindaklanjuti dengan berbagai
kegiatan. Tujuan pokok program ini, selain untuk mengembangkan saling
pengertian antar lembaga dalam melakukan tugas pembinaan di
masyarakat.Berbagai lembaga yang berhasil diajak bekerjasama antara lain:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta;
Pemerintah Kabupaten Bantul;
Pemerintah Kabupaten Sleman;
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul;
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
Pemerintah Kabupaten Kota Yogyakarta;
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
Pemerintah Propinsi Banten;
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;
Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY;
Universitas Gadjah Mada;
Universitas Islam Negeri Yogyakarta;
Universitas Negeri Yogyakarta;
BKSGK D.I. Yogyakarta;
Persekutuan Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen
Indonesia (PDPTKI)
18) Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen
Indonesia (BMPTKI)
19) Persekutuan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia (PERSETIA);
20) Universitas & Sekolah Tinggi Teologi dan Agama Kristen di DIY.
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e.

4.

Implementasi Pengabdian Pada Masyarakat
1) Pemberdayaan pusat pengabdian di lingkungan P3M Sekolah
Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta;
2) Meningkatkan dan mengembangkan serta penerapan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni sesuai dengan potensi dan
kebutuhan masyarakat;
3) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
4) Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi tentang proses
dan hasil kegiatan pengabdian dan pengembangan potensi
masyarakat;
5) Memantapkan jaringan kerjasama dengan PTN/PTS, Masyarakat,
dan instansi pemerintah, serta lembaga-lembaga internasional;
6) Pemberdayaan potensi kelompok-kelompok masyarakat;
7) Pemanfaatan potensi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakarta secara sinergis dan bekerjasama dengan pihak
luar dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan pengabdian
masyarakat.

Peningkatan Kebudayaan
Pengembangan kebudayaan di lingkungan perguruan tinggi diarahkan
pada terciptanya budaya kerja/etos kerja yang berdasarkan nilai-nilai kebangsaan
mengembangkan budaya modern dalam konteks budaya yang produktif, efektif,
efisien, dan dinamis dalam keragaman; melaksanakan interaksi budaya dalam
taraf nasional mengembangakan lembaga kebudayaan yang kuat melalui
kegiatan-kegiatan kesenian nusantara yaitu kegiatan pentas seni antar Jurusan di
lingkungan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta
yang mahasiswanya dari latar belakang suku dan etnis yang berbeda.
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5.

Peningkatan Kemitraan
Sekolah
Tinggi
Agama Kristen Negeri
Teruna
Bhakti
Yogyakarta
sebagai
lembaga
Pendidikan
Agama dan Keagamaan
yang terkemuka dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan
maka
diperlukan
kerjasama
dengan berbagai pihak
dalam
lingkup
Internasional,
nasional,
dan regional/lokal.

a.

Global
1) Mengemban
gkan
kerjasama
dalam
bentuk
pertukaran
dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran
informasi ilmiah antara Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakarta dengan PTT/AK lainnya;
2) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam
kerangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakarta sebagai suatu perguruan tinggi;
3) Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah lintas
negara dalam kerangka pengembangan akademik.
b. Nasional
1) Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat
dalam aktivitas yang saling menguntungkan;
2) Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN,
maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan
pendidikan Agama dan Keagamaan;
3) Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu
pengetahuan
baik
institusi
pendidikan
maupun
institusi
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penelitian/institusi pengembangan ilmu Pendidikan Agama dan
Keagamaan;
4) Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun
multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan dalam
hal penyediaan Lapangan Kerja bagi Lulusan
5) Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah lingkup
nasional dalam kerangka pengembangan akademik.
c.

Lokal
1) Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah provinsi dan
kabupaten yang saling menguntungkan;
2) Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat
regional maupun lokal;
3) Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu
pengetahuan setempat;
4) Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non
pemerintah lingkup regional/lokal.

6. Peningkatan Kemahasiswaan
Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Sekolah
Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta yang memiliki
karakteristik bersifat heterogen, kedudukan dan fungsinya sangat strategis
untuk dibina dan dikembangkan.Mereka sebagai Sumber Daya Manusia
(SDM), yang potensial untuk ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak
menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta dan
tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju ke sana perlu diupayakan
suasana kampus yang sekondusif mungkin dalam bentuk kegiatan kurikuler,
ko-kurikuler dan ektrakurikuler yang utuh.
Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler
maupun kokurikuler ialah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat
kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam
bentuk ektrakurikuler ialah mempermatang keperibadian mahasiswa sesuai
dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan sesuai dengan
cita-cita serta tujuan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta.
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a.

Hakekat Pembinaan

Hakekat pembinaan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta adalah suatu usaha yang sistematis bagi
penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi
pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk diri sendiri, sejalan
dengan peranan dan tujuan Perguruan Tinggi maupun Pendidikan Nasional.

b. Tujuan Pembinaan
1). Tujuan Umum:
Membentuk akademisi berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri
sendiri yang terintregrasi dengan kecerdasan intelektual, emosional
dan spiritual.
2). Tujuan Khusus:

c.

a.

Terbinanya keperibadian akademik Kristiani yang cakap dan
sadar menjalankan tugas pengabdian dan;

b.

Terbitnya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis
dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan
keimanan.

Kondisi Objektif Mahasiswa
Pembinaan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta merupakan upaya yang terusmenerus
dilakukan yang didasarkan pada objektif mahasiswa itu sendiri.Adapun
tujuan utamanya adalah mengantarkan seluruh mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta mencapai
tingkat kesarjanaan dan sekaligus mempermatang keperibadiannya
sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa.
Dengan demikian, akan melahirkan akademika Kristiani yang sesuai
dengan cita-cita pendidikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta.
Kondisi objektif mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta yang dijadikan dasar untuk
mengadakan pembinaan secara kontinyu adalah :
a.

Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan
budaya yang beragam;
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b.

Berasal dari daerah yang beragam, sebagian dari Provinsi
Yogyakarta dan Jawa secara keseluruhan serta wilayah-wilayah di
Indonesia;
c. Mempunyai basis keagamaan;
d. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami
perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong
berusia dewasa;
e. Sebagian besar motivasi mahasiswa masuk Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta beragam dan sebagian
kecil motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan
ciri khas Perguruan Tinggi melalui Pendidikan Agama dan
keagamaan.

C. Faktor Kunci Keberhasilan (Key Success Factor)
Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta, maka perlu dijabarkan faktor Kunci
Keberhasilan (Key Success Factor)yang mendorong dan menghambat perlu
dijabarkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup
dan dampak kedepan tentunya.
1. Kelembagaan
Kelembagaan diarahkan pada upaya menata manajemen sistem
administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan dan umum yang terarah
pada perbaiakan pelayanan yang akuntabel dan transparan, bagi dosen,
maupun tenaga kependidikan. Untuk mewujudkan program dimaksud
disusun program pengembangan sebagai berikut:
a. Pengangkatan staf administrasi akademik dan staf dosen dengan
kualifikasi dengan mengacu pada persyaratan minimal;
b. Peningkatan kualitas staf akademik;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas staf administrasi;
d. Peningkatan fungsi pembelajaran yang menyangkut proses dan evaluasi
pembelajaran;
e. Pembinaan suasana akademik dalam interaksi antar dosen – mahasiswa
semakin meningkat;
f. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pendidikan tinggi teologi
swasta dan pemerintah;
g. Peningkatan sumber daya termasuk kelengkapan faktor penunjang
seperti Sistem Informasi Akademik Komputer (SIAK) sebagai bagian
dari sistem informasi manajemen Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta.
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2. Ketenagaan
Sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan program
pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti
Yogyakarta terdiri dari :
a.

Tenaga Pengajar
1) Jumlah dan mutu tenaga pengajar merupakan salah satu faktor yang
paling menentukan bagi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta yang secara bertahap harus dipenuhi.
Peningkatan kualitas tenaga pengajar secara formal dapat dilakukan
dengan studi lanjut S2 maupun S3, meningkatkan kepangkatan
adademiknya sampai guru besar (profesor), atau dengan
meningkatkan karya tulis baik penelitian maupun tulisan
inovatif/opini. Staf pengajar diupayakan sedemikian rupa supaya
mengalami interaksi ilmiah baik intra kampus maupun dengan
pihak luar kampus. Hubungan ini bisa diusahakan dengan interaksi
individu dengan individu, lembaga dengan lembaga maupun akses
pemerintah dengan pemerintah.
2)
Jenis, mutu dan komposisi staf pengajar berkaitan erat
dengan jumlah staf pengajar. Dalam kaitan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakarta perlu memperhatikan persoalan critical mass,
yakni jumlah sarjana dari satu disiplin yang minimal diperlukan.
Jumlah ideal adalah 5 orang. Artinya dari setiap disiplin diperlukan
sekurang-kurangnya (lima) 5 sarjana untuk menyelenggarakan
diskusi ilmiah internal dan penelitian secara teratur. Untuk program
magister dan doktor juga diperlukan pemenuhan standard minimal
master senior, doktor, maupun guru besar di bidang yang
bersangkutan. Mutu staf pengajar sangat berkaitan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi kemahiran dalam mengajar
dan pengabdian pada masyarakat juga ikut menentukan. Seorang
sarjana perlu belajar terus, tidak hanya menambah
pengaetahuannya, tetapi juga meninggalkan pengetahuan yang
sudah ketinggalan dan tidak relevan. Realita menunjukkan bahwa
hanya sebagian kecil dari ilmu pengetahuan yang dia pahami ketika
masih dibangku kuliah (30 %), bagian terbesar dari ilmunya dia
dapatkan dari belajar sendiri dan dengan menuntut pendidikan
pascasarjana. Seperti otot, otak perlu latihan terus, kalau tidak otak
menurun kemampuannya dan ini harus dilakukan setiap hari. Itulah
sebabnya mengapa para pejabat di luar ilmu pengetahuan sering
kurang cocok untuk menjadi tenaga inti dari satu perguruan tinggi,
walaupun peranannya di perguruan tinggi juga penting.
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3)

Akselerasi guru besar. Untuk mengukuhkan diri sebagai
tempat pengajar yang berkualits, Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta perlu merencanakan berapa
guru besarnya 5 tahun mendatang bahkan 10 tahun yang akan
datang. Efek dari proses percepatan ini adalah meningkatkan hasil
penelitian, buku, karya tulis lain, perkuliahan yang berkualitas, dan
pengabdian masyarakat, sehingga Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta lebih berkualitas baik proses di
dalam maupun ekspose ke luar.
4)
Kesejahteraan staf pengajar perlu diperhatikan disamping
disiplin kerja. Tanpa imbalan material dan non material yang
memadai, akan sukar diperoleh staf pengajar yang cukup bergairah
untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Gaji, perumahan, alat
pengangkutan, perlu disediakan dalam kadar yang memadai. Tetapi
hendaknya jangan dilupakan, bahwa keinginan untuk
mengembangkan pengetahuan, suasana yang kolegial, hubungan
yang akrab perlu dibina terus menerus dan berkesinambungan.
Dengan demikian semangat pengabdian, gairah kerja dan kreatifitas
yang cukup menentukan pertumbuhan dan perkembangan masa
depan akan tetap terpelihara dan dapat ditingkatkan. Mengingat
bahwa masyarakat Indonesia masih ditandai oleh orientasi pada
komunitas dan tidak pada individu maka dengan adanya komunitas
kampus, pengendalian diri dari nilai sikap dan pembawaan akan
lebih mudah terlaksana, termasuk disiplin kerja. Ini tidak berarti
bahwa tindakan penertiban konvensional seperti penertiban jam
kerja dan penentuan beban kerja, hasil kerja tidak diperhatikan.
Justru harus dipadukan dengan pengembangan masyarakat kampus.
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b. Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan/ administratif Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta pada saat ini terdiri dari Para
Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan Tenaga Honorer yang diangkat
ini sudah mendekati
kebutuhan
bidangbidang yang ditangani,
namun inti personil
administratif ini belum
cukup
trampil,
walaupun
kemampuan/potensi
mereka masih dapat
ditingkatkan.
Yang
ditangani
sampai
sekarang
terutama
kegiatan
pendidikan.Sedangkan
kegiatan
penelitian
dan
pengabdian
masyarakat
yang
pengelolaannya
memerlukan
kemahiran
khusus,
mengharuskan staf administratif meningkatkan kemampuannya secara
khusus pula. Yang menjadi penghambat utama adalah mutu dan skill
staf administrasi yang harus segera ditingkatkan, mengingat keterkaitan
kegiatan yang satu dengan yang lain dan juga sistem dan kelancaran
pelayanan yang harus dilakukan perlu kecepatan/ketepatan. Selain itu
kemungkinan aktualisasi diri dan keterbukaan kesempatan
mengembangkan karier bagi mereka perlu diperhatikan untuk
mempertinggi gairah kerja dan semangat pengabdiannya.
3.

Kurikulum
1) Menciptakan kurikulum yang relevan, kredibel dan akutabel dengan
memperhatikan
perimbangan
antara
Matakuliah
Pengembangan
Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK),
Matakuliah Berkarya (MKB), dan Matakuliah Berkehidupan Bersama
(MKBB);
2) Menciptakan kurikulum yang berwawasan lingkungan dengan
memperhatikan isu global yang sedang berkembang dan kebutuhan;
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3) Adanya Tim Penjamin Mutu Internal.

4.

Perpustakaan
Perpustakaan adalah sumber informasi ilmu pengetahuan.Sekarang ini,
perpustakaan relatif memadai untuk jumlah buku, teknologi/akses, maupun
ragam ilmu.Namun keadaan ini tentu perlu terus menyesuaikan diri dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi lainnya.Khusus untuk
perpustakaan diperlukan pembenahan yang mendesak karena setting
perpustakaan dibuat berdasarkan keadaan saat ini. Kedepan peningkatan
pelayanan pada perpustakaan akan berbasis e-library.

5.

Penelitian
Penelitian-penelitian juga akan dikembangkan dengan cara memacu pada
dosen tetap maupun dosen tidak tetap, untuk menyusun dan mengajukan
rancangan-rancangan penelitian mandiri atau membuat usulan-usulan proyek
yang diajukan ke instansi pemerintah atau
swasta bahkan lembaga lainnya dalam
rangka pengembangan ilmu maupun
kepentingan praktis.

6.

Pengabdian pada Masyarakat
Pengabdian
pada
masyarakat
ditujukan untuk mengembangkan sumber
daya manusia ke arah terciptanya manusia
pembangunan
dan
mengembangkan
masyarakat ke arah pengembangan
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kebiasaan gemar belajar berorganisasi melalui kegiatan yang berbentuk
pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.Selain itu ditujukan pula untuk
meningkatkan kepekaan sivitas akademika khususnya mahasiswa terhadap
masalah-masalah yang ada di masyarakat.

7.

Pembinaan Kemahasiswaan
Kenyataan
menunjukkan
bahwa
mahasiswa sering lama menyelesaikan studinya
karena skripsi belum selesai. Kualitas
pelayanan
dapat
ditingkatkan
dengan
menerapkan peningkatan kualitas yang
berkelanjutan dengan komitmen seluruh dosen
dan karyawan untuk meningkatkan mutu dan
upaya yang terus menerus dilakukan melalui
Pembinaan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta
lebih rinci telah diuraikan pada strategi
pengembangan Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta sehingga
mengantarkan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakarta mencapai tingkat kesarjanaan dan sekaligus mempermatang
keperibadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa.
Dengan demikian, akan melahirkan akademika Kristiani yang sesuai dengan
cita-cita pendidikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti
Yogyakarta.

8.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Dalam hal ini yang menjadi faktor
penghambat adalah jumlah, jenis, mutu sarana
dan prasarana.Disamping itu pengelolaan dan
terutama
pemeliharanaannya
sering
merupakan titik lemah dari perguruan
perguruan
tinggi.Mengingat
semakin
padatnya kegiatan dan bertambahnya jenis
kegiatan seperti penelitian dan pengabdian
pada masyarakat maka pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana perlu
mendapat perhatian yang serius.Pemeliharaan
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sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam pengeluaran Sekolah Tinggi
Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta karena jumlahnya yang
demikian banyak.Perlu ditekankan kepada setiap unit untuk menjaga sarana
prasarana yang sudah ada. Pengadaan atau pembangunan prasarana dalam 5
sampai 10 tahun ke depan harus benar-benar dihitung prioritasnya karena beban
pemeliharaan juga amat besar.
Sarana dan prasarana yang akan disediakandi Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta adalah sebagai berikut.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Tanah dan Gedung;
Ruang kuliah;
Perpustakaan;
Laboratorium komputer;
Alat musik;
Lapangan Olah Raga;
Fasilitas internet/wi-fi;
Bus;
Kendaraan dinas roda empat;
Kendaraan dinasroda dua;
Meja dan kursi;
LCD;
Komputer;
Laptop
Bengkel Kependidikan.

D. Maksud dan Tujuan
Grand Design Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
menuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta
dimaksudkan sebagai pedoman yang memberikan arah bagi seluruh kebijakan
serta kegiatan akademiknya dalam rangka meningkatkan perannya yang nyata
dalam menunjang pembangunan Bangsa dan Negara khususnya Provinsi D.I.
Yogyakarta dan Jawa secara keseluruhan termasuk wilayah-wilayah di
Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Grand Design bertujuan:
Penyelenggaraan dan penyempurnaan pendidikan;
2. Mengembangkan penelitian;
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lembaga lain baik yang berada
di dalam maupun di luar negeri guna meningkatkan tugas dan fungsinya
sebagai lembaga pendidikan tinggi.
1.
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E. Konsep Dasar
Sehubungan dengan maksud dan tujuan keberadaan Sekolah Tinggi
Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakartamenuju Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakartasebagaimana tersebut di atas, maka
secara umum Grand Design disusun dengan dilandasi oleh kebijaksanaan dasar
sebagai berikut:
1. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang menekankan kepada upaya
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berikut pasal 31 ayat 1 dan 2 yang
berbunyi:
a. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran
nasional yang diatur dalam undang undang.
2. Kebijakan dasar pengembangan Pendidikan Tinggi.
Pengembangan pendidikan tinggi di masa mendatang, akan terus
dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukannya dengan pembangunan,
ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kebudayaan serta
kerjasama Internasional. Oleh karena itu merupakan sub sistem Pendidikan
Nasional di Indonesia yang berdasarkan Undang Undang No 2 Tahun 1989
tentang sistem, pendidikan nasional diarahkan:
1) Menjadi bagian integral dari usaha usaha pembangunan baik nasional
maupun regional;
2) Menjadi penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
serta kebutuhan masyarakat;
3) Menggiatkan pendidikan berdasarkan pola pemikiran yang analitis, praktis
dan berorientasi pada pemecahan masalah disertai oleh pandangan masa
depan;
4) Meningkatkan partisipasi dalam perbaikan dan pengembaan mutu
kehidupan dan mutu kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya
serta penumbuhan pengertian dan kerjasama internasional dalam usaha
mencapai perdamaian dunia serta kesejahteraan umum manusia;
5) Meningkatkan terlaksananya pendidikan dan pertumbuhan kegiatan riset.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan
setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,
sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Sehubungan dengan itu untuk masa sampai dengan 10 tahun mendatang, Sekolah
Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakartamenuju Sekolah Tinggi Agama
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Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakartamampu menjalankan tugas-tugas
pokok seperti tercantum dalam Undang-undang tersebut diatas dan segala
peraturan pelaksanaannya serta ditingkatkan terus menuju tercapainya sasaran
yang ditetapkan.
F. Road Map Rencana Induk Pengembangan
Rencana Induk Pengembangan STAK TB untuk 25 tahun kedepan

Tahap 5
Tahap 4
2028 - 2032

Tahap 3
2023 - 2027

Tahap 2
2018 - 2022

Tahap 1
2013 - 2017

STAK TB
bergerak
secara lokal

Penguatan
kelembagaan
STAK TB untuk
menuju STAK
Negri

2033 - 2037

Peningkatan
Akreditasi dan
peralihan status
dari STAKN ke
IAKAN

Peralihan status
dari IAKN ke
Universitas
Kristen Negri dan
berperan secara
global

Pemenuhan dan
menjadi
perguruan tinggi
berskala
Internasional

G. Program Grand Design
1. Program Umum Jangka Panjang
Dengan memperhatikan hal-hal di atas Sekolah Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakartamenuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakartauntuk masa yang akandating.Maka Program
Grand Designini akan menitik beratkan pada pengembangan sumber daya
manusia yang potensial, profesional dan produktif dibidang teologi. Dengan
demikian nantinya diharapkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakartamenuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna
Bhakti Yogyakartabersama-sama dengan pemerintah Nasional mapun
regional bersinergi melaksanakan amanat tersebut. Dengan demikian maka
tahapan-tahapan program penyelenggaraan pendidikan pengelolaan kampus
diuraikan pada tabel 1 s.d tabel 4, sebagai berikut :

Tabel. 1
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Potret RIP Tahun 2018-2037
2018-2022

2023-2027

2028-2032

Terwujudnya Sekolah
Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti
Yogyakarta yang sehat
sebagai simpul jaringan
kekuatan perguruan
tinggi yang membangun
kemandirian
menjalankan misi untuk
mewujudkan visinya

Terwujudnya STAKN
Teruna Bhakti
Yogyakarta sebagai
simpul jaringan
perguruan tinggi
regional dengan ciri
khas catur tunggal
keagamaan (seni,
pendidikan, misi dan
sosial) untuk
kemandirian Pendidikan
TinggiKeagamaan
Kristen bagi gereja dan
masyarakat lokal

Terwujudnya IAKN
Yogyakarta sebagai
simpul jaringan
perguruan tinggi
nasional yang
menjadikannya sebagai
pendorong berbagai
kekuatan bangsa untuk
kemandirian Pendidikan
Tinggi Keagamaan
Kristen bagi gereja dan
masyarakat Indonesia

2033-2037
Terwujudnya UKN
Yogyakarta sebagai
simpul jaringan
perguruan tinggi
global yang mewujud
sebagai purwarupa
lembaga sains kelas
dunia untuk
kemandirian
Pendidikan Tinggi
Keagamaan Kristen
bagi gereja universal
dan masyarakat dunia

Tabel. 2
Kultur dan Tradisi Tahun 2018-2037
2018-2022

2023-2027

2028-2032

Terbuka bagi setiap
potensi akademik
yang berkualitas yang
berkemauan keras
untuk berprestasi
mewujudkan
keunggulan STAK
TBYogyakarta
sebagai perguruan
tinggi yang riset
diakui

Terbuka bagi setiap potensi
akademik yang berkualitas
yang berkemauan keras
untuk berprestasi dalam
mewujudkan keunggulan
akademik STAKN Teruna
Bhakti Yogyakarta sebagai
simpul regional

Terbuka bagi setiap
potensi akademik
yang berkualitas yang
berkemauan keras
untuk berprestasi
menumbuh
kembangkan kekuatan
perwujudan
keunggulan akademik
IAKN Yogyakarta
sebagai simpul
nasional

Perwujudan suatu
simpul kerja sama
sebagai kekuatan
Sekolah Tinggi
Agama Kristen
Teruna Bhakti

Perwujudan suatu simpul
kerjasama sebagai
kekuatan STAKN Teruna
Bhakti Yogyakarta
menjalankan visi
mewujudkan visi sebagai

Perwujudan perguruan Perwujudan perguruan
tinggi riset dengan pusat kelas dunia dengan
unggulan yang
rujukan riset unggulan
merupakan elemen
yang merupakan
jaringan regional
elemen global
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Terbuka bagi setiap
potensi akademik
yang berkualitas
yang berkemauan
keras untuk
berprestasi dan
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keunggulan
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Yogyakarta sebagai
simpul global
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Yogyakarta dalam
menjalankan misi
mewujudkan visi
sebagai perguruan
tinggi riset dan
pengembangan

perguruan tinggi riset dan
pengembangan

Perguruan tinggi
dengan riset dan
pengembangan
sebagai identitas diri
Perguruan tinggi
dengan kemandirian
Pendidikan Agama
Kristen untuk riset
dan pengembangan

Perwujudan perguruan
tinggi dengan komitmen
pada riset dan
pengembangan sebagai
identitas diri

Perwujudan perguruan
tinggi riset dan
pengembangan yang
mendapatkan
pengakuan regional
yang kokoh untuk
mewujudkan
kemadirian gereja dan
masyarakat

Perwujudan perguruan
tinggi riset dan
pengembangan yang
mendapatkan
pengakuan global
yang kompetitif

Perwujudan pusat
inovatif di bidang
Pendidikan
Keagamaan Kristen
yang sangat
dibutuhkan oleh
gereja dan masyarakat

Perwujudan sebagai pusat
unggulan dan rujukan
untuk kemandirian
Pendidikan Keagamaan
Kristen bagi pembangunan
gereja dan masyarakat

Perwujudan sebagai
tulang punggung
kekuatan Pendidikan
Keagamaan Kristen
bagi gereja dan
masyarakat

Perwujudan sebagai
energi purwarupa
Pendidikan
Keagamaan Kristen
bagi gereja dan
masyarakat

Tabel. 3
Ciri-ciri keberhasilan Tahun 2018-2037
2018-2022

2023-2027

2028-2032

2033-2037

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Sebagai kekuatan
penting bangsa yang
mendapatkan
pengakuan gereja dan
masyarakat dalam
menghasilkan
sumberdaya manusia
yang cerdas, inovatif
dan kreatif, mampu
membangun kerjasama
dengan berbagai

Sebagai kekuatan
penting antar bangsa
yang mendapatkan
pengakuan global dalam
menghasilkan
sumberdaya manusia
yang menguasai piranti
digital sehingga mampu
membangun tatanan
dunia dengan berbagai
disiplin ilmu dengan

Perwujudan secara
signifikan program
sarjana dan
pascasarjana sebagai
ujung tombak
pendidikan

Perwujudan program
sarjana dari pascasarjana
berciri khaskan catru
tunggal keagamaan (seni,
misi, pendidikan dan
sosial) sebagai ujung
tombak pendidikan
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disiplin ilmu dengan
kemampuan
pembangunan
kemadirian gereja dan
masyarakat

kemampuan
pembangunan
kemadirian gereja
universal dan
masyarakat dunia

Terwujudnya berbagai
program
pendidikandengan ciri
riset untuk memenuhi
kebutuhan

Suasana akademik kampus
yang semakin terinspirasi
yang selalu menarik
kehadiran untuk belajar
dan riset juga penghuninya
semakin menikmati suasan
belajar dan berkarya

Peningkatan intensitas
dan kualitas interaksi
akademik regional di
dalam komunitas IAKN
Yogyakarta

Pengembangan
kontinyuitas dengan
skala interkasi
akademik global dalam
komunitas UKN
Yogyakarta

Mewujudkan daya
saing Indonesia di
bidang Pendidikan
Keagamaan Kristen

Terwujudnya berbagai
program yang
menayatukan program
pendidikan keagamaan
Kristen untuk memenuhi
kebutuhan mewujudkan
daya saing dan martabat
bangsa

Menarik kehadiran
mahasiswa nasional
yang bermutu untuk
belajar di berbagai
program pascasarjana
(S2,S3) di IAKN
Yogyakarta

Memberi kesempatan
luas bagi mahasiswa
asing/ internasional
untuk belajar di
berbagai program
pascasarjana di UKN
Yogyakarta

Peningkatan jumlah
dan mutu (S1,S2 dan
S3) serta lulusan
dalam pengetahuan
riset yang bermutu
pada gereja dan
masyarakat luas

Mampu mendatangkan
Peningkatan mutu
program beasiswa (bagi
lulusan dengan
mahasiswa) dari berbagai interdisiplin ilmu dari
sumber dana (bukan
berbagai perguruan
Pinjaman) namun
tinggi dengan dana
disediakan oleh pemerintah hibah pemerintah dan
non pemerintah

Pengembangan ilmuilmu baru atau temuan
baru yang bermutu dan
berkelas dunia bagi
kemaslahatan
kehidupan dunia

Terjadi peningkatan
lulusan S1/S2 Sekolah
Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti
Yogyakarta yang
langsung meneruskan
ke program
pascasarjana S2&S3

Terjadi aktifitas interkasi
akademik lokal yang
melibatkan mahasiswa
maupun dosen dengan
berbagai lembaga
pendidikan regional

Terjadi aktifitas
interkasi akademik
lokal yang melibatkan
mahasiswa maupun
dosen dengan berbagai
lembaga pendidikan
nasional

Terjadi aktifitas
interkasi akademik
lokal yang melibatkan
mahasiswa maupun
dosen dengan berbagai
lembaga pendidikan
global

Penelitian dan
Pengembangan

Penelitian dan
Pengembangan

Penelitian dan
Pengembangan

Penelitian dan
Pengembangan

Terwujudnya realisasi Mampu menghadirkan
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Sebagai bagian

Perwujudan tatanan

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA

2018
2037

kerja sama riset dan
pengembangan yang
melibatkan gereja dan
lembaga
masyarakatTerdapat
berbagai
pengembangan
institusi dan Sekolah
Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti
Yogyakarta dari dana
yang diperoleh dari
kegiatan dan
kerjasama dalam riset
dan pengembangan

dana riset dan
pengembangan dari
berbagai sumber dana
(bukan pinjaman)
Realisasi kerjasama yang
melibatkan gereja dan
lembaga masyarakat

penting dari kekuatan
bangsa yang diakui
dalam keilmuan
Pendidikan
Keagamaan Kristen
untuk pemanfaatan
kemajuan ilmu
pengetahuan

dunia yang sarat
dengan kemajuan
teknologi kelas dunia
pada bidang ilmu
interdisipliner yang
dikaitkan dengan
Keagamaan Kristen

Dihasilkannnya
berbagai model kajian
Pendidikan
Keagamaan Kristen
bagi kebutuhan gereja
dan lembaga
masyarakat

Terdapatnya kemampuan
yang terus berkembang
pada setiap individu
maupun institusi di
lingkungan STAKN
Yogyakarta dalam
kesetaraan membangun
dan memanfaatkan ilmu
di bidang Pendidikan
Keagamaan Kristen
sebagai kekuatan untuk
tumbuh dan maju

Sebagai leader yang
mampu memberikan
kontribusi dalam
mengisi kebutuhan
pemahaman
Pendidikan
Keagamaan Kristen
bagi gereja dan
masyarakat

Perwujudan lembaga
kajian keilmuan kelas
dunia dalam riset
Pendidikan
Keagamaan Kristen
yang mentransformasi
gereja dan masyarakat
global

Peningkatan jumlah
serta mutu pengakuan
terhadap hasil-hasil
riset yang dilakukan
oleh komunitas
Sekolah Tinggi
Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta
bersama-sama unsur
gereja dan masyarakat

Banyak terjadi kerjasama
dengan perguruan tinggi
dan lembaga pendidikan
(pertukaran mahasiswa)
lokal Peningkatan jumlah
serta mutu pengakuan
terhadap hasil kerjasama
yang dilakukan dengan
gereja dan lembaga
masyarakat

Keluasan kerjasama
dengan perguruan
tinggi dan pusat
pendidikan dalam
mengkontektualisasik
an Pendidikan
Keagamaan Kristen
secara regional dan
nasional

Jejaring kerjasama
internasional dengan
berbagai perguruan
tinggi kelas dunia
yang mengkreasi
Pendidikan
Keagamaan Kristen
secara komprehensif

Pemberdayaan

Pemberdayaan Potensi

Pemberdayaan
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Pemberdayaan
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BHAKTI YOGYAKARTA

2018
2037

Potensi Masyarakat

Masyarakat

Potensi Masyarakat

Potensi Masyarakat

Terwujudnya realisasi
kerjasama dalam
pendidikan/ pelatihan
yang melibatkan
gereja dan lembaga
riset untuk menjawab
kepentingan gereja
dan masyarakat Luas

Terwujudnya realisasi
kerjasama dalam
pendidikan/ pelatihan
yang melibatkan gereja
dan lembaga masyarakat
untuk menjawab
kepentingan masyarakat
luas

Terwujudnya realisasi
kerjasama dalam
pendidikan/pelatihan
yang melibatkan
gereja dan lembaga
masyarakat untuk
menjawab
kepentingan Gereja
dan masyarakat

Terwujudnya realisasi
kerjasama dalam
pendidikan/pelatihan
yang melibatkan
gereja dan lembaga
masyarakat untuk
menjawab
kepentingan Gereja
dan masyarakat
global

Terwujudnya kerjasama
pengembangan ilmu
Pendidikan
KeagamaanKristen
dengan gereja dan
masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan
dasar bagi gereja dan
bangsa

Terwujudnya
kerjasama
pengembangan ilmu
bidang Pendidikan
Keagamaan Kristen
dengan Gereja dan
lembaga masyarakat
regional guna
memenuhi kebutuhan
dasar bagi gereja dan
masyarakat

Terwujudnya
kerjasama
pengembangan ilmu
bidang Pendidikan
Keagamaan Kristen
dengan Gereja dan
lembaga masyarakat
regional guna
memenuhi kebutuhan
dasar bagi gereja dan
masyarakat global

Tabel 4
Kondisi Yang Harus DibangunTahun 2018-2037
2018-2022

2023-2027

2028-2032

Terwujudnyakesadarana Tumbuhdanberkembangny
kankewajibandantanggu asumberdayainsanSTAKN
ngjawabmengembanmis Teruna Bhakti Yogyakarta
imewujudkanvisiinstitut yang
padasetiapinsanpelaku aktifmembangunkeunggula
STAK TB yang
n catur tunggal keagamaan
berkualitas,
(seni, misi, edukasi,
untukberkaryamewujud sosiologi)STAKN Teruna
kankeunggulanSTAK Bhakti Yogyakarta yang
TB Yogyakarta yang
diakuinasional
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2033-2037

Semangatsetiappotensi Mengeksplorasi
IAKN
kapabilitas dan
Yogyakartauntukberpre kapasitas sumberdaya
stasidenganterusmemba UKN Yogyakarta
ngunpengakuankeunggu dengan mengkreasi
lanIAKN
sains yang bertaraf
Yogyakartapadajaringa global (internasional)
n regional

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA

2018
2037

diakuinasional
TerwujudnyanilainilaiintiSekolahTinggi
Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta
padasetiapkegiatantridar
ma yang terprogram

Tumbuhdanberkembangny
aperwujudannilai-nilaiinti
yaitu catur tunggal
keagamaan (seni, misi,
edukasi, sosiologi)STAKN
Teruna Bhakti
Yogyakartapadasetiapkegi
atantridarma

Terwujudnyasistempen
gembangandanpembina
ansumberdaya yang
berkualitasdanmanajem
ensumberdaya yang
sehatdanaccountable

Atmosfirpendidikan yang Terpenuhinyakondisi
Terpenuhinyakondisi
sehatuntukpendidikan yang yang mendukungIAKN yang mendukungUKN
terbukauntukkerjasama,
Yogyakartasebagailemb Yogyakartasebagailemb
yang semakinsemakin
agapendidikannasional agapendidikankelasduni
inspiring, yang
yang
a yang
selainmenarikkehadiranbel menjunjungtingginilai- menjunjungtingginilaiajar,
nilaigerejadannilainilaikemanusiaan di era
jugamembuatpenghuninyas nilailuhurtradisidanbuda digital
emakinmenikmatisuasanab yabangsa
elajardanberkarya

Organisasidankepemim
pinaninstitusi yang
memberikantantangand
ansemangatuntukmaju

Sistemreward and
punishmentyang adil
berdasarkan regulasi yang
berlaku

Lembaga yang
terintegrasi dengan
institusi negara dan
lembaga-lembaga non
pemerintah

Representasi institusi
keilmuan pada kancah
global (internasional)

Menjadikankemajemuk
ankulturmasyarakat
STAK TBYogyakarta
sebagai kekuatan

Iklimkompetisisekaligusko
laborasi yang
menjunjungtinggikebenara
nilmiahdankeluhanbudayal
okal

Semangat
kontestasisekaliguskola
borasi yang
menjunjungtinggikeben
aranilmiahdankeluhanb
udayabangsa

Pembudayaan
keilmuaan dengan daya
saing bertaraf
internasional

Suasanadankualitaspem
belajaran yang
produktif, yang
mampumembuatsetiapp
otensi insane
inginterusbelajardanber

Terdapatnyapeluangsangatl Terciptanya insan
uasuntuktumbuhberkemba pendidik dan peneliti
ngnyadayakreativitasdanin IAKN Yogyakarta yang
ovasisetiapanggotakomunit memiliki daya saing
asakademik STAKN
pada level nasional
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Akademikleadership
Pengembangan sains
yang tumbuhatasnilai- yang bertitik tolak dari
nilaiintiIAKN
nilai-nilai inti UKN
Yogyakarta yang
Yogyakarta yang
mendukungperwujudanI mefasilitasi perwujudan
AKN
UKN Yogyakarta
Yogyakartasebagaikeku sebagai kekuatan utama
atanpentingGerejadanm bagi gereja dan
asyarakat Indonesia
masyarakat dunia
(global)

Terwujudnya institusi
pusat keilmuaan beskala
internasional yang
setiap insan UKN
Yogyakarta memilki
kemampuan bagi

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA

2018
2037

karya di
Teruna Bhakti Yogyakarta
dalamkampusSekolahTi
nggi Agama Kristen
Teruna Bhakti
Yogyakarta

perkembangan dunia

Terwujudnyaparadigma Terwujudnyaparadigmabar Terwujudnyaparadigma
baruorganisasidanmanaj uorganisasidanmanajemen baruorganisasidanmanaj
emenSekolahTinggi
SekolahTinggi Agama
emenIAKNYogyakarta
Agama Kristen Teruna Negeri Yogyakarta yang yang mempengaruhi
Bhakti Yogyakarta yang mengandungkomitmendala perkembanganrisetdanp
mengandungkomitmenS mrisetdanpengembanganny engembangannya
ekolahTinggi Agama
a pada skala regional
Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta
dalamrisetdanpengemba
ngannya

Terwujudnyaparadigma
baruorganisasidanmanaj
emenUKN Yogyakarta
yang
mengandungkomitmen
menciptakanriset
terbarukan
danpengembangannya
dalam skala global

Tabel 5
Strategic Milestone Tahun 2018-2037
2018-2022

2023-2027

2028-2032

2033-2037

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Dilaksanakannya
Terwujudnya berbagai
Terwujudnya berbagai
program akreditasi
pusat unggulan pendidikan pusat unggulan
Jurusan, sarjana
yang diakui secara regional pendidikan (Jurusan)
maupun pascasarjana,
yang diakui oleh
oleh lembaga akreditasi
nasional
nasional

Terwujudnya
infrastruktur dan
program distance
learning dengan muatan
keilmuan yang
memenuhi kebutuhan
nasional

Terwujudnya jaringan
kerjasama nasional
dalam berbagai program
Pendidikan antara
STAKN Teruna Bhakti
Yogyakarta dengan
Lembaga pendidikan
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Terwujudnya berbagai
pusat unggulan
pendidikan (Jurusan)
yang diakui oleh
internasional

Terwujudnya jaringan Terwujudnya jaringan
kerjasama internasional kerjasama internasional
dalam berbagai program dalam berbagai program
pendidikan yang
pendidikan yang
melibatkan IAKN
melibatkan UAKN
Yogyakarta, gereja dan Yogyakarta, gereja dan
lembaga masyarakat
lembaga masyarakat

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA
lainya

2018
2037

internasional

Program pascasarjana Terwujudnya berbagai
Terwujudnya berbagai
sebagai core pendidikan kerjasama regional dalam kerjasama nasional
program pascasarjana
dalam program
pascasarjana

Terwujudnya berbagai
kerjasama internasional
dalam program
pascasarjana

Terwujudnya jaringan
system informasi yang
luas dengan berbagai
lembaga pendidikan
lokal sebagai
manifestasi keberadaan
Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti

Terwujudnya jaringan
system informasi yang luas
dengan berbagai lembaga
pendidikan regional
sebagai manifestasi
keberadaan Sekolah Tinggi
Agama Kristen Negeri
Teruna Bhakti Yogyakarta

Terwujudnya jaringan
system informasi yang
luas dengan berbagai
lembaga pendidikan
nasional sebagai
manifestasi keberadaan
Institut Agama Kristen
Negeri Yogyakarta

Terwujudnya jaringan
system informasi yang
luas dengan berbagai
lembaga pendidikan
internasional sebagai
manifestasi keberadaan
Universitas Agama
Kristen Negeri
Yogyakarta

Penelitian dan
Pengembangannya

Penelitian dan
Pengembangannya

Penelitian dan
Pengembangannya

Penelitian dan
Pengembangannya

Terwujudnya berbagai
pusat unggulan riset
dan pengembangan
yang diakui nasional

Terwujudnya berbagai
pusat unggulan riset
dan pengembangan
yang diakui
internasional

Dibangunnya extend
laboratories khususnya
untuk riset program
pascasarjana

Terwujudnya berbagai
pusat unggulan riset dan
pengembangan yang
diakui regional

Terwujudnya
Terwujudnya jaringan
infrastruktur penelitian kerjasama regional dalam
berbagai program
penelitian

Terwujudnya jaringan Terwujudnya jaringan
kerjasama nasional
kerjasama internasional
dalam berbagai program dalam berbagai program
riset yang melibatkan riset yang melibatkan
IAKN, gereja dan
IAKN, gereja dan
lembaga masyarakat
lembaga masyarakat

Terwujudnya jaringan
sistem informasi dengan
bebagai lembaga
pendidikan lokal

Terwujudnya jaringan
sistem informasi dengan
bebagai lembaga
pendidikan nasional

Terwujudnya jaringan
sistem informasi dengan
bebagai lembaga
pendidikan regional

Pemberdayaan Potensi Pemberdayaan Potensi
Masyarakat
Masyarakat
Terwujudnya pusatpusat pelatihan untuk

Terwujudnya jaringan
sistem informasi dengan
bebagai lembaga
pendidikan
internasional

Pemberdayaan
Potensi Masyarakat

Pemberdayaan
Potensi Masyarakat

Terwujudnya pusat-pusat Terwujudnya pusatunggulan untuk pelatihan/ pusat unggulan untuk

Terwujudnya pusatpusat unggulan untuk
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2018
2037

menjawab kebutuhan
gereja dan masyarakat
yang berbasikan pada
cirri keilmuan STAK
TB yang memenuhi
kebutuhan nasional

pendidikan profesi untuk
memenuhi kebutuhan
sangat dasar gereja dan
masyarakat yang diakui
regional dalam keilmuan
STAKN Teruna Bhakti
Yogyakarta

pelatihan/ pendidikan
profesi untuk menjawab
kebutuhan sangat dasar
gereja dan bangsa, yang
bermutu diakui secara
nasional dalam
keilmuan IAKN
Yogyakarta

pelatihan/ pendidikan
profesi untuk menjawab
kebutuhan sangat dasar
gereja dan bangsa, yang
bermutu diakui secara
internasional dalam
keilmuan IAKN
Yogyakarta

Terwujudnya pusatpusat pengembangan
ilmu Pendidikan
Agama Kristen untuk
menjawab kebutuhan
gereja dan masyarakat

Terwujudnya pusat-pusat
pengembangan ilmu
pendidikan untuk
menjawab kebutuhan
sangat dasar gereja dan
masyarakat secara regional

Terwujudnya pusatpusat pengembangan
untuk memenuhi
kebutuhan sangat dasar
gereja dan bangsa, serta
masyarakat secara
nasional

Terwujudnya pusatpusat pengembangan
untuk memenuhi
kebutuhan sangat dasar
gereja dan bangsa, serta
masyarakat secara
internasional

Terwujudnya
knowledge
management system
dalam keilmuan yang
dibangun di STAK
Teruna Bhakti untuk
kepentingan gereja
dan Masyarakat

Terwujudnya knowledge
management system
dalam keilmuan yang
dibangun di STAKN
Teruna Bhakti
Yogyakarta untuk
kepentingan gereja dan
Masyarakat

Terwujudnya IAKN
Yogyakarta yang
diakui secara nasional
untuk bidang
pengabdian
masyarakat
keagamaan untuk
bidang-bidang spesifik
pada keilmuan IAKN
Yogyakarta khususnya
menjawab kebutuhan
sangat dasar gereja
dan masyarakat luas

Terwujudnya UAKN
Yogyakarta yang
diakui secara
internasional untuk
bidang pengabdian
masyarakat
keagamaan untuk
bidang-bidang spesifik
pada keilmuan UAKN
Yogyakarta khususnya
menjawab kebutuhan
sangat dasar gereja
dan masyarakat
internasional
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Tabel 6
Ciri-ciri Keberhasilan Tahun 2018-2037
2018-2022

2023-2027

2028-2032

2033-2037

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Jumlah, macam dan
predikat kualitas
Jurusan yang
terakreditasi oleh badan
akreditasi nasional yang
ternama

Terdapat banyak karya
pendidikan yang diakui dan
dirujuk secara nasional yang
berasal dari pusat-pusat
pendidikan yang dibangun

Terdapat banyak karya
pendidikan yang diakui
dan dirujuk secara
nasional yang berasal
dari pusat-pusat
unggulan pendidikan
yang dibangun oleh
IAKN Yogyakarta

Terdapat banyak karya
pendidikan yang diakui
dan dirujuk secara
nasional yang berasal dari
pusat-pusat unggulan
pendidikan yang
dibangun oleh
UKNYogyakarta

Jumlah serta keluasan Terjadinya kerjasama dan
dan kualitas/prestasi
pertukaran mahasiswa
lembaga nasioanl di luar dalam program pendidikan
Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta yang
mengakses program
distance learning
system Sekolah Tinggi
Agama Kristen Teruna
Bhakti Yogyakarta

Keluasan bidang
kerjasama nasional
dalam pendidikan yang
melibatkan pusat-pusat
unggulan pendidikan
yang dibangun oleh
IAKN Yogyakarta

Keluasan bidang
kerjasama secara global
dalam pendidikan yang
melibatkan pusat-pusat
unggulan pendidikan
yang dibangun oleh UKN
Yogyakarta

Jumlah yang signifikan Jumlah pengakuan karya
pada perolehan (dana) dan perolehan (dana)
dan karya kerjasama
kerjasama yang significan
dari penyelenggaraan
pendidikan

Terdapat banyak
Terdapat banyak
mahasiswa nasional
mahasiswa secara Global
yang bermutu yang
yang bermutu yang
belajar di berbagai
belajar di berbagai
program pendidikan
program pendidikan
(S1,S2 dan S3) di IAKN (S1,S2 dan S3) di
Yogyakarta
UKNYogyakarta

Jumlah kerjasama yang Jumlah pengakuan karya
signifikan
dan perolehan (dana)
kerjasama yang significan
Pemerintah Melalui STAKN
Teruna Bhakti Yogyakarta

Lulusan program
pendidikan /pelatihan
IAKN Yogyakarta
mendapatkan
pengakuan oleh
berbagai lapangan
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Lulusan program
pendidikan /pelatihan
IAKN Yogyakarta
mendapatkan
pengakuan oleh
berbagai lapangan

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STAK TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA
pekerjaan di regional/
nasional
Penelitian dan
Pengembangan

2018
2037

pekerjaan di Nasionla/
Internasional (Global)

Penelitian dan
Pengembangan

Penelitian dan
Pengembangan

Penelitian dan
Pengembangan

Jumlah program serta
hasil dan
kualitas/prestasi
aktivitas yang didapat
dari extend laboratory
yang dibangun

Terdapat banyak karya riset
yang diakui dan dirujuk
secara nasional yang berasal
dari pusat-pusat riset
unggulan yang dibangun

Terdapatnya banyak
karya riset dan
pengembangan yang
diakui dan dirujuk
secara nasional yang
berasal dari pusatpusat riset unggulan
yang dibangun
Keluasan bidang
kerjasama
internasional dalam
riset yang melibatkan
pusat-pusat riset
unggulan yang
dibangun IAKN
Yogyakarta

Terdapatnya banyak
karya riset dan
pengembangan yang
diakui dan dirujuk
secara nasional yang
berasal dari pusat-pusat
riset unggulan yang
dibangun Keluasan
bidang kerjasama
internasional dalam
riset yang melibatkan
pusat-pusat riset
unggulan yang
dibangun
UKNYogyakarta

Jumlah program serta
hasil dan
kualitas/prestasi
aktivitas yang didapat
dari extend laboratory
yang dibangun oleh
STAK Teruna Bhakti
Yogyakarta

Keluasan bidang kerjasama
nasional dalam bidang
Pendidikan Agama Kristen
yang dibangun oleh
STAKN Teruna Bhakti
Yogyakarta

Keluasan bidang
kerjasama nasional
dalam bidang
Pendidikan Agama
Kristen yang dibangun
oleh IAKN Yogyakarta

Keluasan bidang
kerjasama nasional dalam
bidang Pendidikan
Agama Kristen yang
dibangun oleh UKN
Yogyakarta

Jumlah Program serta
hasil dan
kualitas/prestasi yang
terdapat dalam Program
Pascasarjana STAK
Teruna Bhakti
Yogyakarta

Kepadatan pemanfaatan arus Kepadatan pemanfaatan
pertukana informasi baik di arus pertukana
dalam lingkungan STAKN informasi baik di dalam
Teruna Bhakti Yogyakarta lingkungan
maupun dengan jaringan
IAKNYogyakarta
diluar STAKN Teruna
maupun dengan
Bhakti Yogyakarta
jaringan diluar IAKN
(nasional)
Yogyakarta (nasional)

Kepadatan pemanfaatan
arus pertukana informasi
baik di dalam lingkungan
UKNYogyakarta maupun
dengan jaringan diluar
UKN Yogyakarta
(Internasional)

Pemberdayaan Potensi Pemberdayaan Potensi
Masyarakat
Masyarakat
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Pemberdayaan
Potensi Masyarakat

Penelitian dan
Pengembangan
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Jumlah dan macam
pusat pelatihan/
pendidikan profesi
yang sangat penting
membantu kebutuhan
gereja dan masyarakat

Keluasan bidang kerjasama
nasional dalam pelatihan/
pendidikan profesi yang
dibangun oleh STAKN
Teruna Bhakti Yogyakarta
untuk kepentingan gereja
dan masyarakat luas

Keluasan bidang
kerjasama pelatihan
internasional yang
melibatkan pusatpusat unggulan
pelatihan/ pendidikan
profesi yang dibangun
oleh IAKN
Yogyakarta untuk
kepentingan gereja
dan masyarakat

Keluasan bidang
kerjasama pelatihan
internasional yang
melibatkan pusat-pusat
unggulan pelatihan/
pendidikan profesi yang
dibangun oleh UKN
Yogyakarta untuk
kepentingan global

Jumlah dan macam
kerjasama
pelatihan/pendidikan
profesi yang terbangun
dengan gereja dan
lembaga masyarakat

Keluasan bidang kerjasama
nasional dalam
pengembangan teknologi
yang dibangun oleh STAKN
Teruna Bhakti Yogyakarta
untuk kepentingan sangat
dasar gereja dan masyarakat

Keluasan bidang
kerjasama
internasional dalam
pengembangan
teknologi yang
melibatkan pusatpusat riset unggulan
yang dibangun oleh
IAKN Yogyakarta
untuk menjawab
kepentingan dasar
gereja dan masyarakat

Keluasan bidang
kerjasama internasioanl
dalam pengembangan
teknologi yang
melibatkan pusat-pusat
riset unggulan yang
dibangun oleh UKN
Yogyakarta untuk
menjawab kepentingan
gereja dan masayarakat
luas secara global

Jumlah dan macam
kerjasama dalam
pengembangan dengan
industri atau pusat riset
nasional untuk
kepentingan gereja dan
masyarakat

Kepadatan keluasan gereja
dan masyarakat yang acees
system informasi yang
dibangun oleh STAKN
Teruna Bhakti
Yogyakarta

Kepadatan keluasan
gereja dan masyarakat
yang acees system
informasi yang
dibangun oleh IAKN
Yogykarta

Kepadatan keluasan
gereja dan masyarakat
yang acees system
informasi yang dibangun
oleh UAKN Yogykarta

Jumlah dan macam
kerjasama dalam
pengembangan dengan
industri atau pusat riset
nasional untuk
kepentingan gereja dan
masyarakat

Terdapat kontribusi dana
yang diperoleh dari kegiatan
pemberdayaan potensi
gereja dan masyarakat untuk
pengembangan institusi

Terdapat Kontribusi
dana yang diperoleh
dari kegiatan
permberdayaan potensi
gereja dan masyarakat
untuk pengebangan
IAKN Yogyakarta

Terdapat Kontribusi dana
yang diperoleh dari
kegiatan permberdayaan
potensi gereja dan
masyarakat untuk
pengebangan UAKN
Yogyakarta
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2.

Sasaran Jangka Panjang
Sasaran yang ingin dicapai dengan Rencana Induk Pengembanganoleh
STAK TB menuju STAKN Teruna Bhakti Yogyakarta dapat dibagi menjadi
empat bagian yaitu :
a.

Bidang Akademisi Pendidikan
Program pendidikan yang hendak dilaksanakan oleh STAKN
-Yogyakarta bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga guru terampil,
yang berkompetensi dan profesional dibidang pendidikan.Untuk
mencapai tujuan di atas, diperlukan sistem pendidikan, kurikulum
dan silabus yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dalam
menjawab tantangan zaman untuk menghasilkan berbagai
kualifikasi lulusan sesuai harapan.
Dalam jangka waktu 10 tahun mendatang beberapa jurusan/
Jurusan lainnya akan Seperti kelembagaan, keuangan dan
sebagainya serta faktor-faktor external antara lain minat calon
mahasiswa, kebutuhan pasar dan berbagai tantangan lainnya.
Pengelola berpedoman pada kurikulum nasional yang berlaku
dengan kemungkinan panambahan/ pengembangan pada muatan
lokalnya.
Dengan demikian untuk tahap awal dapat melahirkan tenaga
tenaga sarjana pendidikan yang dapat menjawab tantangan
pembangunan yang semakin kompleks.Agar seluruh sistem
pendidikan yang hendak dilaksanakan berjalan secara efektif baik
jangka pendek maupun jangka panjang diperlukan sarana
penunjang yang cukup professional dikembangkan sesuai tuntutan
kebutuhan khususnya meliputi jumlah dan kualifikasi dosen/tenaga
pengajar, ruang kuliah, perpustakaan dan sarana penunjang lainnya.

b. Bidang Penelitian
Penelitian-penelitian juga akan dikembangkan dengan cara
memacu pada dosen tetap maupun dosen tidak tetap, untuk
menyusun dan mengajukan rancangan-rancangan penelitian
mandiri atau membuat usulan-usulan proyek yang diajukan ke
instansi pemerintah atau swasta bahkan lembaga lainnya dalam
rangka pengembangan ilmu maupun kepentingan praktis.
c. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat
Pengabdian

pada
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mengembangkan sumber daya manusia ke arah terciptanya
manusia pembangunan dan mengembangkan masyarakat ke arah
pengembangan kebiasaan gemar belajar berorganisasi melalui
kegiatan yang berbentuk pendidikan dan pelayanan kepada
masyarakat.Selain itu ditujukan pula untuk meningkatkan kepekaan
civitas akademika khususnya mahasiswa terhadap masalah-masalah
yang ada di masyarakat.
d. Bidang Kerjasama
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
menuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti
Yogyakarta mengembangkan kerja sama dengan lembaga-lembaga
lain baik di dalam maupun di luar daerah/ negeri yang bermanfaat
bagi kedua belah pihak. Bentuk-bentuk kerja sama yang sesuai
dengan prinsip di atas antara lain: pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, kerja sama di bidang penelitian, pembinaan dan
pengembangan staf kemahasiswaan serta bentuk kerja sama lainnya
yang saling menguntungkan atau sedikitnya tidak merugikan pihak
kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi pada
upaya kesadaran pendidikan masyarakat dalam pembangunan
daerah.

G.

Program Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti
Yogyakarta
Berpijak pada pola dasar dan pola umum pembangunan jangka panjang
sebagaimana tersebut di atas serta arah perkembangan dan kondisi yang terjadi
setiap tahun, maka disusun program tahunan sebagai operasionalisasinya
(renopta). Program tahunan tersebut diharapkan secara bertahap dan
berkesinambungan mewujudkan pembangunan lima tahun (renstra),
selanjutnya Pembangunan Jangka Menengah dan pada akhirnya untuk Jangka
Panjang yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan untuk
mencapai grand design pembangunan 10 (sepuluh) tahun.
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pembangunan seperti diuraikan
di atas sangatlah tergantung pada Program Kerja, sebagai berikut :
a.

Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan
1)

Penyelenggaraan Layanan Perkantoran
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2)
b.

Penyelenggaraan Dokumen Administrasi dan Manajemen yang
baik

Program Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Tinggi Agama
1) Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama yang memenuhi
standar
a)

Pengadaan Alat Pengolah Data

b) Pengadaan Lahan Kampus yang memadai
c)

Pembangunan Gedung Kuliah yang memenuhi standar

d) Pembangunan Auditorium
e)

Pembangunan Pagar

f)

Pembangunan Ruang Ketua dan Wakil-Wakil Ketua

g) Pembangunan Ruang Dosen
h) Pembangunan Saluran Air
i)

Pembangunan Lapangan Olahraga

j)

Pembangunan Penampungan Air

k) Pembangunan Rumah Jabatan
l)

Pembangunan Perumahan Dosen

m) Pembangunan Guest House
n) Pembangunan Gedung Asrama
o) Pembangunan Tempat Ibadah
p) Pembangunan Gedung Serba Guna
q) Pengadaan Kendaraan Operasional
r)

Pengadaan Perangkat IT (jaringan internet)

s)

Pengadaan Jaringan Telepon

2) Perpustakaan yang memenuhi Standar
a)

Pembangunan Gedung Perpustakaan
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b) Pengadaan Buku Perpustakaan yang memenuhi standar
pendidikan.
c)

Komputerisasi Pengelolaan buku perpustakaan (e-library)

d) Pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk menjadikan
perpustakaan sebagai pusat informasi pendidikan
3) Penelitian yang bermutu
Memberikan peluang bagi dosen dan mahasiswa untuk mengadakan
penelitian dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas
penelitian yang bernilai guna.
4) Pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
Mempersiapkan mahasiswa untuk mengabdi kepada masyakakat
Praktik Kerja Lapangan di lembaga kemasyarakatan, gereja dan
pemerintah
5) Meningkatkan mutu dan kapasitas tenaga kependidikan melalui
pendidikan formal dan non formal
a)

Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk
melanjutkan studi S2 dan S3

b) Memberikan bea siswa kepada tenaga kependidikan yang
berpontensi dan kurang mampu.
c)

Melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan dalam rangka
peningkatan kemampuan dan ketrampilan.

d) Mengikutsertakan tenaga kependidikan pada lembaga yang
berkompeten untuk meningkatkan kemampuan dan
ketrampilannya
6)

Pendidikan Tinggi Agama dan Keagamaan yang bermutu
a)

Merumuskan strategi, aturan, serta desain penyelenggaraan
pembelajaran

b) Mengembangkan inovasi kurikulum yang relevan dengan
tuntutan kompetensi tenaga kependidikan
c)

Melaksanakan pembinaan bakat dan kretifitas mahasiswa yang
relevan

7) Pengembangan Lembaga
a)

Melaksanakan publikasi dan sosialisasi secara terus menerus
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b) Melaksanakan peningkatan standard mutu sekolah melalui
akreditasi
c)

Melaksanakan pengembangkan Jurusan untuk peningkatan
status

d) Melaksanakan survey dan studi banding sebagai evaluasi
perkembangan program pendidikan.
8) Peningkatan Prosentase Kelulusan Mahasiswa
a)

Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin dan Berprestasi

b) Pemberian akses pendidikan yang mudah dan terjangkau.
9) Membangun dan mengembangkan kerjasama lokal, regional dan
internasional
a)

Melaksanakan kerjasama lembaga-lembaga yang potensial
dalam pengembangan institusi

b) Membina mutu akademik dosen maupun alumi melalui
kerjasama dengan PTN, PTS maupun Perguruan Tinggi Asing.

BAB IV
DATA DAN ANALISIS

A.

STRUKTUR ORGANISASI
Kedudukan, tugas dan fungsi struktur organisasi Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta yang akan berubah status menjadi Sekolah
Tinggi Agama Kristen Negeri Teruna Bhakti Yogyakarta, diuraikan
berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 6 tahun 2012,
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: Garis Koordinasi

: Garis Komando

Gambar 1

B.

Uraian Tugas
1.
Senat Sekolah Tinggi
a. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah
Tinggi.
b. Senat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan
meningkatkan standar mutu akademik Sekolah Tinggi.
c. Senat mempunyai tugas:
1)
Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah
Tinggi
2)
Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksaan
kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi,
termasuk akreditasi internal Sekolah Tinggi dalam hal
pembukaan dan atau penutupan Jurusan/ Prodiyang telah
ditetapkan Senat
3)
Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan
kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
4)
Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan
perguruan tinggi.
5)
Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana
Anggaran Pendapatan Sekolah Tinggi yang diajukan oleh
Ketua.
6)
Memberikan pertimbangan atas calon ketua yang diajukan
kepada Menteri untuk diangkat menjadi Ketua.
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7)

Memberikan pertimbangan mengenai calon Wakil Ketua yang
diajukan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua
8)
Menilai pertanggung jawaban Ketua atas pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan.
9)
Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan
otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi.
d.
Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua dan Para Wakil Ketua, Ketua
Prodi, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
e.
Anggota Senat dari unsur lain adalah individu yang mampu
memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu
Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
f.
Jumlah anggota senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya dua
orang
g.
Jumlah wakil dosen adalah minimum satu orang dan maksimum
tiga orang dari setiap jurusan, dihitung secara proporsional.
h.
Masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah empat
tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh
lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
i.
Anggota Senat dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh
dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan
dengan jabatan struktural.
j.
Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh
seluruh dosen tetap pada Prodiyang bersangkutan.
k.
Senat diketuai oleh ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang
dipilih di antara para anggota senat.
l.
Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap perlu
ditambah dari unsur lain.
m. Anggota Senat dari unsur lain adalah individu yang mampu
memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta di
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
n.
Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui
musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
o.
Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
2.

Ketua dan Wakil Ketua
a.
Ketua
1)
Ketua adalah wakil Menteri dalam penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta
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2)

3)

4)

b.

Ketua adalah pemimpin dan penanggungjawab utama pada
Sekolah Tinggi dalam melaksanakan program pendidikan
profesional dan/atau akademik serta penelitian dan pegabdian
kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Agama
Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Ketua mempunyai fungsi penyusunan dan perumusan
kebijakan dan perencanaan program, penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan Agama Kristen,
Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengajaran ilmu
pengetahuan Agama Kristen, pelaksanaan pegabdian kepada
masyarakat, pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan,
pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, pelaksanaan
kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembagalembaga lain, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
kegiatan, pelaksanaan penilaian prestasi dan proses
penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan dan
pelaksanaan kegiatan administrasi
Ketua bertanggungjawab atas:
a)
Tercapainya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi; dan
b)
Tercapainya standar mutu pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
ditetapkan.

Wakil Ketua
1)
Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua
yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2)
Wakil Ketua terdiri atas:
a)
Wakil Ketua bidang akademik, selanjutnya disebut
Wakil Ketua I, yang mempunyai tugas membantu
Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat serta kerjasama;
b)
Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya
disebut Wakil Ketua II, yang mempunyai tugas
membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan dalam bidang perencanaan, keuangan Barang
Milik Negara, Organisasi dan Tata Laksana dan
Kepegawaian, hukum, sistem informasi hubungan
masyarakat, dan umum; dan
3)
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut
Wakil Ketua III, yang mempunyai tugas membantu dalam
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4)

memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan Minat dan
Bakat, penalaran dan kepada masyarakat serta kesejahteraan
mahasiswa.
Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu, Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai Wakil
Ketua IV, yang mempunyai tubas membantu dalam
pelaksanaan di bidang Penjaminan Mutu Internal, Penelitian
dan Pengabdian kepada masyarakat.

c. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum
1) Bagian AAKU adalah satuan pelaksana administrasi Sekolah
Tinggi di bidang akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian
dan keuangan, kerjasama, publikasi dan umum
2) Bagian AAKU dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang
bertanggung jawab kepada Ketua
3) Bagian AAKU terdiri atas 2 (dua) sub Bagian, yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian dan
masing-masing Kepala Sub Bagian membawahi beberapa Staf
Pelaksana
4) Bagian AAKU mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan rencana dan program, pengelolaan dan
pelaksanaan program, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan,
kepegawaian, keuangan, Hubungan Kerjsama, Publikasi dan
umum
5) Fungsi Bagian AAKU adalah Penyusunan rencana dan
program, Pengelolaan dan pelaksanaan program serta
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
6) Bagian AAKU terdiri atas :
a) Sub Bagian Administrasi, Akademik, dan Kemahasiswaan
b) Sub Bagian Umum
i. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program kerja, registrasi dan
herregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan,
pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, kerjasama pembinaan minat dan
bakat, penalaran pelayanan kepada masyarakat serta
pembinaan mahasiswa, alumni serta penilaian prestasi,
dan penyusunan laporan
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ii. Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dibidang organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, hukum, sistem informasi, perencanaan,
keuangan dan BMN, Kepegawaian, perlengkapan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan ketata
usahaan dan proses penyelenggaraan kegiatan serta
penyusunan laporan.
d. Prodi
1) Prodi adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi yang
menjadi tanggung jawab Ketua.
2) Prodi mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pengajaran
pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam
sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan Agama kristen.
3) Prodi mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program
kerja Prodi, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dan
pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan
kegiatan serta penyusunan laporan
4) Prodi terdiri atas :
a) Ketua dan Sekretaris Prodi
b) Prodi
c) Laboratorium/Studio; dan
d) Dosen
a. Pusat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
1) Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung
kepada Ketua.
3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan
oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
yang dipimpinnya.
4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh Kepala Sub
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengembangkan, memantau, dan menilai pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta
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6)

7)

mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber
daya yang diperlukan.Kelompok tenaga peneliti terdiri atas
sejumlah anggota peneliti dalam jabatan fungsional di bidang
penelitian. Arah penelitian ditujukan kepada pengkajian,
penguatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta seni yang bernafaskan Kristiani. Arah
pengabdian
kepada
masyarakat
ditujukan
kepada
pengamalan, pemberdayaan, dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan
Kristiani. Hasil penelitian dan pengabdian didokumentasikan
dan dapat dipublikasikan.
Pusat Penelitian dan Pegabdian kepada Masyarakat
mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja di
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
penyusunan dan penilaian rencana serta desain penelitian dan
pegabdian kepada masyarakat, pelaksanaan penelitian murni
dan terapan serta pelaksanaan pegabdiaJabatan n kepada
masyarakat, pelaksanaan pengembangan institusi dan
aktualisasi program sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
pelaksanaan pemantauan, pembinaan, serta publikasi hasil
penelitian dan pegabdian kepada masyarakat, dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Pusat penelitian terdiri dari:
a) Kepala dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Unit Penjaminan Mutu
1) Unit Penjaminan Mutu Akademik adalah lembaga pelaksana
teknis, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan
bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2) Struktur organisasi dan uraian tugas Unit Penjaminan Mutu
Akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua.
3) Pembinaan secara teknis Unit Penjaminan Mutu Akademik
dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
c. Unit Pelaksana Teknis
1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan perencanaan
pengembangan kepustakaan dan pustakawan, pelayanan bahan
pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, kerjasama antar perpustakaan, serta
evaluasi dan penyusunan laporan
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a)

Unit Perpustakaan adalah pelaksana teknis di bidang
pengembangan Perpustakaan Sekolah Tinggi serta
pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh Kepala
yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
b)
Struktur organisasi dan uraian tugas Unit Perpustakaan
ditetapkan dengan Keputusan Ketua
c)
Pembinaan secara teknis Unit Perpustakaan dilakukan
oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
2) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengumpulan
data dan informasi serta pemberian layanan di bidang program
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
a)
Unit Komputer adalah pelaksana teknis di bidang
pengembangan sistem informasi Sekolah Tinggi serta
pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh Kepala
yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
b)
Struktur organisasi dan uraian tugas Unit Komputer
ditetapkan dengan Keputusan Ketua
c)
Pembinaan secara teknis Unit Komputer dilakukan oleh
Wakil Ketua Bidang Akademik.
3) Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyusunan
konsep dan rencana serta program kerja laboratorium/studio
yang bersangkutan, pengujian dan eksperimentasi untuk
verifikasi dan pengembangan serta penemuan baru dalam
bidang studi/bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu,
penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta
penyusunan laporan kegiatan laboratorium/studio.
a)
Unit Laboratorium/Studio adalah pelaksana teknis di
bidang pengembangan Laboratorium/Studio Sekolah
Tinggi
serta
pendidikan
dan
layanan
Laboratorium/Studio, dipimpin oleh Kepala yang
diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
b)
Struktur
organisasi
dan
uraian
tugas
Unit
Laboratorium/Studio ditetapkan dengan Keputusan Ketua
c)
Pembinaan secara teknis Unit Laboratorium/Studio
dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
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BAB V
ANALISIS SWOT DAN PENUTUP
A.

ANALISIS SWOT
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran penyelengaraan pendidikan
dan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta secara sinergis, efisien dan akuntabilitas, maka Kondisi
Kelembagaan (Pendidikan dan Pengajaran, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu Akademik,
Pusat Komputer dan Sistem Informasi, Pusat Bahasa dan Budaya,
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Pastoral); Tenaga Administrasi; Pustakawan dan Arsiparis; Dosen dan
Pegawai yang diperbantukan; Keadaan Mahasiswa; Input dan Autput
Mahasiswa; Struktur Organisasi; Fasilitas; Pembiayaan dari Sekolah
Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta perlu dilakukan analisis
untuk mengetahui Kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman, yang
dirakum sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 7
Analisa SWOT
Faktor Internal

Kekuatan :
1.

2.

3.

4.

Kelemahan :

Sekolah Tinggi
1. Masih sedikit Prodidi
Agama Kristen
Sekolah Tinggi Agama
Teruna Bhakti
Kristen Teruna Bhakti
Yogyakarta memiliki
Yogyakarta
Gedung sendiri
2. Belum ada Prodi
Biaya pendidkan
Misiologi, Musik Gereja,
cukup kompetitif dan
Sosiologi Agama, ilmu
terjangkau
perbandingan agama,
Adanya kepercayaan
sehingga banyak calon
masyarakat dan gereja
mahasiswa yang mencari
pada Sekolah Tinggi
ke Perguruan Tinggi
Agama Kristen
Keagamaan yang lain
Teruna Bhakti
untuk kuliah pada Prodi
Yogyakarta,
yang disebut di atas
menjamin
3. Karena Sekolah Tinggi
keberlanjutan hidup
Agama Kristen Teruna
Prodi yang sudah ada
Bhakti Yogyakarta masih
dan akan ada
pada level Sekolah Tinggi
SPP yang kompetitif
swasta yang terbatas
dan dapat terjangkau,
keuangannya dan
mampu bersaing
fasilitasnya maka,
dengan sekolah
berpengaruh pada
teologi swasta yang
pembukaan Prodi atau
ada di Yogyakarta dan
prodi baru, sehingga harus
Jawa secara
lebih dahulu mengalihkan
keseluruhan dan
status menjadi STAK
sekitarnya, sehingga
Negeri kemudian akan
meningkatkan minat
berkiprah untuk membuka
masuk pada Sekolah
Prodi baru yang dapat
Tinggi Agama Kristen
menampung calon
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Teruna Bhakti
Yogyakarta.

Faktor Eksternal

1.

2.

Peluang :
1. Partisipasi bagi
pengembangan
pendidikan teologi
di Indonesia
umumnya dan
Yogyakarta dan
Jawa secara
keseluruhan
khususnya dalam
penyediaan teolog,
pendeta, konselor,
guru agama yang
berkualitas

1.

2.
2. Sebagai Institusi
Swasta yang
interdenominasi,
Sekolah Tinggi
Agama Kristen
Teruna Bhakti

Jumlah lulusan
SMA/SMK yang ada
di propinsi
Yogyakarta dan Jawa
secara keseluruhan,
banyak yang berminat
mempelajari ilmu
agama Kristen.
Struktur kurikulum
yang sinergis dengan
perkembangan
globalisas dan
kebutuhan lokal
daerah.

mahasiswa pada bidang
yang diminati.

1. Sarana prasarana yang
kurang memadai
menjadikan salah factor
minat mahasiswa dari
Yogyakarta dan Jawa
secara keseluruhan
kurang berminat
mendaftar ke STAK
Teruna Bhakti.
2. Persaingan antar
Perguruan Tinggi Kristen
Swasta yang cukup besar
menjadikan adanya
banyak pilihan dengan
prodi yang similar

Akan menjadi satu1.
satunya atau Sekolah
Tinggi Agama Kristen
Negeri yang pertama
di Yogyakarta dan
Jawa secara
keseluruhan dimana
pemerintah dalam hal
ini kementerian
Agama RI.sebagai
2.
penyelenggara

Mengkaji isu-isu
teologis di Indonesia
umumnya dan
Yogyakarta dan Jawa
secara keseluruhan
khususnya dengan
upaya penelitian dan

80

Dengan membangun
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Yogyakarta
menjadi mediator
dan fasilitator
untuk
mempersiapkan
tenaga rohaniawan
yang dapat
dipergunakan
sebagai fasilitator
dalam
meningkatkan
kecerdasan
spiritualitas
masyarakat

pengabdian bagi
masyarakat dan
gereja.

3.

3.

Masyarakat dapat
memanfaatkan Sekolah
Tinggi Agama Kristen
Teruna Bhakti Yogyakarta
sebagai prioritas atau
tujuan utama lembaga
pendidikan Agama
Kristen, dalam membekali
ilmu teologi, ilmu agama,
ilmu konseling Pastoral.
Serta mengakomodir
minat lulusan SMA yang
berminat pada Prodiatau
prodi yang belum ada
untuk diakomodir dan
dibuka prodi tersebut
pada saat alih Status dari
STAK TB menjadi
STAKN .

1.

Letak geografis
Yogyakarta dan Jawa
secara keseluruhan,
peluang besar untuk
calon mahasiswa dari
luar propinsi yang
berminat belajar ilmu
agama Kristen dengan
biaya murah, kampus
milik pemerintah,
legitimasi dan kualitas
terjamin

Mengembangkan
metode mengajar
yang efektif dalam
pendidikan agama,
menegembangkan
pola-pola bimbingan
konseling yang efektif
dalam nuansa
kristiani.

3. Profil out put dapat
di pakai oleh
interdenominasi
gereja karena
lembaga
interdenominasi
yang memberi
akses bagi semua
denominasi gereja
Ancaman :
1. Jika Sekolah
1. Dengan kualitas sarana
Tinggi Agama
dan prasarana yang
Kristen Teruna
sudah baik ini, maka
Bhakti Yogyakarta
akan sangat mendukun
tidak mengalami
proses alih Status dari
alih Status menjadi
STAKTB menjadi
STAKN , maka
STAKN mendukung
lulusan SMA dari
tercapainya visi, misi
Propinsi
dan sasaran
Yogyakarta dan
pencapaian.
Jawa secara
keseluruhan yang
berminat pada ilmu
agama Kristen
yang prodinya
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belum ada, maka
otomatis akan
menempuh studi di
luar Yogyakarta
dan Jawa secara
keseluruhan.

B.

PENUTUP
Dengan kondisi objektif seperti sekarang ini sekaligus dalam menatap
visi kedepan, Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sekaligus dapat menjamin
tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Berhasil tidaknya Arah
Pengembangan ini pada dasarnya tergantung pada berbagai aspek. Aspekaspek tersebut adalah menjadi komitmen dari pimpinan Sekolah Tinggi Agama
Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, seluruh sivitas akademika bahkan seluruh
komponen stakeholder pendidikan serta seluruh pihak terkait.
Demikian Rencana Induk Pengembanganini dibuat untuk dijadikan dasar
Pengembangan Institusi kedepan untuk masa 2018 s.d 2028.

Yogyakarta, 14 Juni 2018
Ketua,

Dr. Johannis Siahaya, M.Th.

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1

: Struktur Organisasi STAK Teruna Bhakti
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Tabel 1

: Kondisi Objektif Butir-butir Rencana Induk Pengembangan STAK
Teruna Bhakti rentang Tahun 2018-2028

Tabel 2

: Kultur dan Tradiksi Butir-butir Rencana Induk Pengembangan STAK
Teruna Bhakti rentang Tahun 2018-2028

Tabel 3

: Ciri-ciri keberhasilan Butir-butir Rencana Induk Pengembangan
STAK Teruna Bhakti rentang Tahun 2018-2028

Tabel 4

: Kondisi Yang Harus Dibangun Butir-butir Rencana Induk
PengembanganSTAK – Teruna Bhakti rentang Tahun 2018-2028

Tabel 5

: Strategic Milestone Butir-butir Rencana Induk Pengembangan STAK
Teruna Bhakti rentang Tahun 2018-2028

Tabel 6

: Ciri-ciri Keberhasilan Butir-butir Rencana Induk
PengembanganSTAK Teruna Bhakti rentang Tahun 2018-2028

Tabel 7

: Analisa SWOT
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