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Visi dan Misi STT Abdi Sabda 
 

 
Visi STT Abdi Sabda 
Menjadi Sekolah Tinggi Teologi rujukan yang unggul dan terpercaya dalam pembentukan 
pelayan gereja dan masyarakat. 

 
Tahapan Visi: 2020 – 2045 
 
Misi STT Abdi Sabda: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu teologi dan pendidikan Kristen dalam 
mewujudkan tugas panggilan gereja misalnya: Koinonia, Marturia, Diakonia, 
Apostolat, Pastorat; 

b. Mengadakan pengkajian dan penelitian ilmu teologi dan pendidikan Kristen secara 
ilmiah, kritis dan dinamis; 

c. Mempersiapkan dan membina mahasiswa yang terpanggil menjadi pelayan 
gereja dan masyarakat 

d. Mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas secara spiritualitas, integritas, 
akademis sesuai dengan kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. 

 

Tugas dan Fungsi:  
1. STT Abdi Sabda mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademis dan 

atau profesi secara profesional di bidang ilmu teologi maupun pendidikan Kristen 
dan atau seni yang berhubungan dengan teologi. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, STT Abdi Sabda mempunyai fungsi: 
a. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan pendidikan; 
b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teologi, pendidikan 

Kristen dan atau seni yang berhubungan dengan teologi; 
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;  
d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan 

lingkungan masyarakat. 
 
Tujuan STT Abdi Sabda: 

a. Menghasilkan peserta didik sebagai warga negara yang beriman, berilmu, 
berpengabdian dan berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, 
terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu teologi serta mampu 
menerapkan dan mengembangkannya di masyarakat;  

b. Mendidik dan mempersiapkan  teolog untuk menjadi pelayan, pendidik, gembala 
dan pemimpin di tengah-tengah gereja dan masyarakat. 

 
Sasaran STT Abdi Sabda Medan: 

a. Meningkatnya pengetahuan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga 
tingkat ekonomi rendah; 

b. Tercapainya pendidikan yang kontekstual untuk menjawab persoalan-persoalan 
gereja dan masyarakat; 

c. Tercapainya kepercayaan masyarakat luas dan secara khusus di sumatera utara 
sebagai lembaga pendidikan teologi; 

d. Tercapainya pelayanan masyarakat melalui program-program pengabdian yang 
kontekstual. 
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Pataka STT Abdi Sabda:  
Pataka melambangkan program studi: 
a.  Pataka warna krem melambangkan institusi; 
b.  Pataka warna merah hati melambangkan program studi teologi; 
c.  Pataka warna hijau melambangkan program studi Pendidikan Agama Kristen; 
d.  Pataka warna jingga melambangkan program Pascasarjana. 
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Sejarah Ringkas STT Abdi Sabda 
Pendahuluan  
 
 Didorong oleh panggilan untuk memberitakan Injil Kristus dan kebutuhan akan 
tenaga pelayan Gereja, pada tahun 1967 Gereformeerd Indonesia bersama tiga Gereja 
di Sumatera Utara sepakat menyelenggarakan sekolah formal untuk mendidik calon-
calon Guru Injil dan Guru Agama Kristen, baik untuk bekerja di gereja maupun di 
sekolah-sekolah. Untuk itu diadakan pertemuan bersama yang dihadiri oleh masing-
masing utusan gereja yaitu: 
1. Pdt. Sep. Purnahadikawahyo dari Gereformeerd Church in Indonesia (GKI-Sumut) 
2. Pdt. K.L.F. Legrand dari Gereformeerd Church in Indonesia (GKI-Sumut) 
3. Pdt. Anggapen Ginting Suka dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 
4. Pdt. R Telaumbanua dari Gereja Nias Kristen Protestan (BNKP) 
5. Pdt. A. Wilmar Saragih dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) 
6. Pdt. S.P. Dasuha dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).  
 Keputusan penting dari pertemuan di atas adalah kesepakatan mendirikan satu 
Yayasan Pendidikan Petugas Gereja dengan tujuan menyelenggarakan sekolah untuk 
mendidik petugas dan calon petugas gereja. Maka pada hari Jumat, 16 Agustus 1967 
dilakukan penandatanganan akta pendirian Yayasan di depan notaris. Keempat gereja 
diwakili oleh:  
1. Pdt. Anggapen Ginting Suka (GBKP) 
2. Pdt. Sep Purnahadikawahyo (GKI-Sumut) 
3. Pdt. Lesman Purba (GKPS) 
4. Pdt. Baziduhu Larosa (BNKP). 
 Seiring dengan perkembangan zaman, sekolah ini ditingkatkan menjadi Institut 
Teologia Abdi Sabda (ITAS) pada tahun 1983, dan tahun 1998 berubah menjadi 
Sekolah Tinggi Theologia (STT) Abdi Sabda. Bukan hanya nama sekolah ini yang 
mengalami perubahan dari Sekolah Guru Injil menjadi ITAS, dan dari ITAS menjadi STT 
Abdi Sabda, pendukung sekolah ini juga bertambah  yaitu HKI dan GKPA yang 
bergabung pada tahun 1987, disusul oleh GKPI pada tahun 2006. Sehingga jumlah 
gereja pendiri dan pendukung menjadi tujuh gereja pembina, yaitu: 
1. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 
2. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) 
3. Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara (GKI-Sumut) 
4. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) 
5. Huria Kristen Indonesia (HKI) 
6. Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) 
7. Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) 
 Adapun program-program yang telah/sedang diselenggarakan Yayasan Abdi 
Sabda adalah sebagai berikut: 
1. 1968 – 1976, menyelenggarakan Sekolah Guru Injil (SGI) dan Sekolah Pendidikan 

Guru (SPG) 
2. 1983 – sekarang, membuka fakultas PAK (prodi PAK) 
3. 1984 – sekarang, membuka Fakultas Teologi (prodi Teologi) 
4. 1989 – membuka `fakultas Pembinaan Warga Gereja (PWG) dan ditutup tahun 

1997 
5. 1997 – sekarang, membuka program Pascasarjana untuk program M.Th, dan M.Min 
6. 2000 – sekarang, membuka program M.Div 
7. 2008 – sekarang, membuka program D.Th 
8. 2010 – sekarang, membuka program Magister Pendidikan Kristen (M.Pd.K). 
 Sejak berdirinya ITAS tahun 1983 sampai dengan tahun 1998, ITAS telah 
dipimpin oleh  Rektor sebagai berikut : 
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1. Pdt. Johan Pengarapen Sibero, M.Th (1983 – 1988) 
2. Pdt. Mikha Damanik, M.Th (1988 – 1990) 
3. Pdt. Ruben Bangun, M.Th (1990 – 1992) 
4. Pdt. Mikha Damanik, M.Th (1992 – 1994) 
5. Pdt. Berlian Saragih, M.Litt (1994 – 1996) 
6. Pdt. Anggapen Ginting Suka, DPS (1996 – 1998). 
 
Dan Sejak ITAS berobah nama menjadi STT Abdi Sabda tahun 1998, STT Abdi Sabda 
dipimpin oleh Ketua  sebagai berikut: 
1. Pdt. Dr. Edison Munthe, M.Th (1998 – 2000) 
2. Pdt. Ernalem Efrata Tarigan S.Th, M.Si (2000 – 2002) 
3. Pdt. Thomas Johannes Nanulaitta M.Th (2002 – 2004) 
4. Pdt. Jaharianson Saragih S.Th, M.Sc, Ph.D (2004 – 2007) 
5. Pdt. Dr. Jontor Situmorang (2007 – 2010) 
6. Pdt. Dr. Jontor Situmorang (2010 – 2013) 
7. Pdt. Dr. Jadiaman Peranginangin (2013-2016) 
8. Pdt. Jon Renis Helfrimanso Saragih, M.Th. (2016-2019). 
9. Pdt. Dr. Jon Riahman Sipayung (2019-2022) 

 
 Sebagai lembaga pendidikan yang oikumenis, STT Abdi Sabda sampai tahun 
2015 telah menamatkan:  
1. Diploma  II (D2) PAK :  1.161 orang  
2. Diploma  III (D3) PAK :        294 orang   
3. Sarjana PAK (S.PAK) :  1.057 orang 
4. Sarjana Teologi (S.Th) :  1.068 orang 
5. PWG :        20 orang 
6. M.Th  :        104 orang 
7. M.Min :        17 orang 
8. M.Div :        17 orang. 
Lulusan di atas berasal dari berbagai gereja yaitu: GBKP, GKPS, GKI-Sumut, BNKP, 
HKI, GKPA, GKPI, HKBP, GPIB, GKPPD, GPDI, GPI, GKPM, ONKP, AFG, GMI, GPP, 
dll. 
 Sejak tahun 1988 STT Abdi Sabda telah menyelenggarakan ujian Negara untuk 
jurusan PAK, dan sejak tahun 1998 untuk jurusan Teologi. Sebagai lembaga pendidikan 
teologi, STT Abdi Sabda adalah anggota Persetia (Perhimpunan Sekolah Tinggi 
Theologi) dan ATESEA (Association of Theological Education in South East Asia). 
Disamping itu STT Abdi Sabda juga menjalin kerjasama dengan mitra dalam negeri 
seperti Departemen Agama, PGI Pusat, PGI-Wil, BKAG, Gereja di Indonesia, dan juga 
dengan mitra di luar negeri seperti: Lutheran World Federation (LWF)-Geneva, 
Norwegian Lutheran Mission (NLM), Lutheran Church of Australia (LCA), Overseas 
Mission Fellowship (OMF), Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), World 
Church of Council (WCC)-Geneva, CCA-Chiang May, Presbyterian Church di 
Skotlandia dan Korea Selatan, Gereja Anglikan di Inggris, United Evanggelical 
Mission (UEM) – Wuppertal, NHK – Belanda, dan lain-lain.  
 STT Abdi Sabda juga berperan aktip pengabdian masyarakat. Sejak tahun 1991 
STT Abdi Sabda aktif melayani di LP Anak Klas 1-A dan sejak tahun 1995 di Rutan 
kelas 2A Tanjung Gusta Medan. Di samping itu, juga aktif terlibat dalam memberikan 
bantuan bagi bencana Tsunami Nias dan Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Padang 
Sumatera Barat tahun 2009. Dimulai tahun 2007 sampai saat ini STT Abdi Sabda juga 
aktif menyalurkan beasiswa untuk penduduk sekitar lingkungan kampus yang 
berpendidikan kelas 4 SD – SMA dari keluarga yang tidak mampu sebanyak 40 orang 
(update sampai 2017). Misalnya perayaan Dies Natalis 50 tahun STT Abdi Sabda 
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Medan, MoU dengan Juan International University Korea Selatan. (KAT/Persetia, 
Arsitektur Gereja/Persetia, Gereja dan Politik/PGI, Penyelenggara Sertifikasi 
Guru-guru PAK atas kerjasama dengan Depag), dll akan dilengkapi. 

 
Status Izin STT Abdi Sabda 

 
Sampai saat ini status akreditasi STT Abdi Sabda adalah sebagai berikut: 
1. Status diakui oleh Keputusan Dirjen Bimas Kristen Depag RI No: 

DJ.III/Kep/HK.00.5/101/ 2441/2004 untuk program S1 PAK dan Teologi, sejak tahun 
2004.  

2. Status terakreditasi oleh keputusan Dirjen Bimas Kristen Depag RI No: 
DJ.III/Kep/HK.00.5/ 246/2576/2005 untuk program Pascasarjana Stratum Dua (S2) 
program studi teologi, sejak tahun 2005. 

3. Status terakreditasi oleh The Association of Theological Education in South East 
Asia (ATESEA) untuk program Sarjana Teologi dan Master Divinity, sejak 07 
Pebruari 2007. 

4. Perpanjangan Izin penyelenggaraan program Stratum Satu (S1) Program studi 
Teologi (Kependetaan) oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI No.: 
DJ.III/Kep /HK.00.5/661/2011 tanggal 29 Desember 2011 ditetapkan di Jakarta. 

5. Perpanjangan Izin penyelenggaraan program Stratum Satu (S1) Program studi 
Pendidikan Agama Kristen (PAK) oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI 
No.: DJ.III/Kep /HK.00.5/660/2011 tanggal 29 Desember 2011 ditetapkan di Jakarta. 

6. Perpanjangan Izin penyelenggaraan program Stratum Dua (S2) Program studi 
Teologi/Kependetaan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI No.: 
DJ.III/Kep/ HK.00.5/684/2011 tanggal 30 Desember 2011 ditetapkan di Jakarta. 

7. Perpanjangan Izin penyelenggaraan program Stratum Satu (S1) Program studi 
Teologi (Kependetaan) oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI No.: 
DJ.III/Kep /HK.00.5/661/2015 tanggal 30 Desember 2015 ditetapkan di Jakarta. 

8. Perpanjangan Izin penyelenggaraan program Stratum Satu (S1) Program studi 
Pendidikan Agama Kristen (PAK) oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI 
No.: DJ.III/Kep /HK.00.5/660/2015 tanggal 30 Desember 2015 ditetapkan di Jakarta. 

9. Perpanjangan Izin penyelenggaraan program Stratum Dua (S2) Program studi 
Teologi/Kependetaan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI No.: 
DJ.III/Kep /HK.00.5/697/2015 tanggal 30 Desember 2015 ditetapkan di Jakarta. 

 
 
 
Status Akreditasi STT Abdi Sabda: 
1. Sejak tahun 2012 prodi S1 Teologi/Kependetaan telah terakreditasi oleh BAN PT 

dengan No.: 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/2012. 
2. Sejak tahun 2012 prodi S1 Pendidikan Agama Kristen telah terakreditasi oleh BAN 

PT dengan No.: 035/BAN-PT/Ak-XV/S1/2012. 
3. Sejak tahun  2017 Institusi STT Abdi Sabda telah terakreditasi oleh BAN PT 

dengan No.: 4040/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 
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BAB I 
BUKU PANDUAN AKADEMIK 

 

I. Panduan Umum 
Katalog merupakan buku panduan yang berlaku secara mengikat kepada 
mahasiswa menurut stambuknya. Dengan demikian tiap mahasiswa mengikuti 
peraturan menurut stambuknya. 

 
1.  Sistem Kredit Semester (SKS) 

1.  Sistem Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) yang diberlakukan di STT Abdi 
Sabda adalah Sistem Kredit Semester (SKS). 

2. Dengan Sistem SKS yang dipakai, mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi 
dimungkinkan untuk menyelesaikan perkuliahannya lebih cepat dari 
mahasiswa yang memiliki IP yang lebih rendah. 

3. Seorang mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi (mempedomani beban 
SKS), dapat mengontrak mata kuliah yang tidak berprasyarat ke semester di 
atasnya. 

4. Untuk mata kuliah yang berprasyarat, mahasiswa dimungkinkan mengontrak 
ke jenjang yang lebih tinggi.  

5. Mahasiswa dapat mengusulkan pembukaan kelas jika mata kuliah itu tidak 
keluar dengan memperhatikan prasyarat mata kuliah dan prasyarat 
semester.  

6. Kelas dapat dibuka apabila jumlah mahasiswa yang mengontrak mata kuliah 
yang diusulkan minimal 10 orang.  

7. Indeks Prestasi (IP) Semester adalah jumlah SKS dibagi jumlah bobot nilai 
yang dihasilkan pada semester berjalan.  

 
2.  Pengertian Beban SKS  

1. Untuk dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa harus menyelesaikan 
minimal 144 maksimal 148 SKS termasuk skripsi. 

2. Beban SKS per semester adalah jumlah SKS yang dikontrak pada semester 
berjalan yang ditentukan oleh IP semester sebelumnya.  

3. Satu SKS setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit belajar mandiri dan 
60 menit mengerjakan tugas (penugasan terstruktur).  

 
3.  Persyaratan Perkuliahan  
 Untuk diizinkan mengikuti perkuliahan di tiap semester berjalan, mahasiswa 
harus: 

1. Mendaftar ulang dengan menyelesaikan administrasi keuangan. 
2. Mengikuti KIBI dan PAMB (khusus bagi mahasiswa baru) 
3. Menyelesaikan urusan administrasi akademik dan mengontrak mata kuliah 

secara online atau mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi 
(KHS) dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua 
Prodi;  

4. Pengisian KRS hanya dapat dilakukan pada tanggal dan hari yang  telah 
ditetapkan. 

5. Perubahan dan pembatalan pengontrakan mata kuliah di semester berjalan 
hanya dapat dilakukan pada masa pengisian KRS dengan persetujuan DPA. 

6. Keterlambatan pengisian KRS dari hari dan tanggal yang telah ditetapkan 
dianggap tidak mengontrak mata kuliah di semester yang sedang berjalan. 
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4.  Pengontrakan Mata Kuliah (Prasyarat) 
1. Beberapa mata kuliah adalah mata kuliah yang memiliki prasyarat tertentu, 

yaitu: prasyarat semester dan prasyarat mata kuliah. 
2. Mata kuliah prasyarat semester adalah mata kuliah yang hanya boleh 

dikontrak pada semester yang telah ditetapkan. 
3. Mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang berjenjang yang wajib 

dikontrak mahasiswa sebelum mengontrak mata kuliah tertentu.  
4. Sebelum mengisi KRS setiap mahasiwa harus memperhatikan prasyarat-

prasyarat yang diharuskan bagi mata kuliah tertentu. 
5. Mata kuliah yang didistribusikan pada semester 1 sampai 4 wajib dikontrak 

sesuai dengan bobot IP-nya. 
6. Beban SKS yang terendah yang boleh dikontrak oleh mahasiswa adalah 

minimal 12 sks, kecuali jika mata kuliah yang akan dikontrak tidak keluar 
dalam jadwal perkuliahan atau mata kuliah yang memiliki prasyarat. 

7. Mahasiswa yang memiliki IP diatas 3,00 (tiga koma nol nol), setelah 2 (dua) 
semester dapat mengontrak maksimum 24 (dua puluh empat) sks per 
semester pada semester berikut, dengan ketentuan mata kuliah tersebut 
bukan mata kuliah yang memiliki prasyarat. 

8. Mahasiswa yang memiliki IP diatas 3,00 (tiga koma nol nol) diberi 
kesempatan mengusulkan mata kuliah yang dikontrak apabila yang 
mengontrak minimal 10 orang. Pengontrakan mata kuliah yang diusulkan 
harus memperhatikan prasyarat semester dan prasyarat mata kuliah serta 
memperhatikan syarat-syarat pengontrakan mata kuliah dan pembukaan 
kelas baru. 

9. Untuk dapat mengontrak CP, selain persyaratan semester, mahasiswa 
diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan di jemaat yang dibuktikan dengan 
surat keterangan telah melakukan pelayanan di Jemaat atau di Lembaga 
selama masa kuliah. 

10. Jika ada mata kuliah yang tidak keluar lagi dalam Katalog baru, kelas dapat 
dibuka apabila yang mengusulkan mengontrak mata kuliah tersebut minimal 
10 orang. Mata kuliah yang diusulkan harus memperhatikan prasyarat-
prasyarat yang diharuskan oleh mata kuliah tersebut. 

11. Dalam mengontrak mata kuliah tertentu dimungkinkan mengontrak ke kelas 
lain dalam tingkat/stambuk yang sama (mata kuliah yang paralel). 

 
5. Masa Perkuliahan  

1. Masa Perkuliahan di STT Abdi Sabda maksimal tujuh tahun akademik (14 
semester). 

2. Mahasiswa yang melewati batas maksimal akan dikeluarkan dari STT Abdi 
Sabda Medan.  

3. Perhitungan masa kuliah dihitung sejak permulaan pengontrakan mata 
kuliah. 

4. Setiap mahasiswa wajib mempunyai tempat pelayanan di jemaat/lembaga 
gerejawi/pendidikan yang dikoordiner oleh Waket I dan Ketua/Sekretaris 
Prodi. 

5. Apabila mahasiswa dikenakan skorsing, masa skorsing dihitung sebagai 
masa perkuliahan. 

6. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal 
(=ganjil) dan semester genap.  

7. Semester gasal dimulai pada bulan Juli s/d Desember dan semester genap 
dimulai pada bulan Januari s/d Juni. 
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6. Cuti Kuliah : 
1. Cuti kuliah diberikan pada awal semester dan tidak diizinkan bagi mahasiswa 

yang sedang menulis skripsi. 
2. Surat permohonan cuti kuliah mahasiswa harus dengan persetujuan orang 

tua atau wali mahasiswa yang bersangkutan dan diajukan kepada Waket 1 
melalui Ketua Prodi.  

3. Lama cuti kuliah adalah satu semester (6 bulan) dan hanya boleh diberikan 
maksimal 2 kali selama masa pendidikan.  

4. Cuti kuliah tidak dibenarkan 2 kali berturut-turut, kecuali ada alasan yang kuat 
atau hal-hal yang khusus dan logis yang bisa menjadi pertimbangan dalam 
rapat dosen. 

5. Masa cuti kuliah tidak dihitung sebagai masa perkuliahan. 
6. Selama masa cuti kuliah, mahasiswa tetap diwajibkan membayar uang kuliah 

dasar per semester. 
 

7. Perbaikan Mata Kuliah: 
1. Apabila mahasiswa mengulang atau ingin memperbaiki nilai mata kuliahnya, 

maka nilai yang telah diperoleh sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi 
(gugur).  

2. Mahasiswa yang mengulang untuk perbaikan diwajibkan  mengikuti kuliah 
tatap muka di kelas.  

 
8. Semester Antara: 

1. Semester Antara adalah semester yang dibuka untuk perkuliahan di bulan 
Juni s/d Agustus (masa libur), yang diberikan kepada mahasiswa yang akan 
memasuki tahap penulisan skripsi. 

2. Mata kuliah yang dikontrak dalam Semester Antara adalah mata kuliah 
tertentu yang tidak muncul dalam jadwal perkuliahan (roster) yang sedang 
berjalan, 

3. Semester Antara hanya untuk pengulangan mata kuliah yang gagal atau 
untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang tidak muncul dalam jadwal 
perkuliahan (roster). 

4. Dalam Semester antara mahasiswa hanya boleh mengontrak mata kuliah 
maksimal 4 (empat) mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Maksimal 2 (dua) mata kuliah di semester yang sedang berjalan, dan 

maksimal 2 (dua) mata kuliah di antara 2 (dua) semester (masa libur) 
yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Prodi dan Waket I.  

b. Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan dengan 
jumlah tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS Antara dan UAS 
Antara. Pelaksanaan tatap muka hanya dimungkinkan 1 (satu) kali/hari.  

5. Biaya penyelenggaraan Semester Antara diatur dan ditetapkan oleh Ketua 
Prodi dan Waket II.  

 
9. Kewajiban Mahasiswa: 

a. Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di STT 
Abdi Sabda. 

b. Selama masa perkuliahan mahasiswa tidak diizinkan menikah.  
c. Wisuda adalah akhir dari tahap perkuliahan yang wajib diikuti oleh 

mahasiswa, kecuali dengan alasan yang dapat diterima/dengan persetujuan 
orangtua.  
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d. Ijazah diberikan kepada mahasiswa pada saat dan/atau sesudah 
pelaksanaan wisuda dengan ketentuan sudah melunasi semua kewajiban 
yang ditentukan termasuk ketentuan perpustakaan.  

 
10. Ujian-ujian dan Persyaratannya  

A. Ketentuan Umum: 
1. Ujian Tengah Semester hanya dapat dilakukan minimal setelah 7 kali 

tatap muka perkuliahan. 
2. Ujian Akhir Semester hanya dapat dilakukan setelah 15-17 kali tatap 

muka perkuliahan termasuk UTS.  
3. Sebelum mengikuti ujian, setiap mahasiswa wajib memiliki kartu ujian. 
4. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki kartu ujian atas namanya sendiri 

tidak diperbolehkan mengikuti ujian, 
5. Mahasiswa yang kedapatan memakai yang bukan kartu ujiannya, ataupun 

yang mengikuti ujian tanpa kartu ujian akan dikenakan sanksi dengan nilai 
“E” (gagal). 

6. Jumlah maksimal ketidakhadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap 
muka adalah 4 kali untuk setiap mata kuliah/semester dan apabila 
melebihi jumlah tersebut yang bersangkutan tidak diperkenankan 
mengikuti ujian (UAS). 
 

B. Seminar Proposal Skripsi  
1. Seminar Proposal Skripsi adalah kegiatan akademis yang wajib 

dilakukan sebagai persyaratan mutlak sebelum memasuki tahap 
penulisan skripsi. 

2. Yang berhak menempuh Seminar Proposal Skripsi adalah mahasiswa 
yang telah lulus Mata kuliah Pengembangan Kepribadian, Keilmuan 
dan Keterampilan, Keahlian Berkarya, Perilaku berkarya dan 
Matakuliah Pilihan dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
minimal 2,00 serta telah melaksanakan CP. 

3. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan bidang yang akan 
ditulis dalam penulisan proposal skripsi sesuai dengan minat masing-
masing dengan memperhatikan bobot nilai mata kuliah pada bidang 
yang akan ditulis. 

4. Setiap dosen tidak diperkenankan mempengaruhi mahasiswa dalam 
pemilihan judul proposal skripsi. 

5. Ketua Prodi menseleksi proposal skripsi yang diajukan mahasiswa 
sebelum diserahkan kepada dosen pembaca/penguji menurut bidang 
keahliannya. 

6. Penseleksian mengacu pada format penulisan proposal sesuai dengan 
Buku Panduan Penulisan skripsi.   

7. Seminar proposal skripsi dilaksanakan untuk menilai kelayakannya 
menulis skripsi dan untuk memberikan masukan-masukan dari 3 orang 
dosen pembaca/penguji terhadap proposal yang telah diajukan. 

8. Nilai yang diberikan pada proposal skripsi adalah “diterima” atau 
“ditolak”.  

9. Jika 2 dari 3 orang dosen pembaca/penguji menyatakan “diterima”, 
maka proposal tersebut layak dilanjutkan ke penulisan Skripsi.  

10. Sebaliknya, jika 2 dari 3 dosen pembaca/penguji menyatakan “ditolak”, 
maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti “seminar ulang”.  
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11. Penentuan akhir hasil Seminar Proposal Skripsi adalah dalam rapat 
dosen dan semua dosen wajib mengikuti rapat penentuan hasil akhir 
tersebut.  

 
C. Dosen Pembimbing Skripsi 

1. Proposal skripsi yang diterima dalam seminar proposal dan telah 
diperbaiki sesuai dengan penilaian dan masukan-masukan dosen 
pembaca, harus diserahkan ke akademik sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan, untuk menentukan dosen pembimbing skripsi.  

2. Penetapan dosen pembimbing skripsi disesuaikan dengan bidang 
keahliannya yang ditetapkan melalui rapat dosen tetap.  

3. Dosen Pembimbing Skripsi terdiri dari 2 orang, yakni Pembimbing I 
sebagai pembimbing utama dan Pembimbing II sebagai pembimbing 
penyerta. 

4. Setiap Dosen Pembimbing wajib melakukan pembimbingan terhadap 
mahasiswa bimbingannya sedikitnya 5 kali dalam waktu 6 (enam) bulan, 
yang dibuktikan dengan surat bukti bimbingan skripsi.  

  
D. Ujian Meja Hijau  

1. Ujian Meja Hijau adalah kegiatan akademis berupa ujian lisan terhadap 
Skripsi yang telah dianggap layak uji oleh Dosen Pembimbing Skripsi.  

2. Setiap skripsi diuji oleh 3 (tiga orang dosen) dalam ujian meja hijau 
termasuk dosen pembimbing utama.  

3. Dosen pembimbing utama bertindak sebagai moderator, Dosen penguji I 
sebagai ketua dan Dosen penguji II sebagai anggota. 

4. Notulis ditentukan oleh bagian akademik dari nama mahasiswa yang 
diajukan oleh mahasiswa peserta ujian. Notulis yang diusulkan minimal 
mahasiswa yang duduk pada semester VIII.  

5. Rentang penilaian yang dipergunakan dalam Ujian Meja Hijau adalah 
rentang nilai yang telah ditetapkan untuk itu oleh masing-masing Prodi. 

6. Nilai Pembimbingan dari Dosen Pembimbing harus sudah diserahkan ke 
bagian akademik paling lama 2 hari sebelum Ujian Meja Hijau.  

7. Dan Nilai Ujian Meja Hijau dari Dosen Penguji I & II diserahkan masing-
masing oleh dosen yang bersangkutan ke bagian akademik segera 
setelah ujian selesai. 

8. Nilai ujian meja hijau adalah merupakan penggabungan nilai Dosen 
Pembimbing dan nilai dari 2 Dosen  Penguji.  

9. Selisih nilai tidak boleh melebihi 12 poin, baik antara kedua Dosen 
Pembimbing, antara Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji maupun 
antara ke dua Dosen Penguji. Jika terjadi hal demikian, akan 
dibicarakan dalam rapat dosen.  

10. Penentuan hasil akhir Ujian Meja Hijau diputuskan dalam rapat dosen. 
11. Setelah hasil ujian meja hijau diputuskan, maka Judicium dilaksanakan 

oleh Ketua STT Abdi Sabda yang dihadiri oleh Dosen Penguji dan  
seluruh peserta ujian meja hijau.  

12. Jika ada nilai yang ditunda karena sesuatu hal, maka nilai yang akan 
diperoleh pada akhir penundaan tidak boleh melebihi nilai. 
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E. Judicium 
Judicium untuk Prodi PAK dan Teologi adalah sebagai berikut : 

2,00 – 2,75  =  Lulus 
2,76 – 3.00  =  Memuaskan 
3,01 – 3,50  =  Sangat memuaskan 
3,51 - 4,00  =  Pujian atau cumlaude 
 

F. Sistem Evaluasi  
Untuk meningkatkan mutu mahasiswa dan dosen STT Abdi Sabda maka 
selama masa perkuliahan, evaluasi terhadap mahasiswa dan dosen 
dilakukan dalam dua hal: 

 
A. Mahasiswa 

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan 
dengan indeks prestasi semester (IPS). IPS dinyatakan dalam besaran 
yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 
dengan bobot sks setiap mata kuliah dan dibagi dengan jumlah sks mata 
kuliah yang diambil dalam satu semester. 

2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). IPK dinyatakan dalam 
besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai 
huruf dengan bobot sks setiap mata kuliah (NxK) dan dibagi dengan 
jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh/dikontrak. 

3. Di akhir semester II, mahasiswa yang tidak memiliki IPK 2,00 dan belum 
menyelesaikan sedikitnya 24 SKS akan diberi surat peringatan. 
Perhitungan IPKnya adalah IP semester satu sampai semester dua. 

4. Diakhir semester IV, mahasiswa yang tidak mencapai IPK 2,00 dan belum 
menyelesaikan sedikitnya 48 SKS akan dikeluarkan dari STT Abdi Sabda 
Medan. Perhitungan IPKnya adalah IP semester satu sampai semester 
empat.  

5. Untuk mahasiswa transfer, evaluasi langsung dilakukan pada semester 
berikutnya dengan IP minimum 2,00. Jika IP tidak mencapai 2,00, maka 
yang bersangkutan dikeluarkan dari STT Abdi Sabda Medan. 

6. IPK tidak boleh dibulatkan dalam penentuan IPK akhir. 
 
B. Dosen 

1.  Di akhir semester (sebelum UAS) masing-masing dosen mengadakan 
evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang berlangsung. Sistem 
evaluasi ini dikoordiner oleh Waket I. 

2. Bagi dosen yang terlambat menyerahkan nilai akhir semester, maka 
kepada keseluruhan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tersebut 
diberikan nilai B. 

   



12 

 

 
11. Beban Studi Berdasarkan Indeks Prestesi (IP) Per-semester  

 
Jumlah kredit semester yang dapat diambil di tiap semester berjalan sejajar 
dengan IP yang diperoleh di semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
12. Bimbingan Akademis 

  
Untuk mendapatkan kualitas profil lulusan yang terbaik yang sesuai dengan Visi 
dan Misi STT Abdi Sabda dan masing-masing prodi maka dalam pelaksanaan 
pembimbingan mahasiswa, dosen-dosen Pembimbing Akademik memiliki 
peranan penting dengan kewajiban sebagai berikut: 
 
1. Melakukan pertemuan rutin setiap bulannya; 
2. Mengingatkan supaya mahasiswa disiplin mengisi KRS, KHS dan 

memenuhi semua kewajibannya selaku mahasiswa sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

3. Mencatat masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa untuk ditindaklanjuti. 
4. Memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak disiplin mengikuti 

pertemuan DPA, misalnya dosen tidak memberi persetujuan atau tidak 
menandatangani KRS dan KHS mahasiswa. 

5. Menyerahkan daftar hadir dan laporan pertemuan DPA ke bagian 
akademik. 

6. Menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu mendapat pembahasan dan 
pertimbangan ke dalam rapat dosen tetap. 

 
 

No. RENTANG 
IP 

JUMLAH MAKSIMAL 
BEBAN SKS 

1. 3,00 – 4.00 24 SKS 

2. 2,75 – 2,99 22 SKS 

3. 2,50 – 2,74 20 SKS 

4. 2,25 – 2,49 18 SKS 

5. 2,00 – 2,24 16 SKS 

6. 1,75 – 1,99 14 SKS 

7. 0,00 – 1,74 12 SKS 
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II.   PROGRAM STRATUM SATU (S1): TEOLOGI/KEPENDETAAN  
 
1. Visi  dan Misi Prodi S1 Teologi  
 

Visi Prodi Teologi STT Abdi Sabda: 
Menjadi Prodi yang unggul membentuk lulusan Sarjana Theologia (S.Th) yang 
memiliki kompetensi berteologi, spiritualitas, integritas dan wawasan ekumenis  
dengan kemampuan melayani dan mengabdi di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat. 

 
Misi Prodi Teologi STT Abdi Sabda: 
a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu teologi dalam mewujudkan tugas 

panggilan gereja misalnya: koinonia, marturia, diakonia, apostolat, pastorat; 
b. Mengadakan pengkajian dan penelitian ilmu teologi secara ilmiah, kritis dan 

dinamis; 
c. Mempersiapkan dan membina pelayan yang memiliki spiritualitas dan terpanggil 

sebagai pelayan di gereja dan masyarakat; 
d. Mempersiapkan para pelayan yang berkualitas secara akademis dengan 

kemampuan melayani di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat.  
 
Tujuan Prodi Teologi STT Abdi Sabda: 
a. Menyiapkan peserta didik menjadi pelayan gereja dan masyarakat yang memiliki 

spiritualitas dan berkualitas dalam pengetahuan teologinya; 
b. Menyiapkan peserta didik menjadi para pelayan yang mampu mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam pelayanan di tengah gereja dan masyarakat; 
c. Menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memiliki jiwa 

pengabdian dan memiliki wawasan masyarakat majemuk; 
d. Menyiapkan peserta didik yang mampu mengikuti perkembangan ilmu teologi 

dan pelayanan yang relevan di tengah masyarakat. 
 

Sasaran Prodi Teologi STT Abdi Sabda: 
a. Pendidikan S1 Teologi STT Abdi Sabda dapat diikuti oleh setiap orang yang 

terpanggil menjadi pelayan di tengah-tengah gereja dan masyarakat; 
b. Pendidikan S1 Teologi STT Abdi Sabda semakin dipercaya sebagai persemaian 

para pelayan di gereja-gereja yang ada, secara khusus yang berpusat di 
Sumatera Utara; 

c. Materi dan proses pembelajaran S1 Teologi STT Abdi Sabda semakin berkaitan 
langsung dengan persoalan dan masalah yang ada dalam masyakat; 

d. Mengupayakan lulusan S1 Teologi STT Abdi Sabda yang semakin dikenal di 
Indonesia, dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dalam pengetahuan, 
spiritualitas dan mutu pelayanannya; 

e. Mengupayakan metode-metode pelayanan yang relevan dalam konteks 
masyarakat majemuk. 

 
2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa 

A. Mahasiswa Baru 
1. Mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran secara online dan manual. 

(penjelasan detail dalam brosur) 
2. Menyerahkan fotocopy Ijazah SMU/SMA sederajat dilegalisir yang masih 

berlaku atau fotocopy SKTL bagi lulusan tahun pendaftaran.  
3. Menyerahkan fotocopy SKHUN SMU/SMA sederajat, dilegalisir yang terbaru. 
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4. Menyerahkan fotocopy KK dan atau KTP. 
5. Menyerahkan surat keterangan dari Pendeta Resort/Praeses/Klasis/Distrik 

(dengan melampirkan informasi tentang keanggotaan gereja yang memuat 
keterangan lahir, baptis dan sidi) dan atau rekomendasi dari Pimpinan 
Pusat/Sinode/Moderamen (sesuaikan dengan ketentuan gereja masing-
masing). 

6. Menyerahkan fotocopy surat Sidi. 
7. Menyerahkan pasphoto warna ukuran 2 x 3 = 2 lembar dan 3 x 4 = 5 lembar. 
8. Menyerahkan surat keterangan sehat jasmani (mencakup jantung, hati, ginjal 

dan paru), bebas narkoba dan bebas HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah. 
9. Menyerahkan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) yang masih 

berlaku dari Polri. 
10. Pernyataan jaminan pembiayaan studi dari orangtua/wali. 
11. Mengikuti ujian tertulis dan wawancara. 

11.1. Materi ujian tertulis: 
1. Pengetahuan Alkitab    
2. Bahasa Indonesia 
3. Psikotest      
4. Bahasa Inggris 
5. Pengetahuan Umum    

11.2. Standard kelulusan ditentukan oleh rapat dosen tetap. 
Catatan: Lampiran berkas nomor 1 -10 diserahkan satu – dua hari sebelum ujian 
dilaksanakan 
 

B. Mahasiswa Transfer 
1. Mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran secara on line dan manual. 

(penjelasan detail dalam brosur) 
2. Menyerahkan fotocopy Ijazah SMU/SMA sederajat dilegalisir yang masih 

berlaku atau fotocopy SKTL bagi lulusan tahun pendaftaran.  
3. Menyerahkan fotocopy SKHUN SMU/SMA sederajat, dilegalisir yang terbaru. 
4. Menyerahkan fotocopy KK dan atau KTP. 
5. Menyerahkan surat keterangan dari Pendeta Resort/Praeses/Klasis/Distrik 

(dengan melampirkan informasi tentang keanggotaan gereja yang memuat 
keterangan lahir, baptis dan sidi) dan atau rekomendasi dari Pimpinan 
Pusat/Sinode/Moderamen (sesuaikan dengan ketentuan gereja masing-
masing). 

6. Menyerahkan fotocopy surat Sidi 
7. Menyerahkan pasphoto ukuran 2 x 3 = 2 lembar dan 3 x 4 = 5 lembar 
8. Menyerahkan surat keterangan sehat jasmani (mencakup jantung, hati, ginjal 

dan paru), bebas narkoba dan bebas HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah 
9. Pernyataan jaminan pembiayaan studi dari orangtua/wali. 
10. Menyerahkan SKBB dari Polri 
11. Ketentuan lain adalah: 

a. Mahasiswa yang belum tamat dari Perguruan Tinggi Teologia yang telah 
terakreditasi dan atau salah satu Perguruan Tinggi Teologia anggota 
Persetia atau ATESEA. 

b. IPK minimal 2,50 
c. Membuat surat permohonan yang dilanjutkan kepada Ketua STT Abdi 

Sabda melalui KetuaProdi. 
d. Membawa surat rekomendasi dari gereja asal yang telah ditandatangani 

oleh Pendeta resort. 
e. Membawa surat keterangan dari Perguruan Tinggi Teologi asalnya. 
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f. Melampirkan transkrip nilai. 
g. Mengikuti ujian Psikotest dan tes wawancara yang ditetapkan dosen 

tetap. 
h. Diwajibkan mengikuti KIBI dan pengarahan akademis. 
i. Lamanya studi bagi mahasiswa transfer dihitung berdasarkan hasil 

konversi nilai yang tertera pada transkrip nilainya dengan mata kuliah 
yang ada di STT Abdi Sabda. 

j. Mata kuliah yang tidak dapat dikonversi (wajib dikontrak) adalah mata 
kuliah keahlian berkarya dan Collegium Pastoral (CP). 
 

C. Rekruitmen Mahasiswa/Alumni 
Mahasiswa/Alumni S1 PAK STT Abdi Sabda dapat melanjut ke S1 Teologi STT 
Abdi Sabda, atau sebaliknya, dengan mengikuti ujian tertulis dan wawancara. 
Transkrip mata kuliah dapat diperhitungkan dengan memperhatikan Profil 
Lulusan sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi Teologi.  

 
D.  Pembiayaan: 

1. Membayar uang pendaftaran 
2. Membayar uang Kursus Intensif Bahasa Inggris 
3. Membayar uang pembangunan 
4. Membayar uang Perpustakaan/tahun 
5. Membayar uang kuliah dasar/semester 
6. Membayar uang kuliah/SKS 
7. Membayar uang kamar/semester 
8. Membayar uang makan/bulan 
9. Membayar uang Journal Teologi Tabernakel/tahun 
10. Membayar uang Buku Katalog 
11. Membayar uang Buku Rekaman Akademik 
12. Membayar uang Akademik Online 
13. Membayar uang Newsletter 
14. Membayar uang pengarahan akademis. 

 
Profil Lulusan  Prodi Teologi STT Abdi Sabda Medan: 
 
1. Lulusan memiliki keahlian di bidang ilmu teologi dan bersikap kritis, dinamis, inovatif 

dan apresiatif terhadap perkembangan teologi dengan menjelaskan firman Tuhan 
yang tertulis dalam Alkitab secara exegetis teologis. 

2. Lulusan memiliki keahlian untuk menafsirkan dan menjelaskan firman Tuhan secara 
kontekstual di tengah-tengah Jemaat dan masyarakat yang pluralis guna 
membangun masyarakat yang oikumenis dan harmonis. 

3. Lulusan memiliki keterampilan untuk memimpin Jemaat dan masyarakat, dengan 
menekankan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen. 

4. Lulusan memiliki keterampilan melayani Jemaat secara pastoral dan 
mengkomunikasikan Injil di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. 

5. Lulusan memiliki spiritualitas yang tinggi, tetap setia kepada Tuhan Yang Maha Esa 
di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terlihat dalam kehidupannya 
sehari-hari. 

6. Lulusan memiliki integritas dan kepribadian yang utuh, selalu bersifat jujur, tulus dan 
ikhlas, terbuka, tutur kata dan perbuatan sejalan dengan iman percayanya. 
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Sikap Profil Lulusan Prodi Teologia STT Abdi Sabda: 
Sesuai dengan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional  
Indonesia (Indonesian Qualification Framework) maka sikap lulusan Sarjana di 
Indonesia termasuk Sarjana Teologi adalah: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang 

religious. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam  menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika Kristen dan berperilaku menurut teladan Kristus. 
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki jiwa 

nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa serta siap 
membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap 
keadaan masyarakat dan lingkungan. 

5. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dengan mengaplikasikan keahlian dan 
kemampuan berteologinya. 

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain, sebagai pengakuan bahwa semua 
manusia adalah ciptaan Tuhan dan budayanya adalah penampakan dari anugerah 
dan pemberian Allah. 

7. Taat kepada hukum dan memiliki disiplin pribadi dalam kehidupan bermayarakat 
dan bernegara, sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah dan Firman-Nya. 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta semangat kemandirian, 
kejuangan dan kewirausahaan di dalam pelayanannya di tengah-tengah Jemaat dan 
masyarakat yang pluralis. 

9. Menjadi pemimpin atau pelayan (servant-leader) yang bisa diteladani oleh warga 
gereja dan masyarakat dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat dan bernegara, 
dengan mengaplikasikan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya guna 
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. 

10. Menjadi pemimpin atau pelayan yang takut akan Tuhan dalam segala bidang/aspek 
kehidupan yang dijalaninya di tengah-tengah gereja dan masyarakat guna 
penegakan hukum dan keadilan. 

11. Menjadi pemimpin atau pelayan yang memiliki spiritualitas dan integritas yang tinggi. 
 
Keterampilan Umum: 
1. Mampu mengaplikasikan penguasaan ilmu teologinya ke dalam kehidupan gereja 

dan masyarakat  melalui kehadiran, pelayanan dan kepemimpinannya. 
2. Mampu memanfaatkan ilmu teologinya dalam penyelesaian masalah secara 

kontekstual dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya dan 
masyarakatnya. 

3. Mampu mengambil keputusan berdasarkan keahlian dan keyakinannya dengan 
menganalisa informasi dan data yang diperolehnya untuk menjadi arif di dalam 
kehidupan dan pelayanannya di tengah-tengah gereja dan masyarakat. 

4. Mampu bertanggung-jawab dalam tugas dan tanggung-jawab pelayanannya secara 
mandiri atau secara kelompok kerja dan tidak bergantung kepada orang lain. 

 
Keterampilan Khusus: 
1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan teologi secara umum dan memiliki 

konsep teoritis yang khusus di dalam pandangannya secara mendalam serta 
mampu mentransformasikannya ke tengah-tengah Gereja dan masyarakatnya. 
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2. Terampil dalam memimpin Jemaat dan masyarakat melalui kegiatan koinonia, 
marturia dan diakonia guna membangun kualitas kehidupan warga gereja dan 
masyarakatnya. 

3. Terampil dalam mendorong komunitasnya dalam berteologia di dalam menjawab 
berbagai tantangan yang dihadapi gereja dan masyarakatnya dengan 
mengembangkan pelayanan pembinaan bagi warga gereja dan masyarakatnya. 

4. Terampil dalam berkomunikasi dan berdialog dengan sesamanya manusia dan 
dengan komunitas masyarakat lintas agama, budaya, iman kepercayaan, untuk 
membangun kegiatan bersama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, guna 
pemeliharaan kerukunan di antara umat beragama. 

5. Menjadi teladan bagi jemaat dan masyarakatnya dalam peningkatan ketakwaan, 
rajin dalam beribadah dan berdoa, jujur, tulus dan ikhlas dalam pekerjaan dan 
pelayanannya. 

6. Selalu menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan dan bersikap positif terhadap 
sesamanya sebagai perwujudan iman percayanya. 
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3. Klasifikasi Mata Kuliah S1 Theologia/Kependetaan 
 

No. KODE MATA KULIAH Inti Lokal SKS 

I.   M P K Matakuliah Pengembangan 
Kepribadian 

  2 

1.  MPK 01 Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan √  2 

2.  MPK 02 Komunikasi dan Teologi   √ 2 

3.  MPK 03 Kewirausahaan  √ 2 

4.  MPK 04 Bahasa Inggris Teologi  √ 2 

5.  MPK 05 Budaya Lokal/Ilmu Budaya Dasar √  2 

Jumlah 10 

II. MKK  Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan   2 

1.  MKK 01 Pembimbing & Pengetahuan PL I √  2 

2.  MKK 02 Pembimbing & Pengetahuan PL II √  2 

3.  MKK 03 Pembimbing & Pengetahuan PB I √  2 

4.  MKK 04 Pembimbing & Pengetahuan PB II √  2 

5.  MKK 05 Bahasa Ibrani I √  2 

6.  MKK 06 Bahasa Ibrani II √  2 

7.  MKK 07 Bahasa Yunani I √  2 

8.  MKK 08 Bahasa Yunani II √  2 

9.  MKK 09 Pengantar Ilmu Teologi  √  2 

10.  MKK 10 Islamologi   √ 2 

11.  MKK 11 Sosiologi Agama  √ 2 

12.  MKK 12 Hermeneutik PL I √  2 

13.  MKK 13 Hermeneutik PL II √  2 

14.  MKK 14 Hermeneutik PB I √  2 

15.  MKK 15  Hermeneutik PB II √  2 

16.  MKK 16 Filsafat Barat  √ 2 

17.  MKK 17 Filsafat Timur  √ 2 

18.  MKK 18 Metodologi Penelitian Sosial & Teologi  √ 2 

19.  MKK 19 Teologi Sosial  √ 2 

20.  MKK 20 Okultisme  √ 2 

21.  MKK 21 Ilmu Agama Hindu, Budha, dan Agama 
Suku 

 √ 2 

22.  MKK 22 Penulisan Karya Ilmiah & Statistika √  2 

Jumlah 44 

III. MKB Mata Kuliah Keahlian Berkarya    

1.  MKB 01 Teologi PL I √  2 

2.  MKB 02 Teologi PL II √  2 

3.  MKB 03 Teologi  PB I √  2 

4.  MKB 04 Teologi PB II √  2 

5.  MKB 05 Dogmatika I √  2 

6.  MKB 06 Dogmatika II √  2 

7.  MKB 07 Etika I √  2 

8.  MKB 08 Etika II √  2 

9.  MKB 09 Sejarah Gereja Umum I √  2 

10.  MKB 10 Sejarah Gereja Umum II √   

11.  MKB 11 Sejarah Gereja Asia √  2 

12.  MKB 12 Sejarah Gereja Indonesia I √  2 

13.  MKB 13 Sejarah Gereja Indonesia II √  2 
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14.  MKB 14 Teologia Kontekstual & Kontemporer  √ 2 

15.  MKB 15 Kemajemukan dan Teologi Agama-
agama 

 
√ 2 

16.  MKB 16 Seminar Ilmu Agama √  2 

17.    MKB 17 Seminar Sejarah Gereja √  2 

18.    MKB 18 Seminar Dogmatika  √  2 

19.    MKB 19 Seminar Etika √  2 

20.    MKB 20 Seminar PL √  2 

21.    MKB 21 Seminar PB √  2 

Jumlah 42 

IV. MPB Mata Kuliah Prilaku Berkarya    

1.  MPB 01 Oikumenika  √ 2 

2.  MPB 02 Metode dan Kurikulum PWG  √ 2 

3.  MPB 03 Pastoral I √  2 

4.  MPB 04 Pastoral II  √  2 

5.  MPB 05 Liturgika I  √  2 

6.  MPB 06 Liturgika II  √  2 

7.  MPB 07 Homiletika I  √  2 

8.  MPB 08 Homiletika II  √  2 

9.  MPB 09 Misiologi I √  2 

10.  MPB 10 Misiologi II  √  2 

11.  MPB 11 Musik Gereja I/Alat Musik √  2 

12.  MPB 12 Musik Gereja II/Paduan Suara √  2 

13.  MPB 13 Management dan Hukum Gereja  √ 2 

14.  MPB 14 Teknologi dan Media Pengajaran  √ 2 

15.  MPB 15 PAK Anak dan Remaja                                                            √  2 

16.  MPB 16 PAK Pemuda dan Dewasa √  2 

17.  MPB 17 Kateketika √  2 

18.  MPB 18 Observasi/Penelitian Jemaat  √ 2 

Jumlah 36 

V. MBB Mata Kuliah Berkehidupan Bersama    

1.  MBB 01 Colleqium Pastoral I √  3 

2.  MBB 02 Colleqium Pastoral II √  3 

3.  MBB 03 Bimbingan Proposal Skripsi  √ 1 

4.  MBB 04 Skripsi √  5 

Jumlah 12 

VI. MKP Mata Kuliah Pilihan    

1.  MKP 01 Mata Kuliah Pilihan (MKP)  √ 2 

2.  MKP 02 Mata Kuliah Pilihan (MKP)  √ 2 

Jumlah 4 
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MK. Pilihan Keahlian Berkarya (kecakapan menulis/berteologia) 
 

No Kode M. Kuliah No Kode M. Kuliah 
Spesialisa
si Bidang 

1.  
MKP 
01.1 

Pembacaan Ibrani 
10.  

MKP 
01.2 

Pneumatologi PL P. Lama 

2.  
MKP 
01.3 

Pembacaan Yunani 
11.  

MKP 
01.4 

Pneumatologi PB P. Baru 

3.  
MKP 
01.5 

Manajemen Konflik 
12.  

MKP 
01.6 

Phobia dan Trauma 
Healing 

Praktika/ 
Pastoral 

4.  
MKP 
01.7 

Misiologi III 
13.  

MKP 
01.8 

Kewiraswastaan 
(entrepreneurship) 

Misiologi 

5.  
MKP 
01.9 

Aneka Ragam 
Pelayanan Gereja 

14.  
MKP 
01.10 

Profesionalisme 
Mengajar 
(Sprituality of 
teaching) 

Pendidikan 
Kristen 

6.  
MKP 
01.11 

Dialog Antar Umat 
Beragama 

15.  
MKP 
01.12 

Agama dan 
Ideologi Sosial 

Ilmu 
Agama 

7.  
MKP 
01.13 

Sj. Perjumpaan 
Kristen & Islam di 
Indonesia 

16.  
MKP 
01.14 

Kekristenan dan 
Nasionalisme 

Historika 

8.  
MKP 
01.15 

Etika Kristen 
(Terapan) 

17.  
MKP 
01.16 

Teologi dan Politik Etika 

9.  
MKP 
01.17 

Dogmatika III 
18.  

MKP 
01.18 

Metode 
Kontekstualisasi 
Dogma 

Dogmatika  

 
 
MK. Pilihan Prilaku Berkarya (kecakapan berpraktek) 
 

No Kode M. Kuliah 
Spesialisasi 

Bidang 

1. MKP 02.1 Modifikasi Liturgi/Tata Ibadah  Praktika 

2. MKP 02.2 Arransement Musik Musikologi 

3. MKP 02.3 Praktek menggubah Nyanyian Jemaat Praktika 

4 MKP 02.4 
Administrasi (pembukuan & Surat menyurat) 
Gereja 

Praktika 

5 MKP 02.5 
Praktek Pendampingan Pastoral (mencakup 
pendampingan korban bencana alam, 
penggusuran, kekerasan hukum, dll) 

Pastoral 

6. MKP 02.6 
Praktek Pastoral Sosial (mencakup praktek 
pelayanan kebencanaan, LP, RS atau Lembaga 
Sosial Masy. lainnya) 

Pastoral 

7. MKP 02.7 Tata Laksana Liturgi Praktika 

8. MKP 02.14 
Weekend Ministry (Praktek pelayanan di Gereja-
gereja Medan & sekitarnya) 

Pastoral 

 
 

No. Keterangan Nama Mata Kuliah SKS 

I Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 10 

II Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 44 
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III Mata Kuliah Keahlian Berkarya  (MKB) 42 

IV Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 36 

V Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 12 

VI Mata Kuliah Pilihan (MKP) 4 

Jumlah SKS Program Strata Satu (S1) 148 

 
5. Distribusi Mata Kuliah Per-Semester 
 

No. Kode MK SEMESTER  1 SKS 

1.  MPK 01 Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan 2 

2.  MKK 22 Penulisan Karya Ilmiah & Statistika 2 

3.  MPK 04 Bahasa Inggris Teologi 2 

4.  MKK 01 Pembimbing & Pengetahuan PL I 2 

5.  MKK03 Pembimbing & Pengetahuan PB I 2 

6.  MKK 05 Bahasa Ibrani I 2 

7.  MPB 11 Musik Gereja I/Alat Musik 2 

8.  MPK 05 Budaya Lokal/Ilmu Budaya Dasar 2 

9.  MPK 02 Komunikasi dan Teologi  2 

10.  MKK 21 Ilmu Agama Hindu, Budha, dan Agama Suku. 2 

                                                                     Jumlah 20 

 

No. Kode MK SEMESTER 2 Sks 

1.  MKB 09 Sejarah Gereja Umum I 2 

2.  MKK 02 Pembimbing & Pengetahuan PL II 2 

3.  MKK 04 Pembimbing & Pengetahuan PB II 2 

4.  MKK 06 Bahasa Ibrani II 2 

5.  MKK 07 Bahasa Yunani I 2 

6.  MKK 16 Filsafat Barat 2 

7.  MPB 12 Musik Gereja II/Paduan Suara 2 

8.  MKK 09 Pengantar Ilmu Teologi  2 

9.  MPB 15 PAK Anak dan Remaja                                                            2 

10.  MKK 11 Sosiologi Agama 2 

                                                             Jumlah 20 

 

No. Kode MK SEMESTER 3 SKS 

1.  MPB 16 PAK Pemuda dan Dewasa 2 

2.  MKK 08 Bahasa Yunani II 2 

3.  MKK 12 Hermeneutik PL I 2 

4.  MKK 14 Hermeneutik PB I 2 

5.  MKK 10 Islamologi  2 

6.  MKB 10 Sejarah Gereja Umum II 2 

7.  MKB 7 Etika I 2 

8.  MPB 03 Pastoral I 2 

9.  MKK 18 Metodologi Penelitian Sosial & Teologi 2 

10.  MPB 09 Misiologi I 2 

11.  MKK 17 Filsafat Timur 2 

                                                                 Jumlah 22 

 

No. Kode MK SEMESTER  4 SKS 

1.  MKB 11 Sejarah Gereja Asia 2 
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2.  MKK 13 Hermeneutik PL II 2 

3.  MKK 15  Hermeneutik PB II 2 

4.  MKB 05 Dogmatika I 2 

5.  MPB 04 Pastoral II 2 

6.  MKB08 Etika II 2 

7.  MPB 05 Liturgika I 2 

8.  MPB 18 Observasi/Penelitian Jemaat 2 

9.  MPB 10 Misiologi II 2 

10.  MBB 01 Colleqium Pastoral I 3 

                                                               Jumlah 21 

 

No. Kode MK SEMESTER 5 SKS 

1.  MKB 01 Teologi PL I 2 

2.  MKB 03 Teologi  PB I 2 

3.  MKB 06 Dogmatika II 2 

4.  MKB 12 Sejarah Gereja Indonesia I 2 

5.  MKB 15 Kemajemukan dan Teologi Agama-agama 2 

6.  MPB 07 Homiletika I 2 

7.  MPB 06 Liturgika II 2 

8.  MKB 14 Teologia Kontekstual & Kontemporer 2 

9.  MKB 19 Seminar Etika 2 

10.  MKK 20 Okultisme 2 

11.  MPB 13 Management dan Hukum Gereja 2 

                                                                 Jumlah 22 

 

No. Kode MK SEMESTER 6 SKS 

1.  MKB 13 Sejarah Gereja Indonesia II 2 

2.  MKB 02 Teologi PL II 2 

3.  MKB 04 Teologi PB II 2 

4.  MPB 08 Homiletika II 2 

5.  MKB 16 Seminar Ilmu Agama 2 

6.  MKK 19 Teologi Sosial 2 

7.  MKB 18 Seminar Dogmatika  2 

8.  MPB 17 Kateketika 2 

9.  MKP 01 Mata Kuliah Pilihan (MKP) 2 

10.  MBB 02 Colleqium Pastoral II 3 

                                                                   Jumlah 21 

 

No. Kode MK SEMESTER 7 SKS 

1.  MKB 17 Seminar Sejarah Gereja 2 

2.    MKB 20 Seminar PL 2 

3.    MKB  21 Seminar PB 2 

4.  MPK 03 Kewirausahawan 2 

5.  MPB 01 Oikumenika 2 

6.  MPB 14 Teknologi dan Media Pengajaran 2 

7.  MBB 03 Bimbingan Proposal Skripsi 1 

8.  MPB 02 Metode dan Kurikulum PWG 2 

9.  MKP 02 Mata Kuliah Pilihan (MKP) 2 

                                                                       Jumlah 17 
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No. Kode MK SEMESTER 8 SKS 

1.  MBB 04 Skripsi 5 

                                                                        Jumlah 5 

  Total (dengan pilihan)   148 

 
6. Deskripsi Mata Kuliah 

 

No. Nama  Uraian 

1.  Mata Kuliah : Pancasila/Kewarganegaraan 

Kode MK : MPK 01 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang 
Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan, sejarah 
terbentuknya Pancasila serta fungsinya sebagai 
dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan wawasan nasional bangsa 
Indonesia dalam mencapai cita-cita Nasional. 

2. Mampu menjelaskan pentingnya Ketahanan 
Nasional Indonesia di bidang ideologi, Politik, 
Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengembangkan kepribadian yang baik 
dalam hal moral, etika di dalam menyelesaikan 
tugas bela Negara. 

2. Mampu berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air. 

3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila. 

4. Mampu bekerjasama dalam kegiatan sosial dan 
peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

Sikap : 1. Memiliki kepribadian dan karakter pendidik yang 
dapat menjadi teladan dalam perilaku, kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. 

3. Memiliki jiwa nasionalisme dan tanggung jawab 
pada negara dan bangsa. 
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No. Nama  Uraian 

2.  Mata Kuliah : Teologi dan Komunikasi 

Kode MK : MPK 02 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar 
teologi dan dasar-dasar ilmu komunikasi serta 
melihat hubungan timbal balik keduanya dalam 
rangka mengkomunikasikan Injil. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara 
teologi dengan ilmu komunikasi serta 
mengembangkan dan mempraktekkannya dalam 
pewartaan Injil. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami dasar-dasar teologi dan 
dasar-dasar ilmu komunikasi dan hubungan 
timbal baliknya. 

2. Mampu menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi 
yang dapat digunakan dalam pewartaan Injil.  

3. Mampu mengkomunikasikan Injil dengan 
menggunakan berbagai bentuk media 
komunikasi yang ada secara selektif. 

Sikap : 1. Memiliki etika dalam berkomunikasi  
2. Suka berinteraksi dengan sesama dan 

lingkungannya. 

 
 

No. Nama  Uraian 

3.  Mata Kuliah : Sosiologi Agama 

Kode MK : MKK 11 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang teori, prinsip dan 
metode-metode ilmu sosial dalam rangka 
menjelaskan aktivitas-aktivitas dalam masyarakat 
agama. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu mengenal dan mengetahui konsep-
konsep dasar ilmu-ilmu sosial dalam 
menjelaskan agama. 

2. Mampu memahami aktivitas-aktivitas sosial 
dalam masyarakat agama. 

3. Mampu menganalisa fungsi dan kedudukan 
agama dalam kehidupan individu dan 
masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan nilai–nilai hidup dalam 
masyarakat agama melalui kajian ilmu sosial dan 
refleksi teologi secara praktis. 

2. Mampu memahami isu-isu sosial dalam 
kehidupan beragama di Indonesia. 

Sikap : 1. Memiliki sikap keterbukaan dalam interaksi sosial  
2. Menghargai kepelbagaian yang ada di tengah-

tengah masyarakat agama. 
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No. Nama  Uraian 

4.  Mata Kuliah : Budaya Lokal/Ilmu Budaya Dasar 

Kode MK : MPK 05 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang keberadaan 
manusia dalam hubungannya dengan masyarakat 
dan lingkungannya yang mencakup pertumbuhan 
penduduk, pertumbuhan kebudayan (nilai-nilai 
budaya dan kearifan lokal), sistem ekonomi, 
teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan keberadan manusia dan 
Hubungannya dengan masyarakat dan 
lingkungannya. 

2. Mampu menjelaskan pertumbuhan penduduk, 
pertumbuhan kebudayan (nilai-nilai budaya dan 
kearifan lokal), sistem ekonomi, teknologi dan 
ilmu pengetahuan. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan budaya sebagai karunia 
Tuhan yang dapat menjadi media pembelajaran  

2. Mampu menggunakan nilai-nilai budaya dan 
kearifan lokal dalam rangka pengembangan 
teologi. 

3. Mampu berpikir kritis terhadap setiap fenomena 
budaya yang muncul di tengah-tengah 
masyarakat. 

Sikap : 1. Mencintai budaya lokal dan mengembangkannya 
bagi kemajuan dalam kehidupan. 

2. Menghargai keragaman nilai-nilai budaya dan 
kearifan lokal dalam rangka mempererat 
kesatuan bangsa. 

 

No. Nama  Uraian 

5.  Mata Kuliah : Pembimbing & Pengetahuan PL I 

Kode MK : MKK 01 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang   garis besar 
isi/pesan kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab 
di luar kanonik, yaitu hubungan Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru, Sejarah Israel, Kanonisasi kitab-
kitab PL, latar belakang geografis, terbentuknya 
kitab Taurat (teori sumber), kitab sejarah. 

Keterampilan Umum : Memahami isi/pesan dan latar belakang sejarah 
kitab-kitab Pentateukh, kitab-kitab sejarah, tradisi-
tradisi dan terjadinya teori-teori sumber. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami garis besar isi/pesan kitab-
kitab Pentateukh, kitab-kitab sejarah. 

2. Mampu mengetahui tentang Kanonisasi PL. 
3. Mampu menerapkan pokok-pokok ajaran dalam 

kitab-kitab Pentateukh, kitab-kitab sejarah dan 
tradisi serta teori-teori sumber. 

Sikap : 1. Memiliki tanggungjawab menerapkan pokok-
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pokok ajaran dan nilai-nilai kitab-kitab 
Pentateukh, kitab-kitab sejarah  dalam kehidupan 
sehari- hari. 

2. Memberlakukan pokok-pokok ajaran dan nilai-
nilai kitab-kitab Pentateukh, kitab-kitab sejarah  
dalam kehidupannya. 

 

No. Nama  Uraian 

6.  Mata Kuliah : Pembimbing & Pengetahuan PL II 

Kode MK : MKK 02 

Prasyarat : Lulus Pembimbing & Pengetahuan PL I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang   garis besar 
isi/pesan kitab-kitab sastra hikmat dan kitab para 
nabi.  

Keterampilan Umum : Memahami isi/pesan dan latar belakang sejarah 
kitab-kitab sastra hikmat dan kitab para nabi 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami garis besar isi/pesan kitab-
kitab sastra hikmat dan kitab para nabi.  

2. Mampu menerapkan pokok-pokok ajaran dalam 
kitab-kitab sastra hikmat dan kitab para nabi 

Sikap : 1. Memiliki tanggungjawab menerapkan pokok-
pokok ajaran dan nilai-nilai kitab-kitab sastra 
hikmat dan kitab para nabi dalam kehidupan 
sehari- hari. 

2. Memberlakukan pokok-pokok ajaran dan nilai-
nilai kitab-kitab sastra hikmat dan kitab para nabi 
dalam kehidupannya. 

 

No. Nama  Uraian 

7.  Mata Kuliah : Pembimbing & Pengetahuan PB I 

Kode MK : MKK 03 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan 
latar belakang sejarah PB, dunia Hellenisme 
sebelum lahirnya agama Kristen, kanonisasi PB, 
kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah Perjanjian Baru, dunia 
Hellenisme sebelum lahirnya agama Kristen, 
kanonisasi PB, kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah Perjanjian Baru, dunia 
Hellenisme sebelum lahirnya agama Kristen, 
kanonisasi PB, kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul. 

2. Mampu memahami sejarah perkembangan gereja 
dalam PB.  

3. Mampu menjelaskan terjadinya kitab–kitab PB 
(kanonisasi PB). 

Sikap : 1. Memiliki tanggungjawab menerapkan pokok-pokok 
ajaran dan nilai-nilai kitab-kitab Injil dan Kisah Para 
Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menghidupi nilai-nilai ajaran kitab-kitab Injil dan Kisah 
Para Rasul dalam kehidupannya  
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No. Nama  Uraian 

8.  Mata Kuliah : Pembimbing & Pengetahuan PB II 

Kode MK : MKK 04 

Prasyarat : Lulus Pembimbing & Pengetahuan PB I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan 
latar belakang dan sejarah surat-surat Paulus, surat-
surat Am dan Apokaluptis. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptis. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan sejarah surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptis. 

2. Mampu menjelaskan arti dan makna pokok-
pokok ajaran serta tema-tema khusus surat-surat 
Paulus, surat-surat Am dan Apokaluptis. 

Sikap : 1. Memiliki tanggungjawab menerapkan pokok-
pokok ajaran, nilai-nilai dan tema-tema khusus 
surat-surat Paulus, surat-surat Am dan 
Apokaluptis dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menghidupi nilai-nilai ajaran surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptis dalam 
kehidupannya. 

 

No. Nama  Uraian 

9.  Mata Kuliah : Bahasa Ibrani I 

Kode MK : MKK 05 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang dasar bahasa 
Ibrani dalam aspek ketata-bahasaannya. Mahasiswa 
diperkenalkan dengan sejarah dan sifat bahasa 
Ibrani, huruf dan tanda baca. 

Keterampilan Umum : Mampu menguasai dasar-dasar bahasa Ibrani dalam 
aspek ketata-bahasaannya serta dapat membaca 
Alkitab bahasa Ibrani secara benar. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca Alkitab bahasa Ibrani secara 
benar.  

2. Mampu memahami aspek tata bahasa Ibrani 
sebagai bahasa kitab suci PL.  

3. Mampu memahami teks asli Perjanjian Lama 
untuk mendukung penafsiran. 

Sikap : Memiliki kecintaan dan ketekunan menggali kitab-
kitab PL dalam bahasa aslinya. 

 

No. Nama  Uraian 

10.  Mata Kuliah : Bahasa Ibrani II 

Kode MK : MKK 06 

Prasyarat : Lulus Bahasa Ibrani I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang tata bahasa 
Ibrani lanjutan.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami tata bahasa Ibrani, membaca 
dan menterjemahkan beberapa teks Alkitab bahasa 
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Ibrani secara benar. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca dan menterjemahkan 
beberapa teks Alkitab bahasa Ibrani secara 
benar.  

2. Mampu memahami teks asli PL dalam rangka 
menafsirkan beberapa teks kitab-kitab PL. 

Sikap : Memiliki kecintaan dan ketekunan menterjemahkan 
Alkitab bahasa Ibrani serta menggali berapa teks 
kitab-kitab PL. 

 

No. Nama  Uraian 

11.  Mata Kuliah : Bahasa Yunani I 

Kode MK : MKK 07 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang dasar bahasa 
Yunani dalam aspek ketata-bahasaannya. 
Mahasiswa diperkenalkan dengan sejarah, 
perkembangan bahasa Yunani, huruf dan tanda 
baca. 

Keterampilan Umum : Mampu menguasai dasar-dasar bahasa Yunani 
dalam aspek ketata-bahasaannya serta dapat 
membaca Alkitab bahasa Yunani secara benar. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca Alkitab bahasa Yunani secara 
benar.  

2. Mampu memahami aspek tata bahasa Yunani 
sebagai bahasa kitab suci PB.  

3. Mampu memahami teks asli Perjanjian Lama 
untuk mendukung penafsiran. 

Sikap : Memiliki kecintaan dan ketekunan menggali kitab-
kitab PB dalam bahasa aslinya. 

 

No. Nama  Uraian 

12.  Mata Kuliah : Bahasa Yunani II 

Kode MK : MKK 08 

Prasyarat : Lulus Bahasa Yunani I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang tata bahasa 
Yunani lanjutan.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami tata bahasa Yunani, membaca 
dan menterjemahkan beberapa teks Alkitab bahasa 
Yunani secara benar. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca dan menterjemahkan 
beberapa teks Alkitab bahasa Yunani secara 
benar.  

2. Mampu memahami teks asli PB dalam rangka 
menafsirkan beberapa teks kitab-kitab PB. 

Sikap : Memiliki kecintaan dan ketekunan menterjemahkan 
Alkitab bahasa Yunani serta menggali berapa teks 
kitab-kitab PB. 
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No. Nama  Uraian 

13.  Mata Kuliah : Bahasa Inggris Teologi 

Kode MK : MPK 04 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari agar mahasiswa 
mengerti menggunakan bahasa Inggris dalam 
berkomunikasi termasuk menterjemahkan istilah-
istilah bahasa Inggris dengan baik dan benar 

Keterampilan Umum : Mampu menguasai istilah-istilah bahasa Inggris 
yang berkaitan dengan teologis dan mampu 
memahami bacaan dan menterjemahkan buku-buku 
teologi berbahasa Inggris dengan bantuan kamus.  

Keterampilan Khusus: : Mampu mengembangkan pengetahuan teologinya 
dengan penggalian istilah – istilah theology dari buku 
– buku teologi berbahasa Inggris. 

Sikap : Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris  

 

No. Nama  Uraian 

14.  Mata Kuliah : Kewirausahaan 

Kode MK : MPK 03 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar 
kewirausahaan tentang berbagai peluang, jenis dan 
fungsi berwirausaha untuk menunjang kemandirian 
dana serta daya dalam pelayanan di keluarga, 
sekolah, gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu melakukan analisis usaha dan menyusun 
rencana usaha untuk menuju kemandirian dana 
dan daya. 

2. Mampu mempraktekkan cara-cara 
kewirausahaan yang menunjang pelayanan 
keluarga, sekolah, gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menerapkan prinsip, manajerial, 
marketing kewirausahan untuk menciptakan 
peluang usaha yang mandiri, inovatif dan kreatif. 

2. Mampu menjelaskan pentingnya 
kewirausahawan di tengah-tengah pendidikan, 
gereja dan masyarakat. 

3. Mampu berkontribusi untuk mengembangkan 
bakat dan talenta untuk membangun diri  dan 
orang lain.  

Sikap : 1. Memiliki sikap dan tanggung jawab dalam 
membangun kewirausahaan yang mendukung 
pelayanan. 

2. Memiliki sikap pekerja dan pelayan dalam 
meningkatkan pelayanan di gereja dan 
masyarakat. 
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No. Nama  Uraian 

15.  Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Teologi 

Kode MK : MKK 09 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang arti teologi, alat, 
sumber dan tempat berteologi, cabang-cabangnya 
dan pokok-pokok yang digumuli di sepanjang 
sejarah teologi Kristen serta perkembangannya 
sampai sekarang. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami arti, tempat dan isi ilmu teologi 
serta makna studi teologi dalam berbagai konteks 
perkembangan pemikiran manusia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami arti teologi sebagai ilmu, 
hubungannya dengan iman, alat dan sumber 
serta metode berteologi. 

2. Mampu memahami klasifikasi teologi dan 
konteks global (tempat) dalam berteologi dalam 
sejarah teologi Kristen, mencakup: 
Fundamentalisme, sekularisme, teologi dan 
budaya, teologi dan keadilan gender. 

3. Mampu memahami konteks nasional dan lokal 
(tempat) dalam berteologi, mencakup: teologi 
dan pancasila, teologi sukses, teologi dan 
tekhnologi/media, kerusakan lingkungan dan 
bencana alam, teologi menyikapi korupsi, teologi 
dan kekerasan 

Sikap : 1. Memiliki kecintaan belajar teologi dan 
mempraktekkannya dalam prilaku mahasiswa 
teologi.  

2. Memiliki kearifan berteologi secara kontekstual. 
3. Memiliki prilaku dan cara berpikir yg dipengaruhi 

alam berpikir teologi.  

 

No. Nama  Uraian 

16.  Mata Kuliah : Islamologi  

Kode MK : MKK 10 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas latar belakang sejarah 
Arabia sebelum Islam dan  masa pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan Islam pada zaman 
Nabi Muhammad, Khulafa Rashidun sampai Islam 
modern. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami sejarah Arabia sebelum 
Islam dan  masa pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan Islam pada zaman Nabi 
Muhammad, Khulafa Rashidun sampai Islam 
modern. 

2. Mampu menjelaskan sejarah pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan agama Islam di 
Indonesia. 
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Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan sejarah timbulnya aliran-
aliran dalam Islam setelah Nabi Muhammad 
wafat sampai Islam modern. 

2. Mampu membangun dialog yang konstruktif 
dengan umat beragama Islam. 

3. Mampu memahami sejarah perjumpaan Kristen 
dan Islam di Indonesia. 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran tentang perbedaan antara 
agama Kristen dan Islam melalui hidup 
berdampingan. 

2. Memiliki keterpanggilan untuk memprakarsai 
terjadinya dialog antara Kristen dan Islam 

 

No. Nama  Uraian 

17.  Mata Kuliah : Hermeneutik PL I 

Kode MK : MKK 12 

Prasyarat : Lulus Pembimbing & Pengetahuan PL.II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan kitab Taurat dan kitab Sejarah serta 
penerapannya di dalam konteks kehidupan saat ini 
dengan mempelajari sejarah dan menggunakan 
metode-metode penafsiran yang kontekstual.  

Keterampilan Umum : Mampu menemukan arti dan pesan kitab Taurat dan 
kitab Sejarah serta menerapkannya dalam konteks 
kehidupan saat ini.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menguasai sejarah, prinsip dan metode 
hermeneutik kitab suci mulai zaman Esra – 
zaman modern. 

2. Mampu menggali dan menemukan arti dan pesan 
kitab Taurat dan kitab Sejarah dengan 
menggunakan metode-metode penafsiran yang 
kontekstual. 

3. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan kitab 
Taurat dan kitab Sejarah dalam konteks 
kehidupan saat ini. 

Sikap : 1. Suka menggali teks untuk menemukan arti dan 
pesan firman Tuhan.  

2. Menghidupi arti dan pesan kitab Taurat dan 
Sejarah. 

 

No. Nama  Uraian 

18.  Mata Kuliah : Hermeneutik PL II 

Kode MK : MKK 13 

Prasyarat : Lulus Hermeneutik PL. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan firman Tuhan dalam kitab sastra hikmat, 
nabi-nabi dan aplikasinya dalam kehidupan saat ini.  

Keterampilan Umum : Mampu menemukan arti dan pesan firman Tuhan 
dalam kitab sastra hikmat, nabi-nabi dan aplikasinya 
dalam kehidupan saat ini.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggali dan menemukan arti dan pesan 



32 

 

firman Tuhan dalam kitab sastra hikmat dengan 
mempelajari sejarah dan menggunakan metode-
metode penafsiran yang kontekstual. 

2. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan firman 
Tuhan dalam kitab sastra hikmat, nabi-nabi 
dalam kehidupan masa kini. 

3. Mampu menjawab pergumulan gereja dan 
masyarakat dari pesan firman Tuhan dalam kitab-
kitab PL. 

Sikap : 1. Suka menggali teks untuk menemukan arti dan 
pesan firman Tuhan. 

2. Menghidupi arti dan pesan kitab sastra hikmat 
dan Nabi-nabi. 

 

No. Nama  Uraian 

19.  Mata Kuliah : Hermeneutik PB I 

Kode MK : MKK 14 

Prasyarat : Lulus Pembimbing & Pengetahuan PB.II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan firman Tuhan dalam kitab Injil dan Kitab 
Para Rasul serta penerapannya di dalam konteks 
kehidupan saat ini dengan mempelajari sejarah dan 
menggunakan metode-metode penafsiran yang 
kontekstual. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang  arti dan pesan dari 
kitab Injil dan Kisah Para Rasul dengan mempelajari 
sejarah dan menggunakan metode-metode 
penafsiran yang kontekstual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menguasai sejarah, prinsip dan metode 
hermeneutik kitab suci mulai zaman para Rabbi 
Yahudi – zaman modern. 

2. Mampu menggali dan menafsirkan arti dan pesan 
firman Tuhan dalam kitab Injil, kitab Kisah Para 
Rasul. 

3. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan firman 
Tuhan dalam kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul 
dalam konteks kehidupan saat ini 

Sikap : 1. Suka menggali teks untuk menemukan arti dan 
pesan firman Tuhan dalam kitab Injil dan Kisah 
Para Rasul. 

2. Menghidupi arti dan pesan firman Tuhan dalam 
kitab Injil dan Kisah Para Rasul. 

 

No. Nama  Uraian 

20.  Mata Kuliah : Hermeneutik PB II 

Kode MK : MKK 15 

Prasyarat : Lulus Hermeneutik PB I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan firman Tuhan dalam surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptik dan aplikasinya 
dalam kehidupan saat ini.  
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Keterampilan Umum : Mampu menemukan arti dan pesan firman Tuhan 
dalam surat-surat Paulus, surat-surat Am dan 
Apokaluptik dan aplikasinya dalam kehidupan saat 
ini.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggali dan menemukan arti dan 
pesan firman Tuhan dalam surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptik dengan 
mempelajari sejarah dan menggunakan metode-
metode penafsiran yang kontekstual. 

2. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan firman 
Tuhan dalam surat-surat Paulus, surat-surat Am 
dan Apokaluptik dalam kehidupan masa kini. 

3. Mampu menjawab pergumulan gereja dan 
masyarakat dari pesan firman Tuhan dalam kitab-
kitab PB. 

Sikap : 1. Suka menggali teks untuk menemukan arti dan 
pesan firman Tuhan. 

2. Menghidupi arti dan pesan surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptik. 

 

No. Nama  Uraian 

21.  Mata Kuliah : Filsafat Barat 

Kode MK : MKK 16 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar 
filsafat secara umum dan filsafat barat mulai dari 
zaman klasik, abad pertengahan, modern dan post 
modern serta implikasinya bagi pemikiran teologi. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan prisip-prinsip dasar filsafat 
secara umum dan filsafat barat mulai dari zaman 
klasik, abad pertengahan, modern dan post modern. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami prinsip-prinsip dasar filsafat 
secara umum mencakup ontology, epistemology 
dan aksiologi. 

2. Mampu menjelaskan sejarah, tema-tema dan 
prinsip-prinsip dasar filsafat barat mulai dari 
zaman klasik, abad pertengahan, modern dan 
post modern. 

3. Mampu mengimplikasikan filsafat Barat ke dalam 
pemikiran teologi. 

Sikap : 1. Memiliki sikap kritis terhadap fenomena yang 
terjadi. 

2. Bijaksana berpikir dan bertindak untuk 
mengambil keputusan dalam setiap keadaan. 

 

No. Nama  Uraian 

22.  Mata Kuliah : Filsafat Timur 

Kode MK : MKK 17 

Prasyarat : Lulus Filsafat Barat 

Deskripsi 
Penguasaan 

: Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar 
filsafat secara umum dan filsafat timur mencakup 
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Pengetahuan filsafat Cina, India, Jepang, Korea, Arab, Indonesia 
dan Asia lainnya serta implikasinya bagi pemikiran 
teologi. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar filsafat 
secara umum dan filsafat timur mencakup filsafat 
Cina, India, Jepang, Korea, Arab, Indonesia dan 
Asia lainnya serta implikasinya bagi pemikiran 
teologi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami prinsip-prinsip dasar filsafat 
secara umum mencakup ontology, epistemology 
dan aksiologi. 

2. Mampu menjelaskan sejarah, tema-tema dan 
prinsip-prinsip dasar filsafat secara umum dan 
filsafat timur mencakup filsafat Cina, India, 
Jepang, Korea, Arab, Indonesia dan Asia lainnya. 

3. Mampu mengimplikasikan filsafat Timur ke dalam 
pemikiran teologi. 

4. Mampu membedakan filsafat Barat dan Timur. 

Sikap : 1. Memiliki sikap kritis terhadap fenomena yang 
terjadi. 

2. Bijaksana berpikir dan bertindak untuk 
mengambil keputusan dalam setiap keadaan. 

 

No. Nama  Uraian 

23.  Mata Kuliah : Metodologi Penelitian Sosial & Teologi 

Kode MK : MKK 18 

Prasyarat : Lulus Sosiologi Agama 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar, proses, 
jenis serta manfaat metodologi penelitian sosial dan 
teologi yang berguna bagi gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami dasar-dasar, proses, jenis 
dan manfaat metodologi penelitian sosial dan 
teologi. 

2. Mampu memahami perbedaan model-model 
penelitian sosial dan teologi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar, proses, jenis 
dan manfaat metodologi penelitian sosial dan 
teologi. 

2. Mampu membedakan model-model penelitian 
sosial dan teologi.  

3. Mampu merancang dan melakukan penelitian 
social dan teologi. 

Sikap : 1. Memiliki kejujuran dalam mengumpulkan dan 
mengolah data. 

2. Memiliki sikap obyektip dalam melakukan 
penelitian sosial dan teologi. 
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No. Nama  Uraian 

24.  Mata Kuliah : Teologi Sosial 

Kode MK : MKK 19 

Prasyarat : Lulus Metodologi Penelitian Sosial & Teologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang tema-tema 
teologi sosial dalam rangka mengembangkan peran 
sosial gereja. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami ruanglingkup dan metodologi 
teologi sosial.  

2. Mampu menjelaskan tema-tema teologi sosial 
yang berdampak pada kehidupan gereja. 

3. Mampu menggunakan analisis teologi social 
untuk pengembangan peran social gereja. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu melihat hubungan teologi dengan 
analisis sosial dan menggunakannya bagi 
kehidupan gereja. 

2. Mampu mengembangkan pelayanan gereja 
secara holistik dan kontekstual. 

Sikap : 1. Peka terhadap masalah-masalah sosial. 
2. Memiliki kesadaran akan tanggungjawab sosial. 
3. Berani menyuarakan suara kenabian gereja 

dalam peran sosialnya melalui aksi nyata. 

 

No. Nama  Uraian 

25.  Mata Kuliah : Okultisme 

Kode MK : MKK 20 

Prasyarat : Lulus Ilmu Agama Hindu, Budha, dan Agama Suku. 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah membahas tentang fenomena 
kehidupan warga jemaat dan masyarakat yang 
terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Juga 
mempelajari pengetahuan dan kekuatan 
tersembunyi yang terdapat dalam alam semesta 
pada diri dan lingkungan kita. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu mengenal dirinya sebagai umat tebusan 
Tuhan yang harus berhadapan dengan berbagai 
fenomena kehidupan warga jemat dan 
masyarakat yang terlibat kuasa-kuasa kegelapan 
(okult). 

2. Mampu memahami dan mendeteksi adanya 
fenomena kehidupan warga jemaat dan 
masyarakat yang terlibat kuasa-kuasa kegelapan 
(okult). 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan pengetahuan dan kekuatan 
tersembunyi yang terdapat dalam alam semesta 
pada diri dan lingkungan yang tergolong ke 
dalam kuasa-kuasa kegelapan (okult). 

2. Mampu melayani warga jemaat dan masyarakat 
yang diperdaya oleh kuasa-kuasa kegelapan. 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan untuk hidup bebas dari 
kuasa-kuasa kegelapan. 
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2. Peka terhadap fenomena yang terjadi di tengah-
tengah gereja dan masyarakat khususnya yang 
mengalami kuasa-kuasa kegelapan. 

 

No. Nama  Uraian 

26.  Mata Kuliah : Ilmu Agama Hindu, Budha, dan Agama Suku. 

Kode MK : MKK 21 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah dan pokok-
pokok ajaran agama Hindu, Buddha dan agama 
suku, perbandingannya dari sudut pandang agama 
Kristen. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami sejarah, pokok-pokok ajaran 
agama Hindu, Buddha dan agama suku. 

2. Mampu memahami religiositas agama Hindu, 
Buddha dan agama suku. 

3. Mampu menganalisa persamaan dan perbedaan 
di antara agama Hindu, Buddha dan agama 
suku. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan sejarah, pokok-pokok 
ajaran agama Hindu, Buddha dan agama suku. 

2. Mampu menganalisa dan menjelaskan 
perbedaan antara agama Hindu, Buddha dan 
agama suku dengan agama Kristen. 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran terhadap perbedaan dan 
persamaan di antara agama Hindu, Buddha dan 
agama suku. 

2. Memiliki kesadaran membangun dialog dalam 
rangka merawat kerukunan antar umat beragama 
dengan nilai-nilai kristiani. 

 

No. Nama  Uraian 

27.  Mata Kuliah : Penulisan Karya Ilmiah dan Statistika 

Kode MK : MKK 22 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang Penulisan Karya 
Ilmiah dan Statistika sebagai bagian penting unjuk 
kerja mahasiswa mencakup: paper, makalah, 
laporan karya ilmiah (report), artikel dan seminar dan 
lain-lain. 

Keterampilan Umum : Mampu menulis karya ilmiah, mengidentifikasikan 
pengertian, peranan, manfaat, tujuan statistik dan 
dapat menuliskan laporan dengan menggunakan 
statistik. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menulis karya ilmiah berdasarkan kaidah 
keilmuan. 

2. Mampu menuliskan karya ilmiah yang sistematis 
dan metodologis.  

3. Mampu mengolah dan mengembangkan data 
statistik, populasi, frekwensi, grafik, simpangan, 
dispersi dan variasi, sampling, distribusi 
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sampling,  validitas dan pembuktian hipotesa. 
4. Mampu membuktikan potensi dan wawasan 

ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah dalam bentuk karya 
ilmiah. 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran pentingnya karya ilmiah dan 
statistik. 

2. Bertanggungjawab secara akademis terhadap 
pengunaan data dalam karya ilmiah. 

 

No. Nama  Uraian 

28.  Mata Kuliah : Teologi PL I 

Kode MK : MKB 01 

Prasyarat : Lulus Hermeneutik PL. II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah metodologi 
teologi, pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
mulai dari kitab-kitab Taurat sampai kitab-kitab 
Sejarah serta mempergumulkan relevansinya 
dengan kehidupan gereja dan masyarakat masa kini. 
Juga mempelajari pandangan teologi tokoh-tokoh 
teologi PL. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL serta 
mempergumulkan relevansinya dengan kehidupan 
gereja dan masyarakat masa kini 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
dalam kitab-kitab Taurat dan kitab Sejarah PL. 

2. Mampu merelevansikan pesan teologis PL dari 
kitab-kitab Taurat dan kitab Sejarah PL dalam 
kehidupan gereja dan masyarakat masa kini  

3. Mampu menjelaskan pandangan teologi tokoh-
tokoh teologi PL. 

Sikap : Menghidupi arti dan pesan teologis kitab-kitab 
Taurat dan kitab-kitab Sejarah PL dalam konteks 
kehidupan saat ini 

 

No. Nama  Uraian 

29.  Mata Kuliah : Teologi PL. II 

Kode MK : MKB 02 

Prasyarat : Lulus Teologi PL. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah metodologi 
teologi, pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
mulai dari kitab-kitab Sastra Hikmat sampai kitab 
Nabi-nabi serta mempergumulkan relevansinya 
dengan kehidupan gereja dan masyarakat masa kini. 
Juga mempelajari pandangan para tokoh-tokoh 
teologi PL.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL serta 
mempergumulkan relevansinya dengan kehidupan 
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gereja dan masyarakat masa kini. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
dalam kitab-kitab Sastra Hikmat sampai kitab 
Nabi-nabi. 

2. Mampu merelevansikan pesan teologis PL dari 
kitab-kitab Sastra Hikmat sampai kitab Nabi-nabi 
dalam kehidupan gereja dan masyarakat masa 
kini  

3. Mampu menjelaskan pandangan teologi tokoh-
tokoh teologi PL. 

Sikap : Menghidupi arti dan pesan teologis kitab-kitab 
Sastra Hikmat sampai kitab Nabi-nabi dalam konteks 
kehidupan saat ini 

 

No. Nama  Uraian 

30.  Mata Kuliah : Teologi PB I 

Kode MK :  MKB 03 

Prasyarat : Lulus Hermeneutik PB. II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah metodologi 
teologi, pokok-pokok teologi dan pesan teologis PB 
dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul, serta 
relevansinya dengan kehidupan gereja dan 
masyarakat masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi mencakup gelar-gelar Yesus, 
pengharapan Mesianis dan Kerajaan Allah dalam 
Injil Sinoptis, konsep Logos dalam Injil Yohanes, 
serta studi tentang peranan Roh Kudus  dan 
perkembangan gereja dalam kitab Kisah Para Rasul. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang pokok-pokok 
Teologi PB dan hubungannya dengan Teologi 
PL.  

2. Mampu melihat kaitan kajian teologi PB dengan 
konteks masyarakat sekarang. 

3. Mampu mengaplikasikan teologi dalam konteks 
bermasyarakat dan bergereja masa kini.  

Sikap : 1. Memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai 
dengan teladan Kristus.  

2. Mampu mengaplikasikan makna teologi PB 
dalam kehidupannya sehari-hari. 

3. Memiliki semangat Rasuli yang digerakkan oleh 
Roh Kudus 

 

No. Nama  Uraian 

31.  Mata Kuliah : Teologi PB. II 

Kode MK : MKB 04 

Prasyarat : Lulus Teologi PB. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari pokok-pokok teologi dan 
pesan teologis PB dalam surat-surat Paulus, surat-
surat Am sampai kitab Wahyu. 
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Keterampilan Umum : Mampu memahami pokok-pokok teologi dan pesan 
teologis PB dalam surat-surat Paulus, surat-surat 
Am sampai kitab Wahyu. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang Teologi Paulus 
antara lain : Taurat dan Injil, makna penderitaan, 
kematian dan kebangkitan  

2. Mampu menjelaskan tentang Eskatologi dan 
Parousia dalam teologi Petrus dan Yohanes.  

3. Mampu menjelaskan teologi surat Ibrani, 
Yakobus dan Yudas. 

4. Mampu melihat kaitan kajian teologi PB dengan 
teologi PL dalam konteks masa kini. 

5. Mampu mengaplikasikan teologi dalam konteks 
bermasyarakat dan bergereja masa kini. 

Sikap : 1. Memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai 
dengan teladan Paulus, Petrus dan Yohanes. 

2. Mampu mengaplikasikan makna teologi PB 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 

No. Nama  Uraian 

32.  Mata Kuliah : Dogmatika I 

Kode MK : MKB 05 

Prasyarat : Lulus Pengantar Ilmu Teologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas doktrin Alkitab, Allah, 
Penciptaan, Trinitatis dan Kristologi untuk 
menumbuhkan pemahaman dasar berdogmatika 
dan mengembangkan minat berdogmatika. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami doktrin Alkitab (inspirasi dan 
kanonisasi), Allah (pribadi dan karya-Nya), 
Penciptaan (alam semesta dan manusia),  Trinitatis 
(metode ontologis dan fungsional) dan Kristologi 
(metode ontologis dan fungsional) untuk 
menumbuhkan pemahaman dasar dogmatika dan 
mengembangkan minat berdogmatika yang relevan 
di Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tema pokok di dalam 
Dogmatika Kristen mengenai doktrin Alkitab, 
Allah, Penciptaan, Trinitatis dan Kristologi.  

2. Mampu mengkontekstualisasikan dogmanya ke 
dalam kehidupan dan pelayananan nyata 
ditengah-tengah pergumulan kehidupan 
masyarakat Indonesia dan mengembangkan 
relasinya dengan alam semesta/lingkungan dan 
sesamanya. 

3. Mampu mengaplikasikan dogmanya dalam 
pengajaran, pergaulan dan prilakunya dalam 
konteks pergumulan gereja dan masyarakat 
masa kini. 

Sikap : 1. Memiliki pandangan, sikap dan kepribadian yang 
terbuka namun tidak bertentangan dengan 
dogma Kristen.  
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2. Memiliki perilaku kristiani dalam relasinya dengan 
alam semesta dan sesamanya dalam 
penghayatan dogmanya 

 

No. Nama  Uraian 

33.  Mata Kuliah : Dogmatika II 

Kode MK : MKB 06 

Prasyarat : Lulus Dogmatika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari doktrin tentang 
Soteriologi, Pneumatologi, Ekklesiologi dan 
Eskhatologi untuk menumbuhkan pemahaman dasar 
berdogmatika dan mengembangkan minat 
berdogmatika yang relevan di Indonesia. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan karya Allah dalam penebusan 
dan penyelamatan manusia (Soteriologi), Pribadi  
dan karya Roh Kudus (Pneumatologi), doktrin 
tentang Gereja (Ekklesiologi) dan Eskhatologi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami doktrin Soteriologi, 
Pneumatologi, Ekklesiologi dan Eskhatologi.  

2. Mampu merefleksikannya dogmanya secara kritis 
dan alkitabiah dalam kehidupan dan 
pelayananan nyata ditengah-tengah pergumulan 
kehidupan masyarakat Indonesia dan 
mengembangkan relasinya dengan semua 
orang. 

3. Mampu mengaplikasikan dogmanya ke dalam 
pengajaran, pergaulan dan prilakunya dalam 
konteks bergereja dan bermasyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki pandangan, sikap dan kepribadian yang 
terbuka dan tidak bertentangan dengan dogma 
Kristen. 

2. Memiliki sikap dialogis dalam relasi dengan 
sesamanya. 

3. Memiliki kepribadian yang dituntun oleh Roh 
Kudus dalam tugas pengabdian di bidang 
pelayanan dan pengajar. 

 

No. Nama  Uraian 

34.  Mata Kuliah : Etika I 

Kode MK : MKB 07 

Prasyarat : Lulus Pengantar Ilmu Teologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar dan 
metode etika Kristen menurut Alkitab serta 
perbedaannya dengan prinsip-prinsip dasar etika 
non Kristen. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan metode 
etika Kristen serta memperbandingkannya dengan 
dasar-dasar etika non Kristen. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami pengertian umum dan dasar-
dasar etika Kristen serta mampu 
membedakannya dari etika umum dan non 
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Kristen.  
2. Mampu menganalisa dan mengambil keputusan 

etis berdasarkan prinsip-prinsip dasar serta 
metode etika Kristen dalam kehidupannya.   

3. Mampu menerapkan nilai-nilai etika Kristen 
dalam pengajaran, pendidikan, pergaulan, prilaku 
hidup bergereja dan bermasyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki pandangan etis Kristen dan berupaya 
mengelola sistem berpikir yang etis kristiani. 

2. Memiliki sikap etis kristiani yang nampak dalam 
sikap sopan, santun, jujur, giat dan dapat 
dipercaya. 

 

No. Nama  Uraian 

35.  Mata Kuliah : Etika II 

Kode MK : MKB 08 

Prasyarat : Lulus Etika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas pokok-pokok yang 
menyangkut relasi antara etika Kristen dengan etika 
sosial (ekonomi, politik, budaya,  medis/seksual, 
sosial media), etika kontemporer  dan aplikasinya 
bagi kehidupan gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami etika Kristen untuk menganalisa 
dan menjawab masalah-masalah kontemporer yang 
ada dalam gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan etika Kristen dan 
mengaplikasikannya dalam pelayanan gereja dan 
masyarakat.  

2. Mampu menganalisa dan menjawab masalah-
masalah kontemporer yang terjadi dalam gereja 
dan masyarakat 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan dan tanggungjawab untuk 
menganalisa dan menjawab masalah-masalah 
yang terjadi dalam gereja dan masyarakat. 

2. Memiliki prinsip-prinsip etika Kristen dalam 
tingkah-laku. 

 

No. Nama  Uraian 

36.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Umum I 

Kode MK : MKB 09 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pertumbuhan, 
perkembangan-perkembangan serta perubahan-
perubahan yang dialami gereja sejak masa Gereja 
Mula-mula (30/33-590) sampai Gereja Abad 
Pertengahan (590-1492/1517). 

Keterampilan Umum : Mampu memahami tentang bagaimana gereja lahir 
dalam konteks Yahudi dan Hellenisme serta 
perkembangannya dan perubahannya pada masa 
Gereja Mula-mula sampai Gereja Abad 
Pertengahan. 
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Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan keberadaan gereja dalam 
konteks religio illicito dan religio licito.        

2. Mampu menjelaskan tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  
dalam hal pekabaran Injil.  

3. Mampu menjelaskan tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  
dalam hal ajaran.  

4. Mampu menjelaskan tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  
dalam hal organisasi gereja. 

5. Mampu menjelaskan nilai-nilai dari pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  yang 
dialami oleh gereja dalam hubungannya dengan 
pendidikan Kristen. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja dan mampu menerangkan 
pemikirannya secara kronologis dalam 
pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang 
dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter 
dirinya.  

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat. 

 

No. Nama  Uraian 

37.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Umum II 

Kode MK : MKB 10 

Prasyarat : Lulus Sejarah Gereja Umum I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan yang 
dialami gereja masa modern  sejak Reformasi 
Gereja tahun 1517 sampai terbentuknya 
denominasi-denominasi gereja   di dalam dan di 
sekitar gereja sampai saat ini. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang terjadinya Reformasi 
Gereja 1517 di berbagai  wilayah di Eropa serta 
dampak-dampak yang ditimbulkan reformasi  
tersebut sampai terbentuknya  denominasi-
denominasi  gereja 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang bagimana konteks 
reformasi serta  pemikiran-pemikiran  reformator. 

2. Mampu menjelaskan respon Gereja Katholik 
Roma terhadap Reformasi. 

3. Mampu menjelaskan Pietisme serta tebentuknya 
lembaga-lembaga Zending. 

4. Mampu menjelaskan latar belakang munculnya 
denominasi gereja serta pemikiran tokoh-
tokohnya antara lain: Lutheran, Calvinisme, 
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Anglikan, Methodis, Adventis, Baptis, 
Pentakostal, Kharismatik, Saksi Jehova, dll. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja dan mampu menerangkan 
pemikirannya secara kronologis dalam 
pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang 
dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter 
dirinya.  

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat. 

 

No. Nama  Uraian 

38.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Asia 

Kode MK : MKB 11 

Prasyarat : Lulus Sejarah Gereja Umum II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah 
pekabaran injil gereja mula-mula sampai masa 
pasca rasuli di benua Asia. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami tentang konteks Gereja lahir dan 
berkembang di Asia dalam pergumulannya 
berhadapan dengan tradisi agama–agama lokal, 
agama Islam, Hindu , Budha dan agama lainnya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menerangkan sejarah pekabaran Injil di 
benua Asia yang dimulai dari Yerusalem, 
Antiokia dan Asia Kecil.  

2. Mampu menganalisa tentang faktor-faktor 
pendukung dan penghambat pertumbuhan gereja 
serta pergumulan-pergumulannya berhadapan 
dengan konteks sosial, budaya dan agama 
masyarakat serta menyikapi tantangan 
perkembangan sejarah pekabaran Injil di Asia. 

3. Mampu menginterpretasi nilai-nilai sejarah dan 
menyikapi tantangan perkembangan sejarah 
pekabaran Injil di Asia. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja Asia dan mampu 
menerangkan pemikirannya secara kronologis 
dalam pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang 
dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter 
dirinya. 

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat.   
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No. Nama  Uraian 

39.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Indonesia I 

Kode MK : MKB 12 

Prasyarat : Lulus SGA 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang sejarah gereja 
Indonesia mencakup pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan-perubahan yang terjadi di Nusantara 
Indonesia abad ke VII,  XVI s/d abad XXI.   

Keterampilan Umum : Mampu menerangkan pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan-perubahan gereja di Nusantara 
Indonesia pada abad ke VII, XVI s/d abad XXI yang 
mencakup gereja pada masa pra penjajahan, masa 
penjajahan, masa Indonesia merdeka sampai 
dengan masa reformasi di Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah latar belakang PI di 
Indonesia, dan bagaimana perkembangan gereja 
pada masa Portugis, Belanda (VOC dan Hindia 
Belanda), Inggris dan Jepang.  

2. Mampu memahami sejarah latar belakang PI di 
Indonesia, dan bagaimana perkembangan gereja 
pada masa Indonesia merdeka, Orde Lama, 
Orde Baru dan Reformasi di Indonesia. 

3. Mampu menganalisa faktor-faktor pendukung 
dan penghambat pertumbuhan gereja di 
Indonesia serta pergumulan-pergumulannya 
berhadapan dengan konteks penjajahan, social 
(ekonomi, politik, budaya, agama dan 
masyarakat).  

4. Mampu menginterpretasi nilai-nilai sejarah dan 
menyikapi tantangan perkembangan sejarah 
pekabaran Injil di Indonesia. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja Indonesia dan mampu 
menerangkan pemikirannya secara kronologis 
dalam pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah gereja di 
Indonesia yang dipelajarinya untuk tujuan 
pembangunan karakter dirinya. 

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat.   

 

No. Nama  Uraian 

40.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Indonesia II 

Kode MK : MKB 13 

Prasyarat : Lulus SGI. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan gereja di 
wilayah-wilayah Nusantara Indonesia. 
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Keterampilan Umum : Mampu menerangkan pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan-perubahan gereja di wilayah-wilayah 
Nusantara Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami pertumbuhan dan 
perkembangan gereja-gereja di wilayah 
Indonesia bagian Timur antara lain GPM, GMIM, 
GMIT, GKI Tanah Papua dan lain-lain.  

2. Mampu memahami pertumbuhan dan 
perkembangan gereja-gereja di wilayah 
Indonesia bagian Tengah antara lain GKJW, 
GKPB, GKE, GKP dan lain-lain. 

3. Mampu memahami pertumbuhan dan 
perkembangan gereja-gereja di wilayah 
Indonesia bagian Barat antara lain HKBP, BNKP, 
HChB/HKI, GBKP, GKPS, GKPI, GKI Sumut, 
GKPA dan lain-lain. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja Asia dan mampu 
menerangkan pemikirannya secara kronologis 
dalam pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang 
dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter 
dirinya. 

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat.   

 

No. Nama  Uraian 

41.  Mata Kuliah : Teologia Kontekstual & Kontemporer 

Kode MK : MKB 14 

Prasyarat : Lulus Dogmatika I dan Etika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari dan menelaah hubungan 
teologi dan konteksnya di Eropa, Amerika, Asia dan 
Afrika, yang difokuskan pada pengkajian pendekatan 
berteologia di masing-masing konteksnya. 

Keterampilan Umum : Mampu menelaah hubungan teologi dan 
konteksnya di Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, yang 
difokuskan pada pengkajian pendekatan berteologia 
di masing-masing konteksnya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu  mengkontekstualisasikan teologia dalam 
konteks kehidupan masa kini, setelah melihat 
upaya kontekstualisasi teologia di Eropah, 
Amerika, Asia dan Afrika pada abad XIX s/d XXI. 

2. Mampu memperkenalkan beberapa pendekatan 
teologia dalam konteks Eropah, Amerika, Asia 
dan Afrika pada abad XIX s/d XXI dengan tujuan 
memampukan mahasiswa melakukan 
perbandingan pendekatan teologia dalam 
konteks Indonesia. 

3. Mampu berteologi secara kontekstual di 
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Indonesia khususnya di  Sumaterra Utara. 

Sikap : 1. Memiliki professionalisme dalam melaksanakan 
pengkajian pendekatan berteologia di masing-
masing konteksnya. 

2. Memiliki kepekaan terhadap pergumulan teologis 
yang dialami gereja dan masyarakat. 

 

No. Nama  Uraian 

42.  Mata Kuliah : Kemajemukan dan Teologi Agama-agama 

Kode MK : MKB 15 

Prasyarat : Lulus Metodologi Penelitian Sosial dan Teologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai 
pandangan teologi Kristen dalam  melihat realitas 
kepelbagaian agama dan keyakinan. 

Keterampilan Umum : Mampu  memahami berbagai pandangan teologi 
Kristen dalam  melihat realitas kepelbagaian 
agama dan keyakinan. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu melihat peran agama dalam kehidupan 
manusia serta mengembangkan teologi yang 
relevan dalam kemajemukan. 

2. Mampu mengembangkan teologi Kristen secara 
kontekstual dalam kemajemukan. 

3. Mampu melihat gereja dan masyarakat secara 
terbuka sehingga mampu membangun teologi 
Kristen yang benar-benar hidup dalam 
masyarakat. 

Sikap : Memiliki sikap dialogis dengan agama-agama lain. 

 

No. Nama  Uraian 

43.  Mata Kuliah : Seminar Ilmu Agama 

Kode MK : MKB16 

Prasyarat : Lulus Islamologi dan Okultisme 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang berbagai tema 
yang berkaitan dengan agama serta masalah-
masalahnya terutama yang berkaitan dengan gereja 
dan masyarakat dan dianalisa dari berbagai bidang 
ilmu dan tinjauan dari Ilmu Agama serta 
merelevansikanya pada masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan dan mempresentasikan di 
kelas tentang berbagai tema yang berkaitan dengan 
agama serta masalah-masalahnya terutama yang 
berkaitan dengan gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjawab tantangan terhadap 
keberagamaan dan mengaktualisasikan peran-
peran agama. 

2. Mampu melihat berbagai persoalan yang 
berkaitan dengan agama serta bagaimana 
agama memberikan perannya dalam kehidupan 
dunia. 

3. Mampu memahami persoalan dari berbagai 
sudut pandang keilmuan. 
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Sikap : Memiliki sikap kritis terhadap berbagai 
permasalahan yang terjadi di tengah-tengah gereja 
dan masyarakat 

 

No. Nama  Uraian 

44.  Mata Kuliah : Seminar Sejarah Gereja 

Kode MK : MKB 17 

Prasyarat : Lulus SGI. II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang peristiwa-
peristiwa yang terjadi dalam sejarah gereja dan  
pandangan tokoh-tokoh sejarah gereja, menganalisa 
serta melihat relevansinya bagi gereja masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami dan menerangkan berbagai 
peristiwa yang berkaitan dengan Sejarah Gereja  
serta masalah-masalah yang berkaitan dengan 
gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengajukan satu topik sejarah gereja 
untuk dianalisa dan diseminarkan. 

2. Mampu memahami dan menganalisa peristiwa-
peristiwa yang terjadi dan implikasinya bagi 
gereja masa kini. 

3. Mampu menjelaskan pemikiran para tokoh 
sejarah gereja serta implementasinya bagi tugas 
panggilan gereja di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat. 

4. Mampu merespon, menilai dan memberikan 
kesimpulan terhadap peristiwa-peristiwa dalam 
sejarah gereja. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja Asia dan mampu 
menerangkan pemikirannya secara kronologis 
dalam pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang 
dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter 
dirinya. 

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat.   

 

No. Nama  Uraian 

45.  Mata Kuliah : Seminar Dogmatika  

Kode MK : MKB 18 

Prasyarat : Lulus Dogmatika II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pokok-pokok 
teologi dan dianalisa dari berbagai bidang ilmu dan 
tinjauan dari Dogmatika serta merelevansikanya 
pada masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami warisan teologi atau dogma 
untuk melihat relevansinya dalam kehidupan gereja. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu  membahas suatu tema Dogmatika 
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dengan memenuhi ketentuan fungsi Dogmatika 
yang reproduktif–tradisional dan produktif 
kontekstual.      

2. Mampu mengkritisi suatu topik dari pokok–pokok 
kepercayaan dan pengakuan sebagaimana 
terbentuk dari konvensi–konvensi, pokok–pokok 
ajaran Dogmatika confessional. 

3. Mampu menganalisa aliran–aliran teologi yang 
mempengaruhi gereja pada saat ini, keragaman 
dan keanekaragaman gereja–gereja di dunia 
dalam gerakan oikumenis; teologi dunia ketiga; 
teologi feminis. 

4. Mampu menemukan dan menganalisa 
pandangan-pandangan teologis dari warga 
jemaat. 

Sikap : 1. Memiliki pandangan, sikap dan kepribadian yang 
terbuka namun tidak bertentangan dengan 
dogma Kristen.  

2. Mengembangkan relasi dengan sesamanya 
tanpa menyoalkan perbedaan doktrin atau 
denominasi tetapi tetap berpegang teguh kepada 
keyakinan denominasi sendiri.  

3. Menampilkan kepribadian yang dituntun oleh Roh 
Kudus dalam tugas pengabdian di bidang 
pelayanan dan pengajaran. 

 

No. Nama  Uraian 

46.  Mata Kuliah : Seminar Etika 

Kode MK : MKB 19 

Prasyarat : Lulus Etika II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang masalah-maslaah 
etis dan dianalisa dari berbagai bidang ilmu dan 
tinjauan dari Etika serta merelevansikanya pada 
masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu menganalisa masalah-masalah etis dalam 
kehidupan manusia, dan mengembangkan jawaban 
teologis (prinsip etika Kristiani) atas masalah-
masalah yang dihadapi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membahas suatu topik etika untuk 
dianalisa. 

2. Mampu menerapkan pengetahuan tentang 
prinsip etika  Kristen dalam menangani masalah 
etis yang dihadapi, secara kritis dan alkitabiah. 

3. Mampu menganalisa dan menerapkan nilai-nilai 
etika Kristen dalam pengajaran,  pergaulan, 
prilaku hidup bergereja dan bermasyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki pandangan etis Kristen dan berupaya 
mengelola sistem berpikir yang etis kristiani. 

2. Memiliki sikap etis kristiani yang nampak dalam 
sikap sopan, santun, jujur, giat dan dapat 
dipercaya. 
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No. Nama  Uraian 

47.  Mata Kuliah : Seminar PL 

Kode MK : MKB 20 

Prasyarat : Lulus Teologi PL. II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pokok-pokok 
teologi yang dianalisa dari berbagai bidang ilmu dan 
tinjauan dari teologi PL serta merelevansikanya 
pada masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu menggali dan menganalisa semua 
pengetahuan PL yang dimiliki, menunjukkan 
pemberitaan dan merelevansinya untuk masa kini. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membahas suatu topik untuk dianalisa 
dari PL.  

2. Mampu berteologi dalam konteks gereja dan 
masyarakat. 

3. Mampu menerapkan nilai-nilai PL dalam  
khotbah, pengajaran,  pergaulan, prilaku hidup 
bergereja dan bermasyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai 
dengan nilai-nilai PL.  

2. Mampu mengaplikasikan makna teologi PL 
dalam pengajaran, kesaksian dan perilaku hidup. 

 

No. Nama  Uraian 

48.  Mata Kuliah : Seminar PB 

Kode MK : MKB 21 

Prasyarat : Lulus Teologi PB. II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pokok-pokok 
teologi yang ditinjau dari berbagai bidang ilmu dan 
dianalisa dari teologi PB serta merelevansikanya 
pada masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu menggali dan menganalisa semua 
pengetahuan PB yang dimiliki, menunjukkan 
pemberitaan dan merelevansinya untuk masa kini. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membahas suatu topik untuk dianalisa 
dari PB.  

2. Mampu berteologi dalam konteks gereja dan 
masyarakat. 

3. Mampu menerapkan nilai-nilai PB dalam  
khotbah, pengajaran,  pergaulan, prilaku hidup 
bergereja dan bermasyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai 
dengan nilai-nilai PB.  

2. Mampu mengaplikasikan makna teologi PB 
dalam pengajaran, kesaksian dan perilaku hidup. 
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No. Nama  Uraian 

49.  Mata Kuliah : Oikumenika 

Kode MK : MPB 01 

Prasyarat : Lulus SGU. II dan SGI. II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari arti dan makna gereja 
yang esa, mencakup gagasan pemikiran, upaya-
upaya pelaksanaan  dan gambaran keadaan masa 
kini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami bagaimana persoalan keesaan 
dibicarakan dalam berbagai pertemuan Gereja 
Dunia dan memahami berbagai pembahasan-
pembahasan oikumenis akan tema-tema penting 
dalam pengalaman keesaan bergereja dan 
bermasyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan arti dan makna gereja yang 
esa  

2. Mampu menjelaskan latar belakang pemikiran 
dan tokoh-tokoh penggagas oikumene. 

3. Mampu menjelaskan gambaran sejarah 
perkembangan oikumene. 

4. Mampu mengembangkan kehidupan yang 
beroikumene. 

Sikap : 1. Memiliki keterbukaan menjalin kemitraan dan 
persahabatan dengan semua.  

2. Memiliki keterpanggilan bekerjasama dengan 
semua, di bidang keesaan gereja.  

3. Memiliki prinsip : “kebersamaan dalam 
kepelbagaian itu indah”  

 

No. Nama  Uraian 

50.  Mata Kuliah : Metode dan Kurikulum PWG 

Kode MK : MPB 02 

Prasyarat : Lulus Teologi PB. II dan Seminar Sejarah Gereja 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman 
dasar mengenai Pembinaan Warga Gereja (PWG) 
sebagai amanah Kristus berdasarkan Alkitab. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan dasar, tujuan, sasaran, 
program, materi, arti dan peranan PWG bagi 
pertumbuhan iman Kristen.  

2. Mampu membuat rangkuman hasil bahasan 
tentang PWG. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami  dasar pemahaman alkitabiah 
mengenai PWG.  

2. Mampu menguasai pola pelayanan gereja di 
bidang PWG. 

3. Mampu menjelaskan bentuk-bentuk dan cara 
pelayanan di gereja dalam bidang PWG.  

4. Mampu mengorganisir suatu program pembinaan 
jemaat dalam tugas-tugas pelayanannya dan 
membuat rangkumannya tentang PWG. 
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Sikap : Memiliki kepekaan terhadap amanah Kristus untuk 
melakukan PWG. 

 

No. Nama  Uraian 

51.  Mata Kuliah : Pastoral I 

Kode MK : MPB 03 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar–dasar 
Alkitabiah tentang keberadaan manusia secara 
holistik sebagai ujud penekanan akan pentingnya 
spiritual formation dan character formation setiap 
calon gembala jemaat. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami strategi pelayanan pastoral 
(penggembalaan) sebagai perwujudan iman dalam 
pembangunan jemaat dan peranan 
pendeta/gembala dalam pelayanan pastoral yang 
kontemporer, peranan firman Allah dan Roh Kudus 
dalam proses pastoral. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami teori-teori pastoral.  
2. Terampil melakukan pendampingan pastoral dan 

melakukan tugas–tugas penggembalaan 
(pastoral care) di tengah–tengah jemaat. 

Sikap : 1. Empati terhadap pergumulan sesama. 
2. Memiliki keterpanggilan dalam pelayanan 

pastoral 

 

No. Nama  Uraian 

52.  Mata Kuliah : Pastoral II 

Kode MK : MPB 04 

Prasyarat : Lulus Pastoral I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas sejarah pertumbuhan 
pastoral klinis dan bagaimana praktek melakukan 
pelayanan pastoral konseling secara pribadi. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami sejarah tumbuhnya pastoral 
klinis.  

2. Mampu melakukan praktek pelayanan pastoral 
klinis terhadap konseli yang mengalami 
permasalahan di dalam hidupnya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami masalah konsili dan 
membimbingnya melalui percakapan pastoral 
guna menemukan jalan keluar atas 
permasalahannya. 

2. Mampu menjelaskan sejarah pastoral klinis dan 
manfaatnya bagi pelayanan di tengah-tengah 
gereja dan masyarakat. 

Sikap : Memiliki keterpanggilan untuk melayani konseli 
melalui pastoral klinis  
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No. Nama  Uraian 

53.  Mata Kuliah : Liturgika I  

Kode MK : MPB 05 

Prasyarat : Lulus Musik Gereja II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar, 
tujuan dan dasar-dasar teologi liturgi, jenis-jenis, 
unsur-unsur liturgi dan pelaksanaannya dalam 
ibadah. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami makna, fungsi dan tujuan liturgi, 
dasar-dasar teologis, sejarah perkembangannya dari 
zaman Alkitab hingga masa kini, jenis-jenis, unsur-
unsur, kelengkapan dan perlengkapan liturgi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan makna, fungsi, tujuan dan 
dasar-dasar teologi liturgi, jenis-jenis, unsur-
unsur, kelengkapan dan perlengkapan liturgi.  

2. Mampu mengutarakan sejarah perkembangan 
liturgi dari zaman PL hingga zaman gereja 
sampai pada masa kini. 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan untuk melayani gereja 
dan masyarakat.  

2. Memiliki tanggungjawab menghimpun dan 
memimpin peribadatan serta memberdayakan 
jemaat untuk ambil bagian dalam peribadatan di 
gereja dan masyarakat. 

 

No. Nama  Uraian 

54.  Mata Kuliah : Liturgika II 

Kode MK : MPB 06 

Prasyarat : Lulus Liturgika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendemonstrasikan kemampuan 
mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu Liturgi  
melalui pelatihan menyusun liturgi yang kontekstual. 

Keterampilan Umum : Mampu serta memiliki kreatifitas di bidang Liturgi, 
menganalisa, membuat dan memimpin Liturgi dalam 
peribadatan-peribadataan Kristen serta mampu 
menyusun liturgi yang kontekstual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu  menganalisa, membuat dan memimpin 
Liturgi dalam peribadatan-peribadatan Kristen.  

2. Mampu menyusun liturgi yang kontekstual sesuai 
kebutuhan. 

3. Mampu mengevaluasi dalam pengembangan 
liturgi yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan 
dalam pelayanan gereja dan masyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan untuk melayani gereja 
dan masyarakat.  

2. Memiliki tanggungjawab menghimpun dan 
memimpin peribadatan serta memberdayakan 
jemaat untuk ambil bagian dalam peribadatan di 
gereja dan masyarakat. 
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No. Nama  Uraian 

55.  Mata Kuliah : Homiletika I  

Kode MK : MPB 07 

Prasyarat : Lulus Observasi/Penelitian Jemaat 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini menelaah dan memahami 
perkembangan homiletika serta memampu-kan 
mahasiswa untuk mengetahui dasar, tujuan, bentuk, 
sikap, tehnik/metode dan pelaksanaan pemberitaan 
Firman yang relevan di tengah-tengah warga jemaat. 

Keterampilan Umum : Mampu menelaah dan memahami perkembangan 
homiletika serta memampukan mahasiswa untuk 
mengetahui dasar, tujuan, bentuk, sikap, 
tehnik/metode dan pelaksanaan pemberitaan Firman 
yang relevan di tengah-tengah warga jemaat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami berbagai aspek pengetahuan 
tentang makna, pengertian, tujuan dan jenis 
homiletika. 

2. Mampu menguasai apa dasar, tujuan, bentuk 
dan pelaksanaan kotbah serta mampu 
mendesain kerangka-kerangka kotbah menurut 
bentuk/model-model kotbah. 

Sikap : 1. Memiliki karakter pelayan dan menunjukkannya 
melalui prilaku hidupnya bagi sesama dan 
lingkungannya.  

2. Menghidupi khotbahnya dalam kata dan 
perbuatannya serta mempraktekkannya melalui 
pelayanannya di gereja dan masyarakat. 

3. Suka men-share atau menuturkan pesan Alkitab 
yang dibacanya dengan mengingat dasar dan 
tujuan homiletika. 

 

No. Nama  Uraian 

56.  Mata Kuliah : Homiletika II 

Kode MK : MPB 08 

Prasyarat : Lulus Homiletika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendemonstrasikan kemampuan 
mahasiswa untuk menulis dan berpraktek memimpin 
PA, Sermon dan berkotbah. 

Keterampilan Umum : Mampu menulis dan berpraktek memimpin PA, 
Sermon dan berkotbah. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu  memahami kerangka/model kotbah, 
sikap dan tehnik berkotbah.  

2. Mampu mewartakan firman Allah melalui 
kegiatan PA, Sermon,  kotbah serta mampu 
melaksanakannya ditengah-tengah persekutuan 
kristiani. 

3. Mampu berkotbah secara terstruktur. 

Sikap : 1. Memiliki karakter pelayan dan menunjukkannya 
melalui prilaku hidupnya bagi sesama dan 
lingkungannya.  

2. Menghidupi khotbahnya dalam kata dan 
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perbuatannya serta mempraktekkannya melalui 
pelayanannya di gereja dan masyarakat. 

3. Suka men-share atau menuturkan pesan Alkitab 
yang dibacanya dengan mengingat dasar dan 
tujuan homiletika. 

 

No. Nama  Uraian 

57.  Mata Kuliah : Misiologi I 

Kode MK : MPB 09 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang misi Allah bagi 
keselamatan umat manusia dan seluruh ciptaan. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami teologi misi dalam Alkitab,  
pekerjaan Allah menyelamatkan dunia, pengutusan 
gereja dalam pelaksanaan misi yang konsisten dan 
kontekstual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar teologi Alkitab 
tentang misi/pekerjaan Allah menyelamatkan 
manusia dan ciptaan-Nya.  

2. Mampu memahami misi Kristus melalui 
pengutusan gereja dalam pelaksanaan misi yang 
konsisten dan menerapkannya pada zaman 
sekarang dengan metode misi yang kontekstual 
hingga parousia.  

3. Mampu memahami perkembangan 
misi/penginjilan dan alasan (motif dan dorongan) 
untuk mengabarkan injil.  

4. Mampu mengembangkan pelayanan misi secara 
kritis dan konstruktip yang bertitik tolak dari 
teologi misi. 

Sikap : 1. Memiliki karakter misi dan menunjukkan melalui 
kepribadian yang dewasa, mengasihi sesama 
dan lingkungannya.  

2. Memiliki keberanian dan tanggungjawab 
menjalankan panggilan-Nya sebagai pelayan 
yang misioner di tengah konteks pelayanannya. 

3. Mencintai damai sejahtera Allah dan 
memberitakannya sebagai wujud panggilan dan 
kesadaran misio Dei. 

 

No. Nama  Uraian 

58.  Mata Kuliah : Misiologi II 

Kode MK : MPB 10 

Prasyarat : Lulus Misiologi I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas dan 
mengimplementasikan konsep–konsep teologi  misi 
dalam Alkitab diperhadapkan dengan situasi 
kehidupan masa kini. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami konsep–konsep teologi misi 
dalam Alkitab diperhadapkan dengan situasi 
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kehidupan masa kini. 
2. Mampu mengimplementasikan konsep–konsep 

teologi misi dalam Alkitab diperhadapkan dengan 
situasi kehidupan masa kini. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjalankan panggilan-Nya sebagai 
pelayan yang missioner.  

2. Mampu menganalisa pertumbuhan, 
perkembangan dan pembangunan jemaat/gereja 
yang akan diwujudkan  dalam persekutuan, 
kesaksian dan pelayanan gereja. 

3. Mampu memperlengkapi dirinya menjadi pelayan 
yang misioner. 

4. Mampu memperlengkapi jemaat menjadi jemat 
yang dewasa dalam memproklamasikan syalom 
di tengah-tengah dunia ini. 

5. Menyusun program pelayanan misi yang 
kontekstual. 

Sikap : 1. Memiliki karakter misi dan menunjukkan melalui 
kepribadian yang dewasa, mengasihi sesama 
dan lingkungannya.  

2. Memiliki keberanian dan tanggungjawab 
menjalankan panggilan-Nya sebagai pelayan 
yang misioner di tengah konteks pelayanannya.  

3. Mencintai damai sejahtera Allah dan 
memberitakannya sebagai wujud panggilan dan 
kesadaran misio Dei. 

 

No. Nama  Uraian 

59.  Mata Kuliah : Musik Gereja I/Alat Musik 

Kode MK : MPB 11 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman 
dasar teologi musik gereja, tempat musik dalam 
ibadah dan liturgi, teori musik serta latihan 
keterampilan menggunakan alat musik. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang musik dalam kaitannya 
dengan tugas dan pelayanan gereja. Memiliki 
pengetahuan teori musik serta keterampilan 
mengunakan minimal salah satu alat musik. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan pengertian musik gereja 
dalam kaitannya dengan tugas dan pelayanan 
gereja secara teologis.  

2. Mampu menguasai teori dan terampil 
mengunakan salah satu alat musik.  

3. Mampu mengorganisir kegiatan gerejawi melalui 
musik gereja. 

Sikap : 1. Memiliki jiwa seni dan rasa keindahan.  
2. Suka menyanyikan nyanyian rohani dengan 

iringan musik gereja. 
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No. Nama  Uraian 

60.  Mata Kuliah : Musik Gereja II/Paduan Suara 

Kode MK : MPB 12 

Prasyarat : Lulus Musik Gereja I/Alat Musik 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang notasi dan 
paduan suara serta mempraktekkannya dalam 
memandu nyanyian jemaat. 

Keterampilan Umum : Mampu mengenal dan mempraktekkan notasi 
dengan baik serta terampil memandu nyanyian 
jemaat, memahami teori dasar pembentukan dan 
memimpin paduan suara. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca dan menyanyikan notasi 
dengan baik serta terampil memandu nyanyian 
jemaat.  

2. Memahami dasar-dasar pembentukan dan tehnik 
memimpin Paduan Suara.  

3. Mampu mengapresiasi seni musik dalam 
perspektif pengembangan musik gereja 

4. Mampu mengajarkan nyanyian dan memimpin 
paduan suara. 

Sikap : 1. Mengapresiasi seni dan nyanyian serta rasa 
keindahan.  

2. Suka menyanyikan dan memimpin nyanyian 
gerejawi.   

3. Suka menjadi anggota paduan suara.  

 

No. Nama  Uraian 

61.  Mata Kuliah : Management dan Hukum Gereja 

Kode MK : MPB 13 

Prasyarat : Lulus Observasi/Penelitian Jemaat 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, 
dasar, jenis  hukum gereja, dalam studi teologi 
praktis dan hubungannya dengan bidang ilmu teologi 
lainnya. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu  menjelaskan pengertian, dasar, jenis  
hukum gereja, dalam studi teologi praktis dan 
hubungannya dengan bidang ilmu teologi 
lainnya. 

2. Mampu menjelaskan sistem pengorganisasian 
gereja serta pokok–pokok penting dari isi tata 
gereja: tata dasar dan tata laksana. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami pengertian, dasar, jenis  
hukum gereja, dalam studi teologi praktis dan 
hubungannya dengan bidang ilmu teologi 
lainnya. 

2. Mampu  menjelaskan proses penyusunan dan 
menganalisa tata gereja serta peraturan–
peraturan lainnya. 

3. Mampu menjelaskan kedudukan, jabatan–
jabatan dan sidang–sidang jabatan dalam gereja. 
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4. Mampu mejelaskan sistem pengorganisasian 
gereja dan pokok–pokok penting dari isi tata 
gereja. 

5. Mampu mengelola konflik yang terjadi dalam 
gereja berdasarkan tata gereja dan peraturan–
peraturan lainnya. 

Sikap : Disiplin dan bertanggungjawab melaksanakan 
hukum gereja. 

 

No. Nama  Uraian 

62.  Mata Kuliah : Teknologi dan Media Pengajaran 

Kode MK : MPB 14 

Prasyarat : Lulus Kateketika 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendalami kemampuan menatalayan 
renstra, administrasi, struktur organisasi, 
kepengurusan, keuangan, pengawasan harta milik 
gereja dan mengembangkan sikap kepemimpinan 
Kristen secara kontekstual. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menatalayan renstra, administrasi, 
struktur organisasi, kepengurusan, keuangan, 
pengawasan harta milik gereja. 

2. Mampu mengembangkan sikap kepemimpinan 
Kristen secara kontekstual. 

 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengelola dan mengembangkan fungsi-
fungsi manajerial gereja.       

2. Mampu memahami renstra, administrasi, struktur 
organisasi, kepengurusan, keuangan, 
pengawasan harta milik gereja. 

3. Mampu menjelaskan ciri-ciri sifat kepemimpinan 
Kristen. 

Sikap : 1. Memiliki sikap keteladanan dalam memimpin 
pelayanan di gereja. 

2. Konsisten melaksanakan sistem manajerial 
gereja. 

 

No. Nama  Uraian 

63.  Mata Kuliah : PAK Anak dan Remaja                                                            

Kode MK : MPB 15 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang PAK Anak dan 
Remaja. 

Keterampilan Umum : Memiliki kemampuan memahami PAK Anak dan 
Remaja dari aspek filosofisnya, sejarah 
perkembangan agar mampu melaksanakan 
pembinaan Anak dan Remaja melalui pembelajaran 
PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami hakekat, tujuan, dasar 
teologis, pedagogis dan filosofis PAK Anak dan 
Remaja. 
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2. Mampu memahami sejarah perkembangan PAK 
Anak dan Remaja dari PL dan PB. 

3. Mampu menyusun kurikulum dan metode 
pembelajaran PAK  terhadap anak dan remaja. 

4. Mampu membuat program pelayanan PAK 
terhadap anak dan remaja di gereja dan 
masyarakat.  

5. Mampu memahami pergumulan anak dan remaja 
serta menyuarakan keadilan. 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran dan tanggungjawab 
melaksanakan PAK Anak dan Remaja. 

2. Memiliki karakter pendidik yang mencintai 
pengajaran terhadap anak dan remaja. 

3. Memiliki kecintaan melayani anak dan remaja 
dalam pembelajaran PAK.  

4. Ramah terhadap anak dan remaja 

 

No. Nama  Uraian 

64.  Mata Kuliah : PAK Pemuda dan Dewasa 

Kode MK : MPB 16 

Prasyarat : Lulus PAK Anak dan Remaja                                                            

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep 
dan perilaku orang dewasa mencakup pembagian 
masa dewasa beserta karakteristiknya, tugas dan 
peranannya, berbagai masalah yang dialami orang 
dewasa serta cara membuat program PAK untuk 
orang dewasa. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami permasalahan-permasalahan 
orang dewasa secara teologis, psikologis, sosiologis 
dan menemukan langkah-langkah penanganan 
permasalahannya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami konsep-konsep dan perilaku 
orang dewasa mencakup pembagian masa 
dewasa (dewasa awal, dewasa madya, dewasa 
lanjut/lansia) beserta karakteristik psikologi dan 
psikofisiknya.  

2. Mampu memahami tugas dan peranan orang 
dewasa serta pergumulannya mencakup 
masalah pekerjaan, kesehatan, keluarga, gereja 
dan masyarakat. 

3. Mampu membuat program dan melaksanakan 
PAK untuk orang dewasa . 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan memahami 
permasalahan orang dewasa dan melaksanakan 
PAK bagi orang dewasa.  

2. Memiliki karakter pelayan/pendidik yang 
mencintai pendidikan PAK terhadap orang 
Dewasa dan berpengabdian di gereja dan 
masyarakat. 
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No. Nama  Uraian 

65.  Mata Kuliah : Kateketika 

Kode MK : MPB 17 

Prasyarat : Lulus PAK Pemuda dan Dewasa 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari arti, tujuan, fungsi dan 
jenis katekisasi, alat peraga dan bahan-bahan serta 
praktek mengajarkan katekisasi kepada katekesan 
gereja. 

Keterampilan Umum : Mampu mengetahui makna, tujuan, fungsi dan jenis 
katekisasi, alat-alat peraga dan bahan katekisasi 
serta penguasaan dalam mengajarkannya kepada 
naradidik di sekolah dan pelajar sidi di gereja 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan arti, tujuan, fungsi dan jenis 
katekisasi, sejarah perkembangan katekisasi 
dalam gereja. 

2. Mampu mengetahui alat-alat dan bahan-bahan 
katekisasi serta mampu menggunakan alat 
peraga untuk menyampaikan materi pengajaran 
katekisasi dalam gereja. 

3. Mampu menyusun materi katekisasi di sekolah 
dan gereja serta mengajarkannya menggunakan 
alat peraga.  

4. Mampu membimbing anak didik melalui 
katekisasi menjadi manusia yang berkepribadian 
dan berprilaku kristiani. 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan melayani di gereja dan 
masyarakat. 

2. Memiliki tanggungjawab menyusun bahan 
katekisasi untuk naradidik di gereja dan 
masyarakat dengan menggunakan alat peraga.  

 

No. Nama  Uraian 

66.  Mata Kuliah : Observasi dan Pengenalan Jemaat 

Kode MK : MPB 18 

Prasyarat : Lulus Komunikasi dan Teologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas cara melaksanakan 
observasi dan pengenalan jemaat. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami cara melaksanakan observasi 
jemaat mencakup : sejarah, organisasi, database, 
program jemaat, program kategorial, pergumulan 
dan tantangan dihadapi jemaat serta karakteristik 
jemaat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengenal jemaat secara komprihensip 
2. Mampu menyusun laporan hasil observasi 
3. Mampu menganalisa pergumulan dan tantangan 

yang dihadapi jemaat. 
4. Mampu membangun komunikasi dengan semua 

narasumber. 

Sikap : 1. Mengenal dirinya dan keadaan gerejanya 
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2. Punya keinginan untuk lebih memperlengkapi 
dirinya. 

3. Memiliki kejujuran menilai dan melaporkan hasil 
observasinya. 

 

No. Nama  Uraian 

67.  Mata Kuliah : Colleqium Pastoral I 

Kode MK : MB 01 

Prasyarat : Semester 4 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: CP I adalah praktek lapangan melalui pembinaan 
terstruktur guna mengembangkan pengenalan 
mahasiswa tentang kehidupan dan pergumulan jemaat. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu mengenal kehidupan dan pergumulan jemaat. 
2. Mampu mengenal dirinya sebagai orang yang telah 

menerima karunia Tuhan untuk melayani jemaat. 

Keterampilan Khusus: : Mampu hidup bersama jemaat dalam semua 
keberadaannya. 
Mampu melaksanakan pelayanan di jemaat sesuai 
dengan bimbingan dan arahan pembimbing lapangan. 

Sikap : 1. Setia kepada tugas dan panggilan untuk melayani 
jemaat. 

2. Memiliki loyalitas kepada pembimbing lapangan 
3. Bersikap ramah dan rendah hati terhadap semua 

warga jemaat. 
4. Disiplin dalam pelayanan di jemaat 

 

No. Nama  Uraian 

68.  Mata Kuliah : Colleqium Pastoral II 

Kode MK : MBB 02 

Prasyarat : Lulus CP. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: CP II adalah praktek lapangan melalui pembinaan terstruktur 
guna mengembangkan pengenalan mahasiswa tentang 
kehidupan dan pergumulan jemaat dan masyarakat. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu mengenal kehidupan dan pergumulan jemaat 
dan masyarakat. 

2. Mampu mengenal dirinya sebagai orang yang telah 
menerima karunia Tuhan untuk melayani jemaat dan 
masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. mampu melayani jemaat dan masyarakat dengan 
terlibat secara langsung dalam kehidupan dan 
pergumulan jemaat dan masyarakat. 

2. Mampu melayani di lembaga-lembaga gereja dan 
lembaga pelayanan lainnya. 

3. Mampu membagi pengetahuan dan keterampilan 
yang dimilikinya guna pengembangan pelayanan di 
jemaat dan masyarakat. 

Sikap : 1. Setia kepada tugas dan panggilan untuk melayani 
jemaat dan masyarakat. 

2. Terpanggil untuk melayani di lembaga-lembaga 
gereja dan lembaga-lembaga pelayanan lainnya. 

3. Memiliki loyalitas kepada pembimbing lapangan 
4. Bersikap ramah dan rendah hati terhadap semua 

warga jemaat 
5. Disiplin dalam pelayanan di jemaat 
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No. Nama  Uraian 

69.  Mata Kuliah : Bimbingan Proposal Skripsi 

Kode MK : MBB 03 

Prasyarat : Lulus Semua Mata Kuliah 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata merupakan laporan usulan penelitian tugas 
akhir (skripsi) mahasiswa yang memuat rancangan 
desain penelitian mencakup: latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hipotesa, metode penelitian, sistematika 
penulisan dan bahan-bahan referensi. Proposal 
yang disusun merupakan hasil laporan penelitian 
kepustakan (library research) dan atau penelitian 
lapangan (field research). 

Keterampilan Umum : Mampu menyusun proposal skripsi dengan 
memperhatikan bentuk/format dan kaidah-kaidah 
penulisan, penggunaan bahasa, tanda baca, 
kutipan, dll, dari buku panduan penulisan karya 
ilmiah. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menguraikan, menganalisa dan 
mendeskripsikan hasil kajiannya maupun hasil 
penelitiaannya ke dalam sebuah proposal. 

2. Mampu melakukan penelitian secara kepustakan 
(library research) dan atau penelitian lapangan 
(field research) untuk menjadi bahan penulisan 
proposal. 

3. Mampu menguraikan/menjabarkan pokok 
masalah yang akan digumulinya ke dalam 
sistematika proposal Skripsi.  

Sikap : 1. Memiliki kejujuran, minat dan kemauan menulis.  
2. Membuktikan kualitas keilmuannya melalui 

tulisan karya ilmiah. 

 

No. Nama  Uraian 

70.  Mata Kuliah : Skripsi 

Kode MK : MBB 04 

Prasyarat : Lulus Bimbingan Proposal Skripsi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini adalah lanjutan dari proposal skripsi  
serta merupakan bagian dari pengerjaan dan 
pembimbingan skripsi menurut peraturan studi S1 -
Theologi STT AS. 

Keterampilan Umum : Mampu melakukan penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan sebagai acuan untuk 
menghasilkan karya ilmiah yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menentukan sebuah topik masalah untuk 
dikaji secara ilmiah. 

2. Mampu merujuk pandangan para ahli untuk 
mendukung temuannya. 

3. Mampu menyelesaikan karya ilmiah sesuai 
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jadwal. 

Sikap : Memiliki kejujuran akademik dan tidak pelagiat. 

 

No. Nama  Uraian 

71.  Mata Kuliah : Mata Kuliah Pilihan Keahlian Berkarya 

Kode MK : MPK 01 

Prasyarat : Semester 6 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendalami dan mengasah 
kemampuan dalam bidang kecakapan menulis dan 
berteologia menurut spesialisasi/metodologi teologi 
tertentu. 

Keterampilan Umum : Mampu mendalami dan mempertajam kemampuan 
dalam bidang kecakapan menulis dan berteologia 
menurut spesialisasi/metodologi teologi tertentu. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memilih satu mata kuliah yang 
ditawarkan pada jenis MK.  

2. Mampu mempertajam kemampuan mahasiswa 
dalam bidang kecakapan menulis, membaca dan 
berteologia menurut spesialisasi/metodologi 
teologi tertentu secara tepat guna.  

3. Terampil berteologi sesuai dengan bidang ilmu 
yang ditekuninya. 

Sikap : Memiliki minat meningkatkan kemampuan berteologi 
dalam salah satu bidang ilmu. 

 

No. Nama  Uraian 

72.  Mata Kuliah : Mata Kuliah Pilihan Prilaku Berkarya 

Kode MK : MPK 02 

Prasyarat : Semester 7 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendalami dan mempertajam 
kemampuan di bidang penguasaan pelayanan-
pelayanan tertentu dalam kehidupan berjemaat, 
bergereja dan bermasyarakat. 

Keterampilan Umum : Mampu mendalami dan mempertajam kemampuan 
di bidang penguasaan pelayanan-pelayanan tertentu 
dalam kehidupan berjemaat, bergereja dan 
bermasyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memilih satu mata kuliah yang 
ditawarkan pada Jenis MK.  

2. Mampu mempertajam kemampuan mahasiswa di 
bidang yang dipilih sehingga dapat 
menggunakannya secara tepat guna. 

Sikap : Bertanggungjawab mengembangkan prilaku yang 
baik dalam berkarya. 
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6. Sistem Penilaian Program S.Th 

 
Sistem penilaian di bawah ini berlaku untuk tugas-tugas sehari-hari, ujian tengah, akhir 
semester dan skripsi.  Khusus untuk skripsi, skripsi dianggap lulus jika nilai akhir 
minimal 60 ©. 
 

NILAI 

ANGKA HURUF BOBOT 

00  -  50 E 0 

51  -  55 D 1,00 

56  -  59 CD 1,50 

60  -  70 C 2,00 

71  -  80 BC 2,50 

81  -  85 B 3,00 

86  -  90 AB 3,50 

91  - 100 A 4,00 

 
KOMPOSISI PENILAIAN: 
1. Kehadiran dan perilaku  =   20% 
2. Nilai Tugas-Tugas  =   25% 
3. Nilai Ujian Tengah Semester  = 25% 
4. Nilai Ujian Akhir Semester  =   30% 
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III. PROGRAM STRATUM SATU (S1): PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 
 

1.   Visi dan Misi Prodi S1 PAK  

 
Visi Prodi PAK STT Abdi Sabda: 

Menjadi Prodi yang unggul membentuk lulusan Sarjana Pendidikan Kristen (S.Pd) 
yang memiliki intelektualitas, profesionalitas, dan spritualitas yang tinggi dalam 
pelayanannya sebagai pendidik di tengah-tengah gereja dan masyarakat. 
 
Untuk lebih memperjelas makna dan rumusan visi tersebut, maka dipaparkan 
tentang pengertian dari beberapa kata kunci sebagai berikut, 
1. Intelektualitas maksudnya kemampuan mengaplikasikan ilmu teologianya 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama kristen 
2. Profesionalitas maksudnya berdedikasi dan berkeahlian/berkompetensi di 

bidang pengajaran 
3. Spiritualitas maksudnya beriman, bertaqwa dan berprilaku menurut teladan 

Kristus  
4. Pelayanan maksudnya tidak berorientasi kepada pendapatan melainkan 

kepada panggilan berkesaksian dan berpengabdian kepada gereja dan 
masyarakat 

 
Misi Prodi PAK STT Abdi Sabda: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dengan intelektualitas, profesionalitas, dan 
spritualitas sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga 
menghasilkan lulusan yang siap melayani dan memiliki kompetensi di 
bidangnya; 

b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan 
spiritualitas peserta didik 

c. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan 
Kristen 

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berpengabdian di 
masyarakat, khususnya di sekolah dan gereja melalui kegiatan bengkel 
PK (Pendidikan Kristen), kegiatan seminar dan pembinaan bagi guru-
guru atau pemandu pengajaran agama Kristen.   

 
Tujuan Prodi PAK. STT Abdi Sabda: 

a. Menghasilkan peserta didik menjadi tenaga Pendidik Kristen yang memiliki 
spiritualitas dan profesionalitas; 

b. Mempersiapkan peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu dan 
pengetahuannya di tengah-tengah gereja, bangsa dana Negara; 

c. Mempersiapkan peserta didik yang mampu terus menggali dan mengikuti 
perkembangan pendidikan, khususnya di bidangnya; 

d. Meningkatkan tenaga pendidik yang menguasai media pembelajaran yang up 
to date.  

e. Menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan dalam 
melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan Kristen di 
lingkungan sekolah, gereja dan masyarakat. 

f. Mempersiapkan peserta didik yang berpengabdian di tengah-tengah 
masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dan 
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sebagai anggota masyarakat, khususnya berpengabdian di bidang 
pengajaran dan pembinaan-pembinaan di sekolah dan gereja.   

 
Secara lebih spesifik, Sarjana Pendidikan Kristen yang dihasilkan oleh Prodi PAK 
STT Abdi Sabda akan memiliki spiritualitas dan profesionalitas. Spiritualitas 
ditampilkan melalui kepribadian dan karakter pendidik yang dapat menjadi teladan 
bagi nara didik dalam perilaku kehidupan (tujuan a). Sedangkan profesionalitas 
ditampilkan dengan profesi guru yang berdedikasi dan berkompetensi di bidang 
pengajaran. Kompetensi yang dimiliki mencakup tiga hal,  
a. mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya di tengah-tengah gereja, 

bangsa dana Negara (tujuan b); 
b.    mampu terus menggali dan mengikuti perkembangan pendidikan, khususnya 

di bidangnya (tujuan c); 
c.    menguasai media pembelajaran yang up to date (tujuan d); 
d.   Selanjutnya kompetensi di bidang penelitian ditampilkan melalui 

keterampilan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang 
bidang pendidikan Kristen di lingkungan gereja dan masyarakat (tujuan 
e); 

e.  Dan kompetensi di bidang pengabdian ditampilkan melalui panggilan 
berkesaksian dan berpengabdian  kepada gereja dan masyarakat (tujuan 
f). 

 
Sasaran Prodi PAK. STT Abdi Sabda: 
a. semua orang yang terpanggil untuk dididik menjadi tenaga pelayan dan pendidik 

di bidang Agama Kristen; 
b. mengupayakan prodi S.Pd.K menjadi institusi pendidik yang terbaik dalam 

mempersiapkan tenaga pelayan di bidang Agama Kristen di Indonesia, 
khususnya di Sumatera Utara.        

 
2.   Prosedur Penerimaan Mahasiswa 

A. Mahasiswa Baru 
1. Mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran secara online dan manual. 

(penjelasan detail dalam brosur) 
2. Menyerahkan fotocopy Ijazah SMU/SMA dilegalisir  
3. Menyerahkan fotocopy SKHUN SMU/SMA dilegalisir 
4. Menyerahkan surat keterangan dari Pendeta Resort/Praeses/Klasis/Distrik 

(dengan melampirkan informasi tentang keanggotaan gereja yang memuat 
keterangan lahir, baptis dan sidi) dan atau rekomendasi dari Pimpinan 
Pusat/Sinode 

5. Menyerahkan fotocopy surat Sidi 
6. Menyerahkan pasphoto warna ukuran 2 x 3 = 2 lembar dan 3 x 4 = 5 lembar 
7. Menyerahkan surat keterangan sehat jasmani (mencakup jantung, hati, ginjal 

dan paru), bebas narkoba dan bebas HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah 
8. Menyerahkan SKBB dari Kepala Sekolah atau Polri 
9. Pernyataan jaminan pembiayaan studi dari orangtua/wali 

10. Lampiran berkas di atas diserahkan satu – dua hari sebelum ujian 
dilaksanakan 

11. Mengikuti ujian tertulis dan wawancara 
11.1. Materi ujian tertulis: 
   1. Pengetahuan Alkitab   4. Bahasa Indonesia 
   2. Psikotest     5. Bahasa Inggris 
   3. Pengetahuan Umum    
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11.2. Standard kelulusan ditentukan oleh rapat dosen tetap. 
 

B. Mahasiswa Transfer 
1. Mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran secara on line dan manual. 

(penjelasan detail dalam brosur) 
2. Menyerahkan fotocopy Ijazah SMU/SMA dilegalisir  
3. Menyerahkan fotocopy SKHUN/SMA dilegalisir 
4. Menyerahkan surat keterangan dari Pendeta Resort/Praeses/Klasis/Distrik 

(dengan melampirkan informasi tentang keanggotaan gereja yang memuat 
keterangan lahir, baptis dan sidi) dan atau rekomendasi dari Pimpinan 
Pusat/Sinode 

5. Menyerahkan fotocopy surat Sidi 
6. Menyerahkan pasphoto ukuran 2 x 3 = 2 lembar dan 3 x 4 = 5 lembar 
7. Menyerahkan surat keterangan sehat jasmani (mencakup jantung, hati, ginjal 

dan paru), bebas narkoba dan bebas HIV/AIDS dari Rumah Sakit Pemerintah 
8. Pernyataan jaminan pembiayaan studi dari orangtua/wali 
9. Menyerahkan SKBB dari Polri 

10. Lampiran berkas di atas diserahkan satu – dua hari sebelum ujian 
dilaksanakan 

11. Ketentuan lain adalah: 
a. Mahasiswa yang belum tamat dari Perguruan Tinggi Teologia yang telah 

terakreditasi dan atau salah satu Perguruan Tinggi Theologia anggota 
Persetia atau ATESEA. 

b. IPK minimal 2,50 
c. Membuat surat permohonan yang dilanjutkan kepada Ketua STT Abdi 

Sabda melalui KetuaProdi. 
d. Membawa surat rekomendasi dari gereja asal yang telah ditandatangani 

oleh Pendeta resort. 
e. Membawa surat keterangan dari Perguruan Tinggi Teologi asalnya. 
f. Melampirkan transkrip nilai. 
g. Mengikuti ujian Psikotest dan tes wawancara yang ditetapkan dosen 

tetap. 
h. Diwajibkan mengikuti KIBI dan pengarahan akademis. 
i. Lamanya studi bagi mahasiswa transfer dihitung berdasarkan hasil 

konversi nilai yang tertera pada transkrip nilainya dengan mata kuliah 
yang ada di STT Abdi Sabda. 

j. Mata kuliah yang tidak dapat dikonversi (wajib dikontrak) adalah mata 
kuliah keahlian berkarya dan PPL. 
 

C. Rekruitmen Mahasiswa/Alumni 
Mahasiswa/Alumni S1 Theologia STT Abdi Sabda dapat melanjut ke S1 PAK 
STT Abdi Sabda, atau sebaliknya, dengan mengikuti ujian tertulis dan 
wawancara. Transkrip mata kuliah dapat diperhitungkan dengan 
memperhatikan Profil Lulusan sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi PAK. 

 
D.  Pembiayaan 

1. Membayar uang pendaftaran 
2. Membayar uang Kursus Intensif Bahasa Inggris 
3. Membayar uang pembangunan 
4. Membayar uang Perpustakaan/tahun 
5. Membayar uang kuliah dasar/semester 
6. Membayar uang kuliah per SKS 
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7. Membayar uang Journal Teologi Tabernakel/tahun 
8. Membayar uang Buku Katalog 
9. Membayar uang Buku Rekaman Akademik 
10. Membayar uang Akademik Online 
11. Membayar uang Newsletter 
12. Membayar uang pengarahan akademis 
 

1. Profil Lulusan Prodi PAK STT Abdi Sabda 
A. Profil Lulusan :  

1. Memiliki keahlian dalam (mampu) menguasai konsep teoritis tentang PAK 
dalam rangka menghadapi perkembangan pendidikan dan pengajaran dalam 
gereja dan masyarakat. 

2. Memahami intelektualitas, profesionalisme dan spiritutalitas guru PAK dan 
mampu melaksanakan serta merpertanggung-jawabkannya. 

3. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuannya di bidang 
pendidikan agama Kristen mencakup biblika, historika, sistematika (dogmatika 
dan etika), praktika dan ilmu agama-agama. 

4. Memiliki keterampilan sebagai seorang pendidik dalam gereja dan masyarakat. 
5. Terampil dalam menyusun perencanaan pembelajaran PAK, menguasai 

administrasi dan managemen PAK, tekhnologi dan media pembelajaran serta 
menggunakan media pembelajaran yang up to date dan metode-metode yang 
bervariasi. 

6. Terampil memahami perkembangan psikologi mulai dari masa anak-anak 
sampai usia lanjut dan mampu memahami permasalahan yang ditimbulkannya, 
sehingga ia mampu membimbing dan menuntun nara didiknya sesuai dengan 
perkembangan psikologinya. 

7. Terampil memahami aspek-aspek dan prosedur pengembangan kurikulum, 
menganalisa serta merancang kurikulum PAK yang sesuai dengan 
konteksnya.  

8. Terampil di bidang pembinaan-pembinaan agama Kristen, yaitu: kateketika, 
penelaahan Alkitab, seminar, panggung boneka, cerita Allkitab dengan metode 
gambar dan visual. 

9. Memberikan keteladanan bagi siswa dan nara didiknya serta masyarakat 
dalam budi pekerti, perilaku dan tutur kata.  

10. Menghayati panggilan jiwanya sebagai seorang guru PAK untuk mengabdikan 
dirinya melaksanakan tugas panggilannya, khususnya pengabdian 
melaksanakan pembinaan-pembinaan.   

 
B. Sikap Profil Lulusan 

Sesuai dengan Perpres no.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia  (Indonesian Qualification Framework), sikap lulusan Sarjana 
Pendidikan Kristen adalah,  
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berprilaku menurut teladan 

Kristus  
2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya.  
3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

jiwa nasionalisme dan tanggung-jawab pada negara dan bangsa, serta 
mendukung perdamaian dunia.  

4) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara berdasarkan Pancasila 
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5) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.  

6) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama 
serta pendapat/temuan original orang lain.  

7) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat.  

8) Memiliki kepribadian dan karakter pendidik yang dapat menjadi teladan bagi 
nara didik dalam perilaku kehidupan bergereja, bermasyarakat dan 
bernegara. 

9) Memiliki kepribadian dan karakter pendidik yang takut akan Tuhan dalam 
segala bidang/aspek kehidupan yang dijalaninya di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat. 

10) Menguasai konsep teoritis ilmu pendidikan dan mampu terus menggali 
serta menghadapi perkembangan pendidikan, khususnya di bidang 
Pendidikan Kristen, dan mampu menguasai media pembelajaran yang 
kontekstual.  

11) Mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya di tengah-tengah 
gereja dan masyarakat. 

12) Menjadi pendidik yang terampil melakukan penelitian dan 
pengembangan dalam bidang pendidikan agama Kristen.  

13) Menjadi pendidik yang bertanggung-jawab dalam pekerjaannya dan 
pengabdiannya di gereja dan masyarakat, baik secara individual 
maupun kelompok. 

 
C. Keterampilan Umum: 

a.   Mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya dalam kehadirannya 
sebagai pendidik di tengah-tengah gereja dan masyarakat secara formal dan 
non formal. 

b.   Mampu mengikuti dan mengantisipasi perkembangan di bidang pendidikan, 
khususnya di bidang Pendidikan Kristen, sehingga dapat menghadapi situasi 
dan kondisi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisa 
informasi dan data-data yang diperoleh. 

c.  Bertanggung-jawab melakukan pekerjaan dan pengabdiannya di gereja 
dan masyarakat baik secara individual dan kelompok menurut kaidah, 
norma atau ketentuan yang berlaku.  

 
D. Keterampilan Khusus: 

a. Menguasai konsep teoritis di bidang keilmuan dan keterampilannya sebagai 
seorang pendidik Kristen dan memahami peranannya dalam masyarakat 
majemuk 

b. Memahami profesionalisme guru PAK dan mampu melaksanakan serta 
merpertanggung-jawabkannya secara profesional. 

c. Menguasai perencanaan pembelajaran PAK, administrasi dan managemen 
PAK, tekhnologi dan Media pembelajaran serta menguasai media 
pembelajaran yang kontekstual dan menggunakan metode yang bervariasi. 

d. Memiliki kemampuan melakukan bimbingan dan konseling terhadap 
naradidiknya menurut nilai-nilai kristiani. 

e. Mampu memahami aspek-aspek dan prosedur pengembangan kurikulum, 
menganalisa serta merancang kurikulum PAK yang sesuai dengan konteks 
nasional dan institusional.    
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f. Terampil melakukan penelitian dan kajian di bidang pendidikan Kristen untuk 
pengembangan metode pembelajaran yang relevan di gereja dan 
masyarakat. 

g. Menghayati panggilannya sebagai seorang guru PAK di tengah-tengah 
gereja dan masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
pendidik.  

 
E. Penguasaan Pengetahuan/Bahan Kajian: 

Sesuai dengan level dalam KKNI maka lulusan harus menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konserp 
teoritis, khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara 
mendalam, maka bahan kajian akan didistribusikan menurut semester. 
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2. Klasifikasi Mata Kuliah S1 PAK 

 

NO. KODE MATA KULIAH Inti Lokal SKS 

I.   M P K Matakuliah Pengembangan Kepribadian    

MPK 01 Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan ✓   2 

MPK 02 Ilmu Budaya Dasar/Budaya Lokal  ✓  2 

MPK 03 Sosiologi  ✓  2 

MPK 04 Filsafat/Logika  ✓  2 

MPK 05 Penulisan Karya Ilmiah dan Statistika ✓   2 

  Jumlah 10 

  

II.  M K K Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan Inti Lokal SKS 

MKK 01 Pembimbing dan Pengetahuan PL  ✓   2 

MKK 02 Bahasa Ibrani  ✓  2 

MKK 03 Pembimbing dan Pengetahuan PB ✓   2 

MKK 04 Bahasa Yunani  ✓  2 

MKK 05 Metodologi Penelitian dan Statistik ✓   2 

MKK 06 Agama Hindu dan Budha  ✓  2 

MKK 07 Ilmu Agama Suku dan Okultisme  ✓  2 

MKK 08 Agama Islam/Islamologi  ✓  2 

MKK 09 Perencanaan Pembelajaran PAK I  ✓  2 

MKK 10 Perencanaan Pembelajaran PAK II  ✓  2 

MKK 11 Administrasi & Manajemen PAK   ✓  2 

MKK 12 Teknologi dan Media Pembelajaran PAK   ✓  2 

MKK 13 Profesionalisme Guru PAK I  ✓  2 

MKK 14 Profesionalisme Guru PAK II  ✓  2 

MKK 15 Pendidikan Nasional ✓   2 

MKK 16 Filsafat/Ilmu Pendidikan ✓   2 

MKK 17 Psikologi Umum ✓   2 

MKK 18 Psikologi Perkembangan  ✓  2 

MKK 19 Psikologi Pendidikan & Pembelajaran PAK  ✓  2 

MKK 20 Teori Belajar Dalam PAK   ✓  2 

MKK 21 PAK dan Masyarakat Majemuk  ✓  2 

  Jumlah 42 

  

III.  M K B Matakuliah Keahlian Berkarya Inti Lokal SKS 

MKB 01 Tafsir PL I  ✓  2 

MKB 02 Tafsir PL II  ✓  2 

MKB 03 Tafsir PB I  ✓  2 

MKB 04 Tafsir PB II  ✓  2 

MKB 05 Teologi PL I  ✓  2 

MKB 06 Teologi PL II  ✓  2 

MKB 07 Teologi PB I  ✓  2 

MKB 08 Teologi PB II  ✓  2 

MKB 09 Dogmatika I ✓   2 

MKB 10 Dogmatika II ✓   2 

MKB 11 Etika I ✓   2 

MKB 12 Etika II  ✓  2 

MKB 13 Sejarah Gereja Umum ✓   2 
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MKB 14 Sejarah Gereja Asia   ✓  2 

MKB 15 Sejarah Gereja Indonesia I ✓   2 

MKB 16 Sejarah Gereja Indonesia II  ✓  2 

MKB 17 Pembimbing PAK  ✓   2 

MKB 18 Evaluasi PAK  ✓   2 

MKB 19 Kurikulum PAK I ✓   2 

MKB 20 Kurikulum PAK II  ✓  2 

MKB 21 Strategi Pembelajaran PAK  ✓   2 

MKB 22 PAK, Masalah Sosial dan Ekologi  ✓  2 

MKB 23 PAK Anak dan Remaja ✓   2 

MKB 24 Teologia Ramah Anak ✓   2 

MKB 25 PAK Pemuda   ✓  2 

MKB 26 PAK Dewasa dan Keluarga ✓   2 

MKB 27 Seminar PAK   ✓  2 

  Jumlah 54 

  

IV.  M P B Matakuliah Perilaku Berkarya Inti Lokal SKS 

MPB 01 PAK dan Disabilitas  ✓  2 

MPB 02 Penelitian Tindakan Kelas  ✓  2 

MPB 03 Misiologi ✓   2 

MPB 04 Pastoral    ✓  2 

MPB 05 Liturgika  ✓  2 

MPB 06 Kateketika  ✓   2 

MPB 07 Kewirausahawan    2 

MPB 08 Homiletika  ✓   2 

MPB 09 Oikumenika  ✓  2 

MPB 10 Musik Gereja I (Alat Musik) ✓   2 

MPB 11 Musik Gereja II (Paduan Suara)  ✓  2 

MPB 12 Bimbingan dan Konseling  I (Anak) ✓   2 

MPB 13 Bimbingan dan Konseling II (Remaja) ✓   2 

MPB 14 Metode PA di Gereja dan Sekolah   2 

  Jumlah 28 

  

V.  M B B Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat Inti Lokal SKS 

MBB 01 Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) ✓   4 

MBB 02 Bimbingan Proposal Skripsi   ✓  1 

MBB 03 Skripsi  ✓  5 

  Jumlah 10 

 
 

VI.  MKP Mata Kuliah Pilihan Inti Lokal SKS 

MKP 01 Kateketika II (Lanjutan)  ✓  2 

MKP 02 Manajemen Pendidikan   ✓  2 

MKP 03 Teknologi dan Media Pembelajaran PAK II 
(lanjutan) 

 ✓  
2 

MKP 04 Missi dan Kemajemukan   ✓  2 

MKP 05 Pastoral Klinis  ✓  2 

  Jumlah 10 
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KETERANGAN NAMA KELOMPOK MATA KULIAH 
 

NO NAMA KELOMPOK MATA KULIAH SKS 

I Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 10 

II Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan  (MKK) 42 

III Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 54 

IV Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) 28 

V Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 10 

 JUMLAH 144 SKS 

VI Mata Kuliah Pilihan (maksimal) 4 
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3. Distribusi Mata Kuliah Per Semester 

SEMESTER  I 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MPK 01 Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan 2 

2.  MKK 07 Ilmu Agama Suku dan Okultisme 2 

3.  MPK 05 Penulisan Karya Ilmiah dan Statistika 2 

4.  MKK 01 Pembimbing dan Pengetahuan PL  2 

5.  MKK 03 Bahasa Ibrani 2 

6.  MKK 17 Psikologi Umum  2 

7.  MKB 17 Pembimbing PAK  2 

8.  MPK 04 Filsafat/Logika  2 

9.  MKK 02 Pembimbing dan Pengetahuan PB  2 

10.  MPB 10 Musik Gereja I/Alat Musik  2 

J U M L A H 20 

SEMESTER  II 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MKK 16 Filsafat/ Ilmu Pendidikan  2 

2.  MPK 02 Ilmu Budaya Dasar/Budaya Lokal 2 

3.  MPB 11 Musik Gereja II/ Paduan Suara 2 

4.  MKK 04 Bahasa Yunani  2 

5.  MKK 06 Agama Hindu dan Budha  2 

6.  MKK 18 Psikologi Perkembangan  2 

7.  MPK 03 Sosiologi 2 

8.  MKK 08 Agama Islam/Islamologi 2 

9.  MKB 13 Sejarah Gereja Umum  2 

10.  MKK 15 Pendidikan Nasional 2 

11.  MKK 20 Teori Belajar Dalam PAK 2 

J U M L A H 22 

 

SEMESTER  III 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MKK 09 Perencanaan Pembelajaran PAK I  2 

2.  MKB 11 Etika I  2 

3.  MPB 04 Pastoral 2 

4.  MKB 23 PAK Anak dan Remaja 2 

5.  MKB 21 Strategi Pembelajaran PAK  2 

6.  MKK 19 Psikologi Pendidikan & Pembelajaran PAK 2 

7.  MKB 14 Sejarah Gereja Asia  2 

8.  MKK 20 Tehnologi dan Media Pembelajaran PAK 2 

9.  MPB 06 Kateketika  2 

10.  MKB 03 Tafsir PB I  2 

11.  MKB 01 Tafsir PL I  2 

J U M L A H 22 

 

SEMESTER  IV 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MKB 22 PAK, Masalah Sosial dan Ekologi 2 

2.  MPB 01 Metode PA di Gereja dan Sekolah 2 

3.  MKB 02 Tafsir PL II  2 
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4.  MKB 09 Dogmatika I  2 

5.  MKB 12 Etika II  2 

6.  MPB 12 Bimbingan dan Konseling  I 2 

7.  MKK 05 Metodologi Penelitian & Statistik  2 

8.  MKB 19 Kurikulum PAK I  2 

9.  MKK 10 Perencanaan Pembelajaran PAK II   2 

10.  MPB 07 Misiologi 2 

11.  MKB 04 Tafsir PB II  2 

J U M L A H 22 

 

SEMESTER  V 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MPB 13 Bimbingan dan Konseling  II 2 

2.  MKK 11 Administrasi dan Manajemen PAK 2 

3.  MKK 21 PAK dan Masyarakat Majemuk  2 

4.  MPB 03 PAK dan Disabilitas 2 

5.  MKB 10 Dogmatika II  2 

6.  MKK 13 Profesionalisme Guru PAK I  2 

7.  MKB 15 Sejarah Gereja Indonesia I 2 

8.  MKB 20 Kurikulum PAK II  2 

9.  MKB 24 Teologi Ramah Anak 2 

10.  MKB 05 Teologi PL I 2 

11.  MKB 07 Teologi PB I 2 

J U M L A H 22 

 

SEMESTER  VI 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MPB 02 Penelitian Tindakan Kelas 2 

2.  MKK 14 Profesionalisme Guru PAK II  2 

3.  MKB 06 Teologi PL II 2 

4.  MKB 08 Teologi PB II  2 

5.  MKB 16 Sejarah Gereja Indonesia II 2 

6.  MKB 25 PAK Pemuda  2 

7.  MKB 18 Evaluasi PAK  2 

8.  MPB 08 Homiletika  2 

9.  MPB 05 Liturgika 2 

10.  MPB 09 Oikumenika 2 

11.  MKP Mata Kuliah Pilihan 2 

J U M L A H 22 

 

SEMESTER  VII 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MKB 27 Seminar PAK  2 

2.  MPB 14 Kewirausahawan  2 

3.  MKB 26 PAK Dewasa dan Keluarga 2 

4.  MBB  02 Bimbingan Proposal Skripsi  1 

5.  MBB  01 Praktek Pengalaman Lapangan/PPL 4 

6.  MKP Mata Kuliah Pilihan 2 

J U M L A H 13 
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SEMESTER  VIII 

No. Kode MK MATA KULIAH SKS 

1.  MBB 03 Skripsi 5 

J U M L A H 5 

 
Catatan, 
(1) PPL (=Praktek Pengalaman Lapangan) dilaksanakan penuh pada semester VII, 

semester Ganjil (Juli  s/d Desember).   
 
4. Deskripsi Mata Kuliah  
 

No. Nama  Uraian 

1. Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan 

Kode MK : MPK 01 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang 
Pancasila/Kewarganegaraan, sejarah terbentuknya 
Pancasila serta fungsinya sebagai dasar negara 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
wilayah NKRI 

Keterampilan Umum : Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di 
dalam menyelesaikan tugasnya serta berperan 
sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 
air, memiliki jiwa nasionalisme dan tanggung-jawab 
pada negara dan bangsa 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan Wawasan Nasional bangsa 
Indonesia dalam mencapai cita-cita Nasional.   

2. Mampu menjelaskan   pentingnya Ketahanan 
Nasional Indonesia di bidang IdeoIogi, Politik, 
Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam.  

3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila. 

Sikap : 1. Memiliki kepribadian dan karakter pendidik yang 
dapat menjadi teladan dalam perilaku kehidupan 
berbangsa dan bernegara.  

2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya.  

3. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. 

  

No. Nama  Uraian 

2. Mata Kuliah : Ilmu Budaya Dasar/Budaya Lokal 

Kode MK : MPK 02 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang keberadaan 
manusia dalam hubungannya dengan lingkungan 
dengan penekanan manusia dan cinta kasih, 
manusia dan keindahan, keadilan, pandangan hidup, 
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tanggung jawab dan pengabdian, kegelisahan, 
keterasingan serta harapan-harapannya.   

Keterampilan Umum : Mampu memiliki kepibadian serta perluasan 
wawasan, perhatian dan pengetahuan mengenai 
berbagai gejala yang ada dan timbul dalam 
hubungan manusia dengan lingkungan untuk 
mengembangkan daya tanggap, persepsi dan 
penalaran serta apresiatif terhadap kearifan lokal 
dan lingkungan sekitarnya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggunakan budaya sebagai karunia 
Tuhan dan media pembelajaran  

2. Terbentuknya pola pikir  kritis mahasiswa 
terhadap suatu fenomena. 

3. Menjadi calon pemimpin bangsa dan negara 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya 

Sikap : 1. Mencintai budaya lokal dan mengembangkannya 
bagi kemajuan dalam kehidupan. 

2. Menghargai keragaman budaya nusantara dalam 
rangka mempererat kesatuan bangsa 

 

No. Nama  Uraian 

3. Mata Kuliah : Sosiologi 

Kode MK : MPK 03 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang kehidupan 
masyarakat baik struktur maupun perubahannya dan 
bagaimana peranan individu dalam konteks sosial 
budaya. Pembahasan pada proses sosial kelompok-
kelompok sosial, kebudayaan dan masyarakat, 
kelembagaan kemasyarakatan, lapisan sosial, 
perubahan sosial dan kebudayaan serta arti penting 
kegunaan sosiologi untuk memahami masyarakat, 
naradidik,  warga gereja dan gereja sebagai suatu 
lembaga sosial keagamaan. 

Keterampilan Umum : Mampu  memahami dan mengembangkan 
kehidupan  masyarakat dalam konteks sosial budaya 
melalui penerapan ilmu yang didapatkannya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami kehidupan masyarakat dalam 
konteksnya. 

2. Melatih mahasiswa mengumpulkan dan 
memberikan data-data sosial yang diperlukan 
dalam perencanaan dan pembangunan 
masyarakat. 

3. Mampu menganalisis pola-pola interaksi sosial 
dan peranan sosial dalam masyarakat, sekolah 
dan gereja. 

Sikap : 1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya.  

2. Bertanggung-jawab dalam pekerjaannya dan 
pengabdiannya di gereja dan masyarakat, baik 
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secara individual maupun kelompok. 
 

 

 
o. 

Nama  Uraian 

4. Mata Kuliah : Filsafat/Logika 

Kode MK : MPK 04 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang filsafat/logika 
dalam hubungannya dengan manusia dan  
lingkungannya, memperkenalkan aliran-aliran 
filsafat, Determinisme dan Indeterminisme serta 
pemahaman tentang manusia dalam keberadaan, 
kebebasan dan keterbatasannya, kebudayaan 
manusia dalam hubungannya dengan alam, filsafat 
etika dengan substansinya, suara hati dan 
pendidikan suara hati. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami bidang studi filsafat dan mampu 
berpikir filosofis untuk menanggapi, menyikapi 
konteks kehidupannya, hubungannya dengan 
manusia dan lingkungannya sebagai dasar untuk 
mengembangkan wawasan bermasyarakat, 
bernegara dan bergereja. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjernihkan  cara pandangnya dalam 
memahami kehidupan secara kritis dan positif. 

2. Mampu memiliki kesadaran untuk memahami  
kembali kata-kata, peristiwa-peristiwa dan 
kebiasaan yang sudah lazim. 

3. Mampu menata suara hatinya untuk takut akan 
Tuhan. 

Sikap : Mempertahankan sikap yang obyektif mengenai 
prinsip kehidupan dalam membangun diri dan 
masyarakat serta gereja. 

 

No. Nama  Uraian 

5. Mata Kuliah : Penulisan Karya Ilmiah dan Statistika 

Kode MK : MKK 05 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang Penulisan Karya 
Ilmiah dan Statistika sebagai bagian penting unjuk 
kerja mahasiswa mencakup: paper, makalah, 
laporan karya ilmiah (report), artikel dan seminar dan 
lain-lain. 

Keterampilan Umum : Mampu menulis karya ilmiah, mengidentifikasikan 
pengertian, peranan, manfaat, tujuan statistik dan 
dapat menuliskan laporan dengan menggunakan 
statistik. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menulis karya ilmiah berdasarkan kaidah 
keilmuan. 

2. Mampu menuliskan karya ilmiah yang sistematis 
dan metodologis.  
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3. Mampu mengolah dan mengembangkan data 
statistik, populasi, frekwensi, grafik, simpangan, 
dispersi dan variasi, sampling, distribusi 
sampling,  validitas dan pembuktian hipotesa. 

4. Mampu membuktikan potensi dan wawasan 
ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah dalam bentuk karya 
ilmiah. 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran pentingnya karya ilmiah dan 
statistik. 

2. Bertanggungjawab secara akademis terhadap 
pengunaan data dalam karya ilmiah. 

 

No. Nama  Uraian 

6. Mata Kuliah : Pembimbing dan Pengetahuan  PL 

Kode MK : MKK 01 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang   garis besar 
isi/pesan kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab 
di luar kanonik. Mahasiswa mempelajari hubungan 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Sejarah Israel, 
Kanonisasi kitab-kitab PL, latar belakang geografis, 
terbentuknya kitab Taurat (teori sumber), kitasb 
sejarah, kitab sastra, kitab para nabi, serta kitab-
kitab  Pseudopigrafa/Apokrifa. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami isi/pesan dan latar belakang 
sejarah kitab-kitab PL dan tradisi-tradisi serta 
terjadinya teori-teori sumber. 

Keterampilan Khusus: : a. Mampu memahami garis besar isi/pesan kitab-
kitab PL dan kitab-kitab di luar kanonik 

b. Mampu mengetahui tentang Kanonisasi PL. 
c. Mampu menerapkan pokok-pokok ajaran PL 

dalam kehidupan gereja dan masyarakat 

Sikap : Bertanggung jawab menerapkan pokok-pokok ajaran 
dan nilai-nilai PL dalam kehidupan sehari- hari. 

 

No. Nama  Uraian 

7. Mata Kuliah : Bahasa Ibrani 

Kode MK : MKK02 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata Kuliah ini membahas tentang dasar bahasa 
Ibrani dalam aspek ketata-bahasaannya. Mahasiswa 
diperkenalkan dengan sejarah dan sifat bahasa 
Ibrani, huruf dan tanda baca. 

Keterampilan Umum : Melengkapi mahasiswa  tentang dasar bahasa Ibrani 
dalam aspek ketata-bahasaannya serta dapat 
menterjemahkan bahasa Ibrani secara benar. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca dan menterjemahkan bahasa 
Ibrani secara benar.  

2. Mampu memahami aspek tata bahasa Ibrani 
sebagai bahasa kitab suci PL.  
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3. Mampu memahami teks asli Perjanjian Lama 
untuk mendukung penafsiran. 

Sikap : Memiliki kecintaan dan ketekunan menggali kitab-
kitab PL dalam bahasa aslinya. 

 

No. Nama  Uraian 

8. Mata Kuliah : Pembimbing dan Pengetahuan PB  

Kode MK : MKK 03 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan 
latar belakang sejarah PB dan  dunia Hellenisme 
sebelum lahirnya agama Kristen, kitab-kitab Injil, 
Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus dan surat-surat 
Am. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah Perjanjian Baru dan 
dunia Hellenisme sebelum lahirnya agama Kristen 
serta terjadinya kitab-kitab Injil, Kisah Para Rasul, 
surat-surat Paulus dan surat-surat Am. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah Perjanjian Baru, 
dunia Hellenisme sebelum lahirnya agama 
Kristen, kitab-kitab Injil, Kisah Para Rasul, surat-
surat Paulus serta surat-surat Am. 

2. Mampu memahami sejarah perkembangan 
gereja dalam PB.  

3. Mampu menjelaskan terjadinya kitab–kitab PB 

Sikap : Bertanggung jawab menerapkan pokok-pokok ajaran 
dan nilai-nilai PB dalam  kehidupan sehari- hari. 

 

No. Nama  Uraian 

9. Mata Kuliah : Bahasa Yunani 

Kode MK : MKK 04 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata  kuliah ini membahas tentang dasar bahasa 
Yunani dalam aspek ketatabahasaannya. 
Mahasiswa diperkenalkan dengan sejarah dan sifat 
bahasa Yunani, huruf dan tanda baca. 

Keterampilan Umum : Melengkapi mahasiswa tentang dasar–dasar kata 
bahasa Yunani dalam aspek ketatabahasaannya 
serta dapat menterjemahkan bahasa Yunani secara 
benar. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca dan menterjemahkan bahasa 
Yunani secara benar. 

2. Mampu memahami aspek tata bahasa Yunani 
sebagai bahasa kitab suci PB. 

3. Mampu memahami teks asli Perjanjian Baru 
untuk mendukung penafsiran. 

Sikap : Memiliki kecintaan dan ketekunan menggali kitab-
kitab PB dalam bahasa aslinya. 
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No. Nama  Uraian 

10. Mata Kuliah : Metodologi Penelitian dan Statistik 

Kode MK : MKK 05 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang teori praktis dan 
teknik penelitian ilmiah serta cara-cara menafsirkan 
hasil penelitian dengan penekanan khusus pada 
penelitian pendidikan agama Kristen. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menguasai teori praktis dan teknik 
penelitian ilmiah serta cara-cara menafsirkan 
hasil penelitian dengan penekanan khusus pada 
penelitian pendidikan agama Kristen. 

2. Mampu memahami paradigma penyusunan teori 
penelitian dalam bidang pendidikan, dan teknik-
teknik penelitian dan analisa data. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu melaksanakan penelitian sesuai dengan 
prinsip-prinsip ilmiah.  

2. Mampu menganalisa hasil penelitian dengan 
baik. 

3. Mampu menulis karya ilmiah dalam bidang 
pendidikan agama kristen maupun sosial dengan 
memakai metode penelitian 

Sikap : Melakukan penelitian secara obyektif. 

 

No. Nama  Uraian 

11. Mata Kuliah : Agama Hindu dan Buddha  

Kode MK : MKK 06 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang agama Hindu dan 
Buddha dengan penekanan pada sejarah lahirnya, 
pokok-pokok ajarannya, pengaruh dan 
perkembangannya khususnya di Indonesia serta 
aliran-alirannya. 

Keterampilan Umum : Mampu  mengetahui tentang agama Hindu dan 
Buddha dengan penekanan pada sejarah lahirnya, 
pokok-pokok ajarannya, pengaruh dan 
perkembangannya khususnya di Indonesia serta 
aliran-alirannya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memiliki  pengetahuan tentang agama 
Hindu dan Buddha.  

2. Mampu menganalisa agama Hindu dan Buddha 
dalam hubungannya dengan terang firman 
Tuhan.  

3. Mampu mengembangkan dialogis antar agama, 
khususnya Kristen dengan agama Hindu dan 
Buddha. 

Sikap : Memiliki sikap menghargai keanekaragaman agama 
dan membangun sikap dialogis dan toleran di 
tengah-tengah masyarakat. 
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No. Nama  Uraian 

12. Mata Kuliah : Ilmu Agama Suku dan Okultisme 

Kode MK : MKK07 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang agama-agama 
suku, untuk memahami agama suku ditinjau dari 
dasar kepercayaan, tinjauan antropologis mengenai 
teori-teori munculnya agama-agama suku,  
perbedaan agama-agama suku  dengan agama-
agama yang ada di Indonesia serta keterikatan 
dengan okultisme. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu  memahami bentuk-bentuk religi tua 
serta pokok-   pokok ajaran agama suku, 
hubungan adat dan agama suku, serta, gerakan-
gerakan kebatinan secara umum dan bentuk-
bentuk pengembangan dan ritus agama suku 
dalam masyarakat dan gereja.  

2. Mampu  memahami bentuk-bentuk okultisme dan 
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengenal agama suku dan ajarannya 
secara umum. 

2. Mampu menganalisa agama suku dan kebatinan 
serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat 
dan gereja. 

3. Mampu mengenal perbedaan-perbedaan agama 
suku di  indonesia. 

4. Mampu mengenal bentuk-bentuk okultisme dan 
pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari 

Sikap : 1. Mengembangkan dialog keagamaan.  
2. Menjaga dan melepaskan diri dari keterikatan 

okultisme. 

 

No. Nama  Uraian 

13. Mata Kuliah : Agama Islam/Islamologi 

Kode MK : MKK 08 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang agama Islam 
dengan penekanan pada latar belakang sejarah, 
dasar kitabnya, pokok-pokok ajarannya, praktek 
kehidupannya, etika Islam (perkawinan, politik, 
kebudayaan, dakwah), serta pemahaman mengenai 
keberadaan Islam di Indonesia (sejarah, aliran-
alirannya dan perkembangannya). 

Keterampilan Umum : Mampu  menjelaskan tentang agama Islam dengan 
penekanan pada latar belakang sejarah, pokok-
pokok ajarannya, aliran-alirannya dan 
perkembangannya secara khusus di Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah agama Islam. 
2. Mampu menganalisa tentang pokok-pokok ajaran 

agama Islam dan memperbandingkannya 
dengan pokok-pokok ajaran agama Kristen. 
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3. Mampu mengembangkan dialog keagamaan. 

Sikap : Mampu berdialog dan hidup berdampingan secara 
damai dengan pemeluk agama Islam. 

 

No. Nama  Uraian 

14. Mata Kuliah : Perencanaan Pembelajaran PAK I 

Kode MK : MKK 09 

Prasyarat : Lulus Pendidikan Nasional 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang cara–cara 
mempersiapkan perencanaan pembelajaran, model–
model pembelajaran sesuai dengan materi 
pembelajaran dan konteks naradidik. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang  cara–cara 
mempersiapkan perencanaan pembelajaran, model–
model pembelajaran sesuai dengan materi 
pembelajaran dan konteks naradidik. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami tahap-tahap dalam 
perencanaan pembelajaran PAK.  

2. Mampu  menyusun rencana pengajaran PAK 
sesuai dengan konteksnya. 

Sikap : Memiliki kesiapan dan tanggungjawab dalam 
menyusun perencanaan pembelajaran PAK yang 
kontekstual. 

 

No. Nama  Uraian 

15. Mata Kuliah : Perencanaan Pembelajaran PAK II 

Kode MK : MKK 10 

Prasyarat : Lulus Perencanaan Pembelajaran PAK I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata Kuliah ini membahas tentang pengetahuan dan 
keterampilan mengenai Garis Besar Perencanaan 
Pembelajaran (GBPP) sebagai acuan perencanaan 
pengajaran dan penilaian rencana pembelajaran 
serta perbaikan rencana pembelajaran 

Keterampilan Umum : Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai 
GBPP sebagai acuan perencanaan pengajaran dan 
penilaian rencana pembelajaran serta perbaikan 
rencana pembelajaran 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu  menjelaskan GBPP yang telah disusun 
sesuai dengan materi pembelajaran PAK. 

2. Mampu merencanakan pengajaran berdasarkan 
GBPP. 

3. Mampu mengevaluasi dan mengembangkan 
perencanaan pembelajaran. 

Sikap : Konsisten melakukan pengajaran berdasarkan 
GBPP. 

 

No. Nama  Uraian 

16. Mata Kuliah : Administrasi dan Managemen PAK 

Kode MK : MKK 11 

Prasyarat : Lulus Teknologi dan Media Pembelajaran PAK 

Deskripsi : Mata kuliah ini membahas tentang semua usaha 
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Penguasaan 
Pengetahuan 

pengaturan, penataan dan pengelolaan PAK yang 
dilembagakan dalam suatu sistem yang dapat 
berfungsi secara efektif, efesien dan optimal. 

Keterampilan Umum : Mampu menata dan mengelola sistem administrasi 
dan managemen PAK agar berfungsi secara efektif, 
efesien dan optimal dalam upaya peningkatan  
kemampuan manusia yang berkualitas. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membuat sebuah sistem administrasi 
dan managemen PAK yang efektif, efisien dan 
optimal. 

2. Mampu membuat perencanaan, pengaturan dan 
pembinaan tentang administrasi dan managemen 
PAK 

3. Mampu merumuskan kebijaksanaan dan 
pengembangan sistem administrasi dan 
managemen PAK  

Sikap : Bertanggungjawab mengembangkan Administrasi 
dan Managemen PAK di gereja dan masyarakat. 

 

No. Nama  Uraian 

17. Mata Kuliah : Teknologi dan Media Pembelajaran PAK 

Kode MK : MKK 12 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang teknologi dan 
media pembelajaran PAK serta kemampuan 
menggunakannya.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami dan menggunakan  teknologi 
dan media pembelajaran PAK 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami dan menggunakan teknologi 
dan media pembelajaran PAK. 

2. Mampu mendisain program pembelajaran 
dengan menggunakan teknologi dan media 
pembelajaran dalam suatu proses belajar 
mengajar. 

Sikap : Kreatif dan bertanggungjawab menggunakan 
teknologi dan media pembelajaran PAK. 

 

No. Nama  Uraian 

18. Mata Kuliah : Profesionalisme Guru PAK I 

Kode MK : MKK 13 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang profesi keguruan 
PAK dan implikasinya dalam tugas-tugas, fungsi dan 
tanggung jawab sesuai dengan undang-undang 
pendidikan dan keguruan.  

Keterampilan Umum : Memiliki pengetahuan  tentang profesi keguruan 
PAK kompetensi dasar guru dan implikasinya dalam 
tugas-tugas, fungsi dan tanggung jawab guru, 
administrasi sekolah, kode etik guru, sesuai dengan 
undang-undang pendidikan dan keguruan. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang profesi dan 
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kompetensi guru PAK.   
2. Mampu menjadi guru yang profesional dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran PAK. 
3. Mampu mengimplementasikan tugas-tugas 

keguruan PAK dalam kepemimpinan di tengah-
tengah gereja dan masyarakat. 

Sikap : Bertanggungjawab dalam melaksanakan pengajaran 
secara profesional. 

 

No. Nama  Uraian 

19. Mata Kuliah : Profesionalisme Guru PAK II 

Kode MK : MKK14 

Prasyarat : Profesionalisme Guru PAK I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pembentukan jati 
diri guru PAK yang profesional . 

Keterampilan Umum : Mampu mengajar dengan prinsip-prinsip pengajaran 
dan meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru 
PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengajar PAK secara professional  
2. Mampu melakukan pelatihan yang terpadu, 

berjenjang dan berkesinambungan. 
3. Mampu mengembangkan pendidikan yang 

berkesinambungan (long life education) 

Sikap : Memiliki integritas dan personalitas yang baik dan 
benar. 

 

No. Nama  Uraian 

20. Mata Kuliah : Pendidikan Nasional 

Kode MK : MKK 15 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman 
akan hakekat, makna dan maksud dari Pendidikan 
Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
Untuk menambah wawasan mahasiswa, 
diperkenalkan dengan sejarah pendidikan nasional 
Indonesia. Mahasiswa akan belajar tentang visi, 
misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program dari 
Pendidikan Nasional dalam rangka menunjang 
terciptanya pengembangan sumber daya manusia 
Indonesia yang mumpuni. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan tentang  hakekat, makna 
dan maksud dari Pendidikan Nasional yang 
diselenggarakan oleh pemerintah.  

2. Mampu mengetahui visi, misi, tujuan, strategi 
kebijakan dan program dari Pendidikan Nasional 
dalam rangka menunjang terciptanya 
pengembangan sumber daya manusia Indonesia 
yang mumpuni. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang sejarah Pendidikan 
Nasional di Indonesia. 
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2. Mampu memahami, menghayati dan mendalami 
hakekat dan makna Pendidikan Nasional. 

3. Mampu mengembangkan  prinsip-prinsip 
Pendidikan Nasional. 

Sikap : Memiliki dan menerapkan nilai-nilai pendidikan 
nasional 

 

No. Nama  Uraian 

21. Mata Kuliah : Filsafat/Ilmu Pendidikan 

Kode MK : MKK 16 

Prasyarat : Lulus Filsafat/Logika 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
filsafat pendidikan, aliran-aliran dalam filsafat 
pendidikan, sistematika filsafat dalam 
pengembangan pendidikan dan kaitannya dengan 
PAK sebagai suatu ilmu pendidikan. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang pengertian filsafat 
pendidikan, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, 
sistematika filsafat dalam pengembangan 
pendidikan dan kaitannya dengan PAK sebagai 
suatu ilmu pendidikan. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami hakikat, peranan, fungsi, dan 
aliran-aliran filsafat pendidikan. 

2. Mampu menerapkan filsafat pendidikan dalam 
pengembangan pak secara kontekstual bagi 
pendidikan nasional.  

Sikap : Menghargai prinsip filsafat/ilmu pendidikan 

 

No. Nama  Uraian 

22. Mata Kuliah : Psikologi Umum 

Kode MK : MKK 17 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang dinamika psikis 
dan implikasinya dalam tingkah laku manusia yang 
tampak (lahiriah) serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, pengalaman-pengalaman yang 
timbul dari manusia. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan kategori dimanika psikis yang 
nampak melalui tingkah laku manusia melalui gejala-
gejala lahiriah dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya serta pengalaman-pengalaman 
yang timbul dari manusia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami metode, konsep dasar 
psikologi, prinsip-prinsip pertumbuhan dan 
perkembangan psikologi manusia 

2. Mampu menjelaskan tentang dinamika psikis dan 
pengertian tentang tingkah laku manusia.  

3. Mampu menjelaskan hubungan dinamika psikis 
dengan tingkah laku dan pergaulan. 

Sikap : Membangun relasi hidup yang baik di tengah tengah 
gereja dan masyarakat. 
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No. Nama  Uraian 

23. Mata Kuliah : Psikologi Perkembangan   

Kode MK : MKK 18 

Prasyarat : Lulus Psikologi Umum 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang psikologi  
perkembangan hidup individu mulai dari masa anak 
sampai usia lanjut. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang  psikologi 
perkembangan hidup individu,  prinsip–prinsip 
perkembangan, tugas–tugas perkembangan, teori–
teori perkembangan, periodesasi perkembangan 
mulai dari masa anak sampai lanjut usia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mendefenisikan secara jelas arti 
psikologi perkembangan 

2. Mampu memahami prinsip serta tugas–tugas 
perkembangan yang harus  dilalui dalam tahap 
perkembangan individu. 

3. Mampu mengaplikasikan teori perkembangan 
sesuai dengan aspek perkembangan masa anak, 
remaja, pemuda, dewasa dan lanjut usia. 

Sikap : Membangun kehidupan individu dan masyarakatnya 
dengan prinsip-prinsip psikologi perkembangan. 

 

No. Nama  Uraian 

24. Mata Kuliah : Psikologi Pendidikan & Pembelajaran PAK 

Kode MK : MKK 19 

Prasyarat : Lulus Psikologi Perkembangan   

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas  tentang psikologi 
pendidikan serta aplikasinya dalam dunia pendidikan 
secara khusus Pembelajaran PAK 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang dasar psikologi 
pendidikan, teori–teori psikologi pendidikan, aspek–
aspek persamaan dan perbedaan siswa dalam 
proses belajar dan evaluasi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami arti psikologi pendidikan 
2. Mampu mengaplikasikan teori psikologi 

pendidikan sesuai dengan kondisi  siswa 
3. Mampu memahami adanya persamaan dan 

perbedaan individu dalam kegiatan proses 
belajar mengajar 

4. Mampu memberikan treatment yang tepat sesuai 
dengan kebutuhan siswa 

Sikap : Mengaplikasikan teori psikologi pendidikan sesuai 
dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran PAK. 

 



87 

 

 

No. Nama  Uraian 

25. Mata Kuliah : Teori Belajar Dalam PAK 

Kode MK : MKK 20 

Prasyarat : - 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang  teori belajar 
menurut para ahli  serta berbagai hal yang berkaitan 
dengan tugas seorang guru dalam proses 
pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang 
kondusif dalam rangka peningkatan motivasi belajar 
dan mutu pembelajaran. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang teori belajar menurut 
para ahli dan berbagai hal yang berkaitan dengan 
tugas seorang guru dalam proses pembelajaran 
agar tercipta suasana belajar yang kondusif dalam 
rangka peningkatan motivasi belajar dan mutu 
pembelajaran.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan metode dan kesiapan 
mengajar naradidik. 

2. Mampu menjelaskan  faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses belajar mengajar dan 
peningkatan motivasi belajar dan mutu 
pembelajaran. 

3. Menjadi guru yang mampu meningkatkan  
perannya dalam mengajar nara didik untuk 
menciptakan suasana  belajar yang  kondusif.  

4. Mampu menganalisa dan mengaplikasikan teori-
teori belajar dalam pembelajaran pak. 

Sikap : Kreatif menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

 
 

No. Nama  Uraian 

26. Mata Kuliah : PAK dan Masyarakat Majemuk 

Kode MK : MKK 21 

Prasyarat : Lulus Teknologi dan Media Pembelajaran PAK, 
Teori Belajar Dalam PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata Kuliah ini membahas tentang peranan PAK 
dalam konteks masyarakat yang majemuk. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang  peranan PAK dalam 
masyarakat majemuk serta dapat menentukan 
pendekatan yang tepat dalam konteks 
kemajemukan. 

Keterampilan Khusus: : 1. Dapat menjelaskan arti kemajemukan dan makna 
keperbedaan ini  dalam interaksi sosial. 

2. Mampu menentukan pendekatan yang  tepat 
untuk dipraktekkan  dalam masyarakat majemuk.
  

Sikap : Menghargai kemajemukan. 
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No. Nama  Uraian 

27. Mata Kuliah : Tafsir Perjanjian Lama I 

Kode MK : MKB 01 

Prasyarat : Lulus Pembimbing dan Pengetahuan PL, Bahasa 
Ibrani  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan kitab Taurat dan kitab Sejarah serta 
penerapannya di dalam konteks kehidupan saat ini 
dengan mempelajari sejarah dan menggunakan 
metode-metode penafsiran yang kontekstual.  

Keterampilan Umum : Mampu menemukan arti dan pesan kitab Taurat dan 
kitab Sejarah serta menerapkannya dalam konteks 
kehidupan saat ini.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggali dan menemukan arti dan 
pesan kitab Taurat dan kitab Sejarah dengan 
menggunakan metode-metode penafsiran yang 
kontekstual. 

2. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan Kitab 
Taurat dan Kitab Sejarah dalam konteks 
kehidupan saat ini. 

Sikap : Menghidupi arti dan pesan kitab Taurat dan Sejarah. 

 
No. Nama  Uraian 

28. Mata Kuliah : Tafsir Perjanjian Lama II 

Kode MK : MKB 02 

Prasyarat : Lulus Tafsir PL I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan kitab sastra, nabi-nabi dan aplikasinya 
dalam kehidupan saat ini.  

Keterampilan Umum : Mampu menemukan arti dan pesan kitab sastra, 
nabi-nabi dan aplikasinya dalam kehidupan saat ini.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggali dan menemukan arti/pesan 
kitab sastra dengan mempelajari sejarah dan 
menggunakan metode-metode penafsiran yang 
kontekstual. 

2. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan kitab 
sastra, nabi-nabi dalam kehidupan masa kini. 

Sikap : Menghidupi arti dan pesan kitab Sastra dan Nabi-
nabi. 

 

No. Nama  Uraian 

29. Mata Kuliah : Tafsir Perjanjian Baru I 

Kode MK : MKB 03 

Prasyarat : Lulus Pembimbing dan Pengetahuan PB, Bahasa 
Yunani 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan kitab Injil dan Kitab Para Rasul serta 
penerapannya di dalam konteks kehidupan saat ini 
dengan mempelajari sejarah dan menggunakan 
metode-metode penafsiran yang kontekstual. 
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Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang  arti dan pesan dari 
kitab Injil dan Kisah Para Rasul dengan mempelajari 
sejarah dan menggunakan metode-metode 
penafsiran yang kontekstual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggali dan menafsirkan arti dan pesan 
kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul. 

2. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan kitab 
Injil, kitab Kisah Para Rasul dalam konteks 
kehidupan saat ini 

Sikap : 1. Menghidupi arti dan pesan firman Tuhan dalam 
kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul dalam konteks 
kehidupan saat ini. 

2. Suka menggali teks untuk menemukan arti dan 
pesan firman Tuhan. 

 

No. Nama  Uraian 

30. Mata Kuliah : Tafsir Perjanjian Baru II 

Kode MK : MKB 04 

Prasyarat : Lulus Tafsir PB I   

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penemuan arti 
dan pesan firman Tuhan dalam surat-surat Paulus, 
surat-surat Am dan Apokaluptik serta penerapannya 
di dalam konteks kehidupan saat ini dengan 
mempelajari sejarah dan menggunakan metode-
metode penafsiran yang kontekstual. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang  arti dan pesan firman 
Tuhan dalam surat-surat Paulus, surat-surat Am dan 
Apokaluptik dengan mempelajari sejarah dan 
menggunakan metode-metode penafsiran yang 
kontekstual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menggali dan menafsirkan arti dan pesan 
firman Tuhan dalam surat-surat Paulus, surat-
surat Am dan Apokaluptik. 

2. Mampu mengaplikasikan arti dan pesan firman 
Tuhan dalam surat-surat Paulus, surat-surat Am 
dan Apokaluptik dalam konteks kehidupan saat 
ini 

Sikap : Menghidupi arti dan pesan firman Tuhan dalam 
surat-surat Paulus, surat-surat Am dan Apokaluptik 
dalam konteks kehidupan saat ini 

 

No. Nama  Uraian 

31. Mata Kuliah : Teologi PL I 

Kode MK : MKB 05 

Prasyarat : Lulus Tafsir PL II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah metodologi 
teologi, pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
mulai dari kitab-kitab Taurat sampai kitab-kitab 
Sejarah serta mempergumulkan relevansinya 
dengan kehidupan gereja dan masyarakat masa kini  

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
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pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL serta 
mempergumulkan relevansinya dengan kehidupan 
gereja dan masyarakat masa kini 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
dalam kitab-kitab Taurat dan kitab Sejarah PL. 

2. Mampu merelevansikan pesan teologis PL dari 
kitab-kitab Taurat dan kitab Sejarah PL dalam 
kehidupan gereja dan masyarakat masa kini  

Sikap : Mengaplikasikan arti dan pesan kitab-kitab Taurat 
dan kitab-kitab Sejarah PL dalam konteks kehidupan 
saat ini 

 

No. Nama  Uraian 

32. Mata Kuliah : Teologi PL II 

Kode MK : MKB 06 

Prasyarat : Lulus Teologi PL I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah metodologi 
teologi, pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
mulai dari kitab-kitab Sastra Hikmat sampai kitab 
Nabi-nabi serta mempergumulkan relevansinya 
dengan kehidupan gereja dan masyarakat masa kini  

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL serta 
mempergumulkan relevansinya dengan kehidupan 
gereja dan masyarakat masa kini 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi dan pesan teologis PL 
dalam kitab-kitab Sastra Hikmat sampai kitab 
Nabi-nabi. 

2. Mampu merelevansikan pesan teologis PL dari 
kitab-kitab Sastra Hikmat sampai kitab Nabi-nabi 
dalam kehidupan gereja dan masyarakat masa 
kini  

Sikap : Mengaplikasikan arti dan pesan kitab-kitab Sastra 
Hikmat sampai kitab Nabi-nabi dalam konteks 
kehidupan saat ini 

 
No. Nama  Uraian 

33. Mata Kuliah : Teologi PB. I 

Kode MK : MKB 07 

Prasyarat : Lulus Tafsir PB II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari sejarah metodologi 
teologi, pokok-pokok teologi dan pesan teologis PB 
dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul, serta 
relevansinya dengan kehidupan gereja dan 
masyarakat masa kini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami sejarah metodologi teologi, 
pokok-pokok teologi mencakup gelar-gelar Yesus, 
pengharapan Mesianis dan Kerajaan Allah dalam 
Injil Sinoptis, konsep Logos dalam Injil Yohanes, 
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serta studi tentang peranan Roh Kudus  dan 
perkembangan gereja dalam kitab Kisah Para Rasul. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang pokok-pokok 
Teologi PB dan hubungannya dengan Teologi 
PL.  

2. Mampu melihat kaitan kajian teologi PB dengan 
konteks masyarakat sekarang. 

3. Mampu mengaplikasikan teologi dalam konteks 
bermasyarakat dan bergereja masa kini.  

Sikap : 1. Memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai 
dengan teladan Kristus.  

2. Mampu mengaplikasikan makna teologi PB 
dalam kehidupannya sehari-hari. 

3. Memiliki semangat Rasuli yang digerakkan oleh 
Roh Kudus 

 
No. Nama  Uraian 

34. Mata Kuliah : Teologi PB. II 

Kode MK : MKB 08 

Prasyarat : Lulus Teologi Perjanjian Baru I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari pokok-pokok teologi dan 
pesan teologis PB dalam surat-surat Paulus, surat-
surat Am sampai kitab Wahyu. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami pokok-pokok teologi dan pesan 
teologis PB dalam surat-surat Paulus, surat-surat 
Am sampai kitab Wahyu. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang Teologi Paulus 
antara lain : Taurat dan Injil, makna penderitaan, 
kematian dan kebangkitan  

2. Mampu menjelaskan tentang Eskatologi dan 
Parousia dalam teologi Petrus dan Yohanes.  

3. Mampu menjelaskan teologi surat Ibrani, 
Yakobus dan Yudas. 

4. Mampu melihat kaitan kajian teologi PB dengan 
teologi PL dalam konteks masa kini. 

5. Mampu mengaplikasikan teologi dalam konteks 
bermasyarakat dan bergereja masa kini. 

Sikap : 1. Memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai 
dengan teladan Paulus, Petrus dan Yohanes. 

2. Mampu mengaplikasikan makna teologi PB 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 
No. Nama  Uraian 

35. Mata Kuliah : Dogmatika I 

Kode MK : MKB 09 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari doktrin Alkitab, Allah, 
Penciptaan, Trinitatis dan Kristologi untuk 
menumbuhkan pemahaman dasar berdogmatika 
dan mengembangkan minat berdogmatika. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami doktrin Alkitab (inspirasi dan 
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kanonisasi), Allah (pribadi dan karya-Nya), 
Penciptaan (Alam semesta dan manusia),  Trinitatis 
(metode ontologis dan fungsional) dan Kristologi 
(metode ontologis dan fungsional) untuk 
menumbuhkan pemahaman dasar dogmatika dan 
mengembangkan minat berdogmatika yang relevan 
di Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tema pokok di dalam 
Dogmatika Kristen mengenai doktrin Alkitab, 
Allah, Penciptaan, Trinitatis dan Kristologi.  

2. Mampu mengkontekstualisasikan pokok-pokok 
dogmatika dalam pengajaran, kehidupan dan 
pelayanan ditengah-tengah masyarakat 
Indonesia. 

3. Mampu mengembangkan perilaku dalam 
relasinya dengan alam semesta/lingkungan dan 
sesamanya. 

Sikap : 3. Memiliki pandangan, sikap dan kepribadian yang 
terbuka namun tidak bertentangan dengan 
dogma Kristen.  

4. Memiliki perilaku kristiani dalam relasinya dengan 
alam semesta dan sesamanya dalam 
penghayatan dogmanya 

 
No. Nama  Uraian 

36.  Mata Kuliah : Dogmatika II 

Kode MK : MKB 10 

Prasyarat : Lulus Dogmatika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari doktrin tentang 
Soteriologi, Pneumatologi, Ekklesiologi dan 
Eskhatologi untuk menumbuhkan pemahaman dasar 
berdogmatika dan mengembangkan minat 
berdogmatika yang relevan di Indonesia. 

Keterampilan Umum : Mempelajari tentang karya Allah dalam penebusan 
dan penyelamatan manusia (Soteriologi), Pribadi  
dan karya Roh Kudus (Pneumatologi), doktrin 
tentang Gereja (Ekklesiologi) dan Eskhatologi.   

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami doktrin Soteriologi, 
Pneumatologi, Ekklesiologi dan Eskhatologi.  

2. Mampu menjelaskan doktrin tentang dosa dan 
kaitannya dengan Satanalogi. 

3. Mampu mengkontekstualisasikan pokok-pokok 
dogmatika dalam pengajaran, kehidupan dan 
pelayanan ditengah-tengah masyarakat 
Indonesia. 

4. Mampu mengembangkan perilaku dalam 
relasinya dengan kehidupan gereja dan 
masyarakat. 

Sikap : 4. Memiliki pandangan, sikap dan kepribadian yang 
terbuka dan tidak bertentangan dengan dogma 
Kristen. 
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5. Memiliki sikap dialogis dalam relasi dengan 
sesamanya  

6. Memiliki kepribadian yang dituntun oleh Roh 
Kudus dalam tugas pengabdian di bidang 
pelayanan dan pengajaran 

 
No. Nama  Uraian 

37.  Mata Kuliah : Etika I 

Kode MK : MKB 11 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar dan 
metode etika Kristen menurut Alkitab serta 
perbedaannya dengan prinsip-prinsip dasar etika 
non Kristen 

Keterampilan Umum : Mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan metode 
etika Kristen serta memperbandingkannya dengan 
dasar-dasar etika non Kristen. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami pengertian umum dan dasar-
dasar etika Kristen serta mampu 
membedakannya dari etika umum dan non 
Kristen.  

2. Mampu menganalisa dan mengambil keputusan 
etis berdasarkan prinsip-prinsip dasar serta 
metode etika Kristen dalam kehidupannya.   

3. Mampu menerapkan nilai-nilai etika Kristen 
dalam pengajaran, pendidikan, pergaulan, prilaku 
hidup bergereja dan bermasyarakat. 

Sikap : 1. Memiliki pandangan etis Kristen dan berupaya 
mengelola sistem berpikir yang etis kristiani. 

2. Memiliki sikap etis kristiani yang nampak dalam 
sikap sopan, santun, jujur, giat dan dapat 
dipercaya.  

 
No. Nama  Uraian 

38.  Mata Kuliah : Etika II 

Kode MK : MKB 12 

Prasyarat : Lulus Etika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas pokok-pokok yang 
menyangkut relasi antara etika Kristen dengan etika 
sosial (ekonomi, politik, budaya,  medis/seksual, 
sosial media), etika kontemporer  dan aplikasinya 
bagi kehidupan gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami etika Kristen untuk menganalisa 
dan menjawab masalah-masalah kontemporer yang 
ada dalam gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami etika Kristen dan 
mengaplikasinnya dalam pelayanan gereja dan 
masyarakat.  

2. Mampu menganalisa dan menjawab masalah-
masalah kontemporer yang terjadi dalam gereja 
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dan masyarakat. 
3. Mampu memahami permasalahan keluarga yang 

mencakup perlindungan terhadap anak (ramah 
anak) dari berbagai tekanan yang dihadapi 

Sikap :  

 
No. Nama  Uraian 

39.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Umum (SGU) 

Kode MK : MKB 13 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  yang 
terjadi dalam Sejarah Gereja serta pergumulan yang 
dialami oleh gereja dalam memenuhi tugas dan 
panggilan-Nya dalam dunia ini sejak gereja mula-
mula sampai gereja modern. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami tentang bagaimana gereja lahir 
dalam konteks Yahudi dan Hellenisme serta 
perkembangannya dan perubahannya dalam gereja 
mula-mula, gereja abad pertengahan serta gereja 
modern. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  
dalam hal pekabaran Injil.  

2. Mampu menjelaskan tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  
dalam hal ajaran. 

3. Mampu menjelaskan tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  
dalam hal organisasi gereja. 

4. Mampu menjelaskan nilai-nilai dari pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan  yang 
dialami oleh gereja dalam hubungannya dengan 
pendidikan Kristen. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja dan mampu menerangkan 
pemikirannya secara kronologis dalam 
pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang 
dipelajarinya untuk tujuan pembangunan karakter 
dirinya.  

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat. 

 
No. Nama  Uraian 

40.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Asia  (SGA) 

Kode MK : MKB 14 

Prasyarat : Lulus Sejarah Gereja Umum 

Deskripsi : Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah 



95 

 

Penguasaan 
Pengetahuan 

pekabaran injil gereja mula-mula sampai masa 
pasca rasuli di benua Asia 

Keterampilan Umum : Mampu memahami tentang konteks Gereja lahir dan 
berkembang di Asia dalam pergumulannya 
berhadapan dengan tradisi agama–agama local, 
agama Islam, Hindu , Budha dan agama lainnya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menerangkan sejarah pekabaran Injil di 
benua Asia yang dimulai dari Yerusalem, 
Antiokia dan Asia Kecil. 

2. Mampu menganalisa tentang faktor-faktor 
pendukung dan penghambat pertumbuhan gereja 
serta pergumulan-pergumulannya berhadapan 
dengan konteks sosial, budaya dan agama 
masyarakat serta menyikapi tantangan 
perkembangan sejarah pekabaran Injil di Asia.  

3. Mampu menginterpretasi nilai-nilai sejarah dan 
menyikapi tantangan perkembangan sejarah 
pekabaran Injil di Asia. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis dalam 
sejarah gereja Asia dan mampu menerangkan 
pemikirannya secara kronologis dalam pergaulannya 
sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang dipelajarinya 
untuk tujuan pembangunan karakter dirinya. 

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu yang 
dipelajari dan menerapkan pola pikir, tindakan dan 
kontribusinya dalam membangun gereja dan 
masyarakat.   

 

No. Nama  Uraian 

41.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Indonesia I 

Kode MK : MKB 15 

Prasyarat : Lulus SGA 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang sejarah gereja 
Indonesia mencakup pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan-perubahan yang terjadi di Nusantara 
Indonesia abad ke VII,  XVI s/d abad XXI.   

Keterampilan Umum : Mampu menerangkan pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan-perubahan gereja di Nusantara 
Indonesia pada abad ke VII, XVI s/d abad XXI yang 
mencakup gereja pada masa pra penjajahan, masa 
penjajahan, masa Indonesia merdeka sampai 
dengan masa reformasi di Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami sejarah latar belakang PI di 
Indonesia, dan bagaimana perkembangan gereja 
pada masa Portugis, Belanda (VOC dan Hindia 
Belanda), Inggris dan Jepang. 

2.  Mampu memahami sejarah latar belakang PI di 
Indonesia, dan bagaimana perkembangan gereja 
pada masa Indonesia merdeka, Orde Lama, 
Orde Baru dan Reformasi di Indonesia. 

3. Mampu menganalisa faktor-faktor pendukung 
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dan penghambat pertumbuhan gereja di 
Indonesia serta pergumulan-pergumulannya 
berhadapan dengan konteks penjajahan, social 
(ekonomi, politik, budaya, agama dan 
masyarakat).  

4. Mampu menginterpretasi nilai-nilai sejarah dan 
menyikapi tantangan perkembangan sejarah 
pekabaran Injil di Indonesia. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis 
dalam sejarah gereja Indonesia dan mampu 
menerangkan pemikirannya secara kronologis 
dalam pergaulannya sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah gereja di 
Indonesia yang dipelajarinya untuk tujuan 
pembangunan karakter dirinya.  

3. Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu 
yang dipelajari dan menerapkan pola pikir, 
tindakan dan kontribusinya dalam membangun 
gereja dan masyarakat.   

 
No. Nama  Uraian 

42.  Mata Kuliah : Sejarah Gereja Indonesia II 

Kode MK : MKB 16 

Prasyarat : Lulus SGI. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan-perubahan gereja di 
wilayah-wilayah Nusantara Indonesia. 

Keterampilan Umum : Mampu menerangkan pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan-perubahan gereja di wilayah-wilayah 
Nusantara Indonesia. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami perkembangan gereja-gereja 
di wilayah Indonesia bagian timur antara lain 
GPM, GMIM, GMIT, GKI Tanah Papua dan lain-
lain. 

2. Mampu memahami perkembangan gereja-gereja 
di wilayah Indonesia bagian tengah antara lain 
GKJW, GKPB, GKE, GKP dan lain-lain 

3. Mampu memahami perkembangan gereja-gereja 
di wilayah Indonesia bagian Barat antara lain 
HKBP, BNKP, HChB/HKI, GBKP, GKPS, GKPI, 
GKI Sumut, GKPA dan lain-lain 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan tentang nilai-nilai historis dalam 
sejarah gereja Asia dan mampu menerangkan 
pemikirannya secara kronologis dalam pergaulannya 
sehari-hari.  

2. Bercermin dari peristiwa sejarah yang dipelajarinya 
untuk tujuan pembangunan karakter dirinya. 

3.  Memiliki simpatisme terhadap tokoh tertentu yang 
dipelajari dan menerapkan pola pikir, tindakan dan 
kontribusinya dalam membangun gereja dan 
masyarakat.   

 



97 

 

No. Nama  Uraian 

43.  Mata Kuliah : Pembimbing Pendidikan Agama Kristen 

Kode MK : MKB 17 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pengetahuan 
dasar mengenai Pendidikan Agama Kristen (PAK) 
dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain serta 
pembelajaran PAK, baik di gereja maupun di 
sekolah. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menguasai pengetahuan dasar 
mengenai Pendidikan Agama Kristen (PAK) 
mencakup arti dan hakekat PAK, jenis-jenis PAK, 
PAK dalam Alkitab, Sejarah dasar PAK, PAK dan 
metodenya serta hubungan PAK dengan ilmu-
ilmu lain. 

2.  Mampu memahami teori-teori dan prinsip-prinsip 
pembelajaran PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menguasai pengetahuan dasar tentang 
PAK. 

2. Mampu menganalisa dasar, fungsi dan tujuan 
dari tiap-tiap pembelajaran PAK.  

3. Mampu menjelaskan hubungan pembelajaran 
PAK dengan ilmu-ilmu lain.  

Sikap : 1. Memiliki kesadaran akan tugas panggilannya 
sebagai guru PAK.  

2. Memiliki karakter pendidik yang bertanggung-
jawab dalam pekerjaannya dan pengabdiannya 
di gereja dan masyarakat, baik secara individual 
maupun kelompok. 

 
No. Nama  Uraian 

44.  Mata Kuliah : Evaluasi PAK 

Kode MK : MKB 18 

Prasyarat : Lulus Etika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membekali mahasiswa 
berkemampuan dan berketerampilan dalam 
mengevaluasi kegiatan belajar mengajar PAK. 

Keterampilan Umum : Mampu mengevaluasi kegiatan belajar mengajar 
secara benar dengan memahami prinsip-
prinsip/pengetahuan dasar evaluasi PAK, jenis dan 
prosedur penyusunan alat evaluasi (test), 
perencanaan penyusunan dan pengolahan hasil tes, 
menganalisa dan merevisi alat evaluasi, 
menganalisa laporan dan administrasi. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami prinsip-prinsip/pengetahuan 
dasar evaluasi PAK, jenis dan prosedur 
penyusunan alat evaluasi (test).  

2. Mampu merencanakan, menyusun, 
melaksanakan dan menganalisa evaluasi hasil 
belajar PAK.  

3. Mampu mengevaluasi laporan dan administrasi 
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kegiatan belajar mengajar PAK 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran dan tanggung-jawab 
melakukan tugas evaluasi sebagai guru PAK.  

2. Memiliki karakter pendidik yang intens 
melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar 
PAK. 

 
No. Nama  Uraian 

45.  Mata Kuliah : Kurikulum PAK I 

Kode MK : MKB 19 

Prasyarat : Lulus Strategi Pembelajaran PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai teori 
pendekatan dalam pengembangan kurikulum PAK. 

Keterampilan Umum : Memahami kurikulum PAK dan berbagai 
pendekatan, aspek-aspek dan prosedur tentang 
pengembangan kurikulum PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami aspek-aspek dan prosedur 
pengembangan kurikulum PAK. 

2. Mampu mengetahui berbagai pendekatan dalam 
pengembangan kurikulum PAK.  

Sikap : 1. Memiliki profesionalisme sebagai guru PAK.  
2. Memiliki karakter pendidik yang kreatif 

mengembangkan kurikulum pembelajaran PAK.  

 
No. Nama  Uraian 

46.  Mata Kuliah : Kurikulum PAK II 

Kode MK : MKB 20 

Prasyarat : Lulus Kurikulum PAK I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana 
menganalisa dan merancang kurikulum PAK. 

Keterampilan Umum : Mampu menganalisa, merancang/menyusun model 
dan mempraktekkan pengembangan kurikulum PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami aspek-aspek dan prosedur 
menganalisa dan merancang kurikulum PAK. 

2.  Mampu mempraktekan hasil analisa dan 
rancangan kurikulum PAK yang disusunnya. 

Sikap : 1. Memiliki profesionalisme sebagai guru PAK.  
2. Memiliki karakter pendidik yang kreatif, inovatif, 

aplikatif untuk menganalisa dan merancang 
kurikulum PAK. 

 
No. Nama  Uraian 

47.  Mata Kuliah : Strategi Pembelajaran PAK 

Kode MK : MKB 21 

Prasyarat : Lulus Pembimbing PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang keterampilan, 
model–model dan konsep psikologis, strategi dan 
metode pembelajaran PAK sesuai dengan 
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perkembangan usia naradidik. 

Keterampilan Umum : Mampu menerapkan strategi pengelolaan kelas dan 
metode mengajar dalam pembelajaran PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami keterampilan, model–model 
dan konsep psikologis dalam pembelajaran PAK. 

2. Mampu menganalisa dan menerapkan strategi 
pengelolaan kelas dalam pembelajaran PAK. 

3. Mampu memilih metode mengajar sesuai dengan 
perkembangan usia naradidik 

Sikap : 1. Memiliki keteladanan dan profesionalisme sebagai 
guru PAK.  

2. Kreatif menerapkan strategi dan metode 

Pembelajaran PAK.  

 
No. Nama  Uraian 

48.  Mata Kuliah : PAK, Masalah Sosial dan Ekologi 

Kode MK : MKB 22 

Prasyarat : Lulus IBD dan Sosiologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang hubungan PAK 
dengan masalah-masalah sosial dan ekologi melalui 
media massa. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami hubungan pembelajaran PAK 
dengan masalah-masalah sosial dan ekologi melalui 
media massa. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami dan menganalisa masalah-
masalah sosial. 

2. Mampu menggumuli masalah-masalah ekologi 
dan mengembangkannya dalam pembelajaran 
pak. 

3. Mampu mengeksplor masalah-masalah sosial 
dan ekologi dari pemberitaan media massa. 

Sikap : 1. Memiliki kecintaan terhadap lingkungan.  
2. Memiliki kepedulian masalah-masalah social 

melalui media massa 

 
No. Nama  Uraian 

49.  Mata Kuliah : PAK Anak dan Remaja 

Kode MK : MKB 23 

Prasyarat : Lulus Evaluasi PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang PAK Anak dan 
Remaja 

Keterampilan Umum : Memiliki kemampuan memahami PAK Anak dan 
Remaja dari aspek filosofisnya, sejarah 
perkembangan agar mampu melaksanakan 
pembinaan Anak dan Remaja melalui pembelajaran 
PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami hakekat, tujuan, dasar teologis, 
pedagogis dan filosofis PAK Anak dan Remaja. 

2. Mampu memahami sejarah perkembangan PAK Anak 
dan Remaja dari PL dan PB. 
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3. Mampu menyusun kurikulum dan metode 
pembelajaran PAK  terhadap anak dan remaja. 

4. Mampu membuat program pelayanan PAK terhadap 
anak dan remaja di gereja dan masyarakat.  

5. Mampu memahami pergumulan anak dan remaja 
serta menyuarakan keadilan. 

Sikap : 1. Memiliki kesadaran dan tanggungjawab 
melaksanakan PAK Anak dan Remaja. 

2. Memiliki karakter pendidik yang mencintai 
pengajaran terhadap anak dan remaja. 

3. Memiliki kecintaan melayani anak dan remaja 
dalam pembelajaran PAK.  

4. Ramah terhadap anak dan remaja 

 
No. Nama  Uraian 

50.  Mata Kuliah : Teologi Ramah Anak  

Kode MK : MKB 24 

Prasyarat : Lulus PAK Anak Remaja 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini menjelaskan dasar teologi ramah 
anak menurut pandangan  Biblika, sejarah  
pendidikan keluarga kristiani, pendidikan umum, 
psikologi perkembangan dan pandangan Hak Azasi 
Manusia 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan dasar Biblika tentang sikap dan 
pendidikan anak dalam Alkitab, dalam keluarga 
Kristen, pendidikan secara umum  di Indonesia  
termasuk budaya Batak 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan kedudukan dan pendidikan 
anak dalam Alkitab 

2.  Mampu menjelaskan tantangan dalam 
pendidikan anak secara universal, nasional 
maupun  lokal 

3. Mampu menjelaskan bagaimana sikap orangtua 
dan keluarga terhadap anak dalam pendidikan 
sejak dini hingga anak dewasa 

4. Mampu merancang pendidikan ramah anak di 
Gereja dan di sekolah. 

5. Mampu menjelaskan bagaimana sikap orang tua 
yang ramah anak. 

Sikap : Ramah anak dalam mengasuh dan mendidik, 
rendah hati kepada anak dan menjadi teladan bagi 
anak dalam kehidupan sehari-hari 

 
No. Nama  Uraian 

51.  Mata Kuliah : PAK Pemuda 

Kode MK : MKB 25 

Prasyarat : Lulus Teologi Ramah Anak 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang Pemuda dan 
permasalahannya serta pelayanan Gereja dan 
Negara terhadap Pemuda. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami permasalahan-permasalahan 
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pemuda secara teologis, psikologis dan sosiologis 
dan menemukan langkah-langkah penanganan 
permasalahannya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami pemuda dan permasalahan-
permasalahannya secara teologis, psikologis dan 
sosiologis.  

2. Mampu menemukan langkah-langkah 
penanganan permasalahan Pemuda dari aspek 
PAK. 

3. Mampu memahami pelayanan gereja dan 
Negara terhadap pemuda.  

4. Mampu mengevaluasi langkah-langkah 
penanganan permasalahan pemuda. 

Sikap : 1. Memiliki kepribadian yang bertanggungjawab 
sebagai pemuda Kristen.  

2. Memiliki karakter pendidik yang berintegritas dan 
mencintai pengajaran terhadap pemuda.  

3. Hidup kudus dan giat melayani gereja dan 
masyarakat. 

 
No. Nama  Uraian 

52.  Mata Kuliah : PAK Dewasa dan Keluarga 

Kode MK : MKB 26 

Prasyarat : Lulus PAK Pemuda 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep 
dan perilaku orang dewasa mencakup pembagian 
masa dewasa beserta karakteristiknya, tugas dan 
peranannya, berbagai masalah yang dialami orang 
dewasa serta cara membuat program PAK untuk 
orang dewasa.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami permasalahan-permasalahan 
orang dewasa secara teologis, psikologis, sosiologis 
dan menemukan langkah-langkah penanganan 
permasalahannya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami konsep-konsep dan perilaku 
orang dewasa mencakup pembagian masa 
dewasa (dewasa awal, dewasa madya, dewasa 
lanjut/lansia) beserta karakteristik psikologi dan 
psikofisiknya.  

2. Mampu memahami tugas dan peranan orang 
dewasa serta pergumulannya mencakup 
masalah pekerjaan, kesehatan, keluarga, gereja 
dan masyarakat.  

3. Mampu membuat program dan melaksanakan 
PAK untuk orang dewasa. 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan memahami permasalahan 
orang dewasa dan melaksanakan PAK bagi orang 
dewasa.  

2. Memiliki karakter pelayan/pendidik yang mencintai 
pendidikan PAK terhadap orang Dewasa dan 
berpengabdian di gereja dan masyarakat. 
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No. Nama  Uraian 

53.  Mata Kuliah : Seminar PAK 

Kode MK : MKB 27 

Prasyarat : Lulus Evaluasi PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendemonstrasikan kemampuan 
mahasiswa menyeminarkan (memperbincangkan) 
berbagai pokok masalah PAK secara teologis  dan  
praktek PAK yang sedang  berkembang saat ini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami berbagai pokok masalah 
mengenai PAK dan mampu mengimplikasikan  
pokok-pokok tersebut ke dalam pengajarannya.  

Keterampilan Khusus: : Mampu memilih judul-judul/pokok-pokok yang 
ditemukan dalam PAK untuk dibahas atau disajikan 
di dalam kelas dalam bentuk seminar.  
Mampu menganalisa dan mengimplikasikan 
masalah-masalah pokok tersebut dalam pengajaran 
mereka.  

Sikap : 1. Memiliki wawasan yang luas tentang masalah-
masalah PAK.  

2. Peka dan tanggap terhadap perkembangan dan 
masalah-masalah PAK. 

 

No. Nama  Uraian 

54.  Mata Kuliah : PAK dan Disabilitas 

Kode MK : MPB 01 

Prasyarat : Lulus Psikologi Pendidikan & Pembelajaran PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pelayanan PAK 
terhadap kaum disabled dan metode 
pelaksanaannya. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami dan melaksanakan betapa 
pentingnya pelayanan PAK terhadap kaum disabled 
dan difable dalam segala keberadaannya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan betapa pentingnya 
pelayanan PAK terhadap kaum disabled dan 
difable dalam segala keberadaannya. 

2. Mampu melaksanakan pelayanan PAK terhadap 
kaum disabled dan difable dalam segala 
keberadaannya. 

3. Mampu melaksanakan pelayanan PAK dengan 
menggunakan berbagai metode yang diperlukan 
dalam pelayanan terhadap kaum disabled dan 
difable. 

Sikap : 1. Memiliki kepekaan dan keperdulian kepada 
kaum disabled dan difable. 

2. Memiliki tanggung jawab kepada kaum disabled 
dan difable sebagai sesama. 
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No. Nama  Uraian 

55.  Mata Kuliah : Penelitian Tindakan kelas 

Kode MK : MPB 02 

Prasyarat : Lulus Administrasi & Manajemen PAK, 
Profesionalisme Guru PAK I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang penelitian di 
dalam kelas mencakup pengembangan kurikulum, 
strategi dan metode dalam proses pembelajaran 
PAK guna merancang kurikulum secara mendalam 
serta memformulasikan penyelesaian masalah 
secara prosedural. 

Keterampilan Umum : Mampu menganalisis ilmu pengetahuan, tehnologi 
dan seni dalam pengembangan kurikulum melalui 
pendekatan berbagai disiplin ilmu. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menghasilkan karya inovatif dalam 
pengembangan kurikulum yang teruji secara 
nasional dan internasional. 

2. Mampu mengembangkan kurikulum secara 
professional berdasarkan penelitian tindakan 
kelas. 

3. Mampu berfikir secara kreatif dan inovatif dalam 
menerapkan pengembangan kurikulum. 

Sikap : Memiliki tangungjawab dalam mengembangkan 
kurikulum yang menciptakan pembelajaran yang 
kondusif. 

 
No. Nama  Uraian 

56.  Mata Kuliah : Misiologi 

Kode MK : MPB 03 

Prasyarat : Lulus SGA 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang misi Allah bagi 
keselamatan umat manusia dan seluruh ciptaan. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami teologi misi dalam Alkitab,  
pekerjaan Allah menyelamatkan dunia, pengutusan 
gereja dalam pelaksanaan misi yang konsisten dan 
kontekstual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar teologi Alkitab 
tentang misi/pekerjaan Allah menyelamatkan 
manusia dan ciptaan-Nya. 

2. Mampu memahami misi Kristus melalui 
pengutusan gereja dalam pelaksanaan misi yang 
konsisten dan menerapkannya pada zaman 
sekarang dengan metode misi yang kontekstual 
hingga parousia.  

3. Mampu memahami perkembangan 
misi/penginjilan dan alasan (motif dan dorongan) 
untuk mengabarkan injil.  

4. Mampu menjalankan panggilan-Nya sebagai 
guru yang misioner di tengah pelayanannya 
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sebagai pendidik untuk memberitakan damai 
sejahtera Allah dalam konteks pelayanannya.
  

Sikap : 1. Memiliki karakter misi dan menunjukkan melalui 
kepribadian yang dewasa, mengasihi sesama 
dan lingkungannya.  

2. Memiliki keberanian dan tanggungjawab 
menjalankan panggilan-Nya sebagai guru yang 
misioner di tengah konteks pelayanannya. 

3. Mencintai damai sejahtera Allah dan 
memberitakannya sebagai wujud panggilan dan 
kesadaran misio Dei.  

 
No. Nama  Uraian 

57.  Mata Kuliah : Pastoral 

Kode MK : MPB 04 

Prasyarat : Lulus Psikologi Perkembangan 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pengetahuan 
dan strategi pelayanan pastoral terhadap berbagai 
permasalahan dalam hidup. 

Keterampilan Umum : Mampu memiliki pengetahuan dari berbagai 
pendekatan dan tehnik/strategi yang dapat 
dipakai dalam pelayanan pastoral, mencakup 
transaksi analisa, psikoanalisa dan mengelola 
konflik.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami masalah-masalah umum 
kehidupan manusia dan memiliki pemahaman 
dasar mengenai pelayanan pastoral.  

2. Mampu melaksanakan pelayanan pastoral. 

Sikap : 1. Empaty terhadap pergumulan sesama.  
2. Memiliki keterpanggilan dalam pelayanan 

pastoral. 

 
No. Nama  Uraian 

58.  Mata Kuliah : Liturgika 

Kode MK : MPB 05 

Prasyarat : Lulus Musik Gereja II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar, 
tujuan dan dasar-dasar teologi liturgi, jenis-jenis, 
unsur-unsur liturgi dan pelaksanaannya dalam 
ibadah serta pelatihan menyusun liturgi yang 
kontekstual. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami makna, fungsi dan tujuan liturgi, 
dasar-dasar teologis, sejarah perkembangannya dari 
zaman Alkitab hingga masa kini, jenis-jenis, unsur-
unsur, kelengkapan dan perlengkapan liturgi serta 
mampu menyusun liturgi yang kontekstual.    

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan makna, fungsi, tujuan dan 
dasar-dasar teologi liturgi, jenis-jenis, unsur-
unsur, kelengkapan dan perlengkapan liturgi. 

2. Mampu mengutarakan sejarah perkembangan 
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liturgi dari zaman PL hingga zaman gereja 
sampai pada masa kini.  

3. Mampu mengevaluasi dan menyusun liturgi yang 
kontekstual sesuai dengan kebutuhan naradidik 
gereja dan masyarakat serta mempraktekkannya 
dalam ibadah. 

Sikap : 1. Memiliki keterpanggilan untuk melayani sekolah, 
gereja dan masyarakat.  

2. Memiliki tanggungjawab menghimpun dan 
memimpin peribadatan serta memberdayakan 
naradidik untuk ambil bagian dalam peribadatan 
di sekolah, gereja dan masyarakat. 

 
No. Nama  Uraian 

59.  Mata Kuliah : Kateketika 

Kode MK : MPB 06 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari arti, tujuan, fungsi dan 
jenis katekisasi, alat peraga dan bahan-bahan serta 
praktek mengajarkan katekisasi kepada katekesan 
gereja. 

Keterampilan Umum : Mampu mengetahui makna, tujuan, fungsi dan jenis 
katekisasi, alat-alat peraga dan bahan katekisasi 
serta penguasaan dalam mengajarkannya kepada 
naradidik di sekolah dan pelajar sidi di gereja 

Keterampilan Khusus: : 5. Mampu menjelaskan arti, tujuan, fungsi dan jenis 
katekisasi, sejarah perkembangan katekisasi 
dalam gereja untuk pembelajaran PAK di 
sekolah. 

6. Mampu mengetahui alat-alat dan bahan-bahan 
katekisasi serta mampu menggunakan alat 
peraga untuk menyampaikan materi pengajaran 
katekisasi dalam pembelajaran PAK. 

7. Mampu menyusun materi katekisasi di sekolah 
dan gereja serta mengajarkannya menggunakan 
alat peraga.  

8. Mampu membimbing anak didik melalui 
katekisasi menjadi manusia yang berkepribadian 
dan berprilaku kristiani. 

Sikap : 3. Memiliki keterpanggilan melayani di sekolah, 
gereja dan masyarakat 

4. Memiliki tanggungjawab menyusun bahan 
katekisasi untuk naradidik di sekolah dan pelajar 
sidi di gereja serta mengajarkannya 
menggunakan alat peraga.  
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No. Nama  Uraian 

60.  Mata Kuliah : Kewirausahaan 

Kode MK : MPB 07 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar 
kewirausahaan tentang berbagai peluang, jenis dan 
fungsi berwirausaha untuk menunjang kemandirian 
dana serta daya dalam pelayanan di bidang 
pendidikan dan pengajaran PAK di keluarga, 
sekolah, gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Umum : 3. Mampu melakukan analisis usaha dan menyusun 
rencana usaha untuk menuju kemandirian dana 
dan daya. 

4. Mampu mempraktekkan cara-cara 
kewirausahaan yang menunjang pelayanan di 
bidang pendidikan dan pengajaran PAK di 
keluarga, sekolah, gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 4. Mampu menerapkan prinsip, manajerial, 
marketing kewirausahan untuk menciptakan 
peluang usaha yang mandiri, inovatif dan kreatif. 

5. Mampu menjelaskan pentingnya 
kewirausahawan di tengah-tengah pendidikan, 
gereja dan masyarakat. 

6. Mampu berkontribusi untuk mengembangkan 
bakat dan talenta untuk membangun diri  dan 
orang lain.  

Sikap : 3. Memiliki sikap dan tanggung jawab dalam 
membangun kewirausahaan yang mendukung 
pelayanan, pendidikan dan pengajaran PAK. 

4. Memiliki sikap pekerja dan pelayan dalam 
meningkatkan pendidikan di sekolah, gereja dan 
masyarakat. 

 
No. Nama  Uraian 

61.  Mata Kuliah : Homiletika 

Kode MK : MPB 08 

Prasyarat : Lulus Teologi PL. I, Teologo PB. I dan Dogmatika II 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari arti dan makna 
homiletika, sejarah dan kedudukannya dalam studi 
teologi. Mempelajari dasar dan tujuan khotbah, 
bentuk dan metode, langkah-langkah persiapan 
khotbah serta praktek pelaksanaannya. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami dasar, tujuan, bentuk, metode, 
langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan 
khotbah yang menjawab pergumulan gereja dan 
masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan arti dan makna homiletika, 
sejarah dan kedudukannya dalam studi teologi.  

2. Mampu membedakan antara khotbah dan mengajar, 
apa kotbah dan siapa pengkotbah.  
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3. Mampu menjelaskan ujud dan tujuan khotbah, 
langkah-langkah mempersiapkan khotbah, sikap dan 
tehnik menyampaikan khotbah.  

4. Mampu menulis khotbah dan menyampaikannya 
dengan menerapkan sikap dan tehnik penyampaian 
khotbah mencakup tehnik berdoa, membaca dan 
menjelaskan nats.   

Sikap : 1. Memiliki karakter pelayan dan menunjukkannya 
melalui prilaku hidupnya bagi sesama dan 
lingkungannya.  

2. Menghidupi khotbahnya dalam kata dan 
perbuatannya serta mempraktekkannya melalui 
pelayanannya di gereja dan sekolah. 

3. Suka men-share atau menuturkan pesan Alkitab 
yang dibacanya dengan mengingat dasar dan 
tujuan homiletika.  

 
No. Nama  Uraian 

62.  Mata Kuliah : Oikumenika 

Kode MK : MPB 09 

Prasyarat : Lulus SGI. I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari arti dan makna gereja 
yang esa, mencakup gagasan pemikiran, upaya-
upaya pelaksanaan  dan gambaran keadaan masa 
kini. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami bagaimana persoalan keesaan 
dibicarakan dalam berbagai pertemuan Gereja 
Dunia dan memahami berbagai pembahasan-
pembahasan oikumenis akan tema-tema penting 
dalam pengalaman keesaan bergereja dan 
bermasyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan arti dan makna gereja yang 
esa  

2. Mampu menjelaskan latar belakang pemikiran 
dan tokoh-tokoh penggagas oikumene. 

3. Mampu menjelaskan gambaran sejarah 
perkembangan oikumene. 

4. Mampu mengembangkan kehidupan yang 
beroikumene. 

Sikap : 1. Memiliki keterbukaan menjalin kemitraan dan 
persahabatan dengan semua.  

2. Memiliki keterpanggilan bekerjasama dengan 
semua, di bidang keesaan gereja.  

3. Memiliki prinsip : “kebersamaan dalam 
kepelbagaian itu indah”  
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No. Nama  Uraian 

63.  Mata Kuliah : Musik Gereja I/Alat Musik 

Kode MK : MPB 10 

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman 
dasar teologi musik gereja, tempat musik dalam 
ibadah dan liturgi, teori musik serta latihan 
keterampilan menggunakan alat musik. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan tentang musik dalam kaitannya 
dengan tugas dan pelayanan gereja. Memiliki 
pengetahuan teori musik serta keterampilan 
mengunakan minimal salah satu alat musik. 

Keterampilan Khusus: : 4. Mampu menjelaskan pengertian musik gereja 
dalam kaitannya dengan tugas dan pelayanan 
gereja secara teologis.  

5. Mampu menguasai teori dan terampil 
mengunakan salah satu alat musik.  

6. Mampu mengorganisir kegiatan gerejawi melalui 
musik gereja. 

Sikap : 3. Memiliki jiwa seni dan rasa keindahan.  
4. Suka menyanyikan nyanyian rohani dengan 

iringan musik gereja. 

 
No. Nama  Uraian 

64.  Mata Kuliah : Musik Gereja II/Paduan Suara 

Kode MK : MPB 11 

Prasyarat : Lulus Musik Gereja 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang notasi dan 
paduan suara serta mempraktekkannya dalam 
memandu nyanyian jemaat. 

Keterampilan Umum : Mampu mengenal dan mempraktekkan notasi 
dengan baik serta terampil memandu nyanyian 
jemaat, memahami teori dasar pembentukan dan 
memimpin paduan suara. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membaca dan menyanyikan notasi 
dengan baik serta terampil memandu nyanyian 
jemaat.  

2. Memahami dasar-dasar pembentukan dan tehnik 
memimpin Paduan Suara.  

3. Mampu mengapresiasi seni musik dalam 
perspektif pengembangan musik gereja 

4. Mampu mengajarkan nyanyian dan memimpin 
paduan suara. 

Sikap : 1. Mengapresiasi seni dan nyanyian serta rasa 
keindahan.  

2. Suka menyanyikan dan memimpin nyanyian 
gerejawi.   

3. Suka menjadi anggota paduan suara.  
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No. Nama  Uraian 

65.  Mata Kuliah : Bimbingan dan Konseling I (Anak) 

Kode MK : MPB 12 

Prasyarat : Kurikulum PAK I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar, 
tehnik, metodologi, penataan dan pengelolaan 
bimbingan konseling bagi anak di keluarga, sekolah, 
gereja dan masyarakat. 

Keterampilan Umum :  

Keterampilan Khusus: :  

Sikap :  

 
No. Nama  Uraian 

66.  Mata Kuliah : Bimbingan dan Konseling II (Remaja) 

Kode MK : MPB 13 

Prasyarat : Lulus Bimbingan dan Konseling I (Anak) 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar, 
tehnik, metode bimbingan dan konseling remaja 
(potensi, kekuatan dan kelemahan) serta menata 
pengelolaannya di keluarga, sekolah, gereja dan 
masyarakat. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami dasar-dasar, tehnik, metode 
bimbingan dan konseling remaja serta terampil 
menata pengelolaannya di keluarga, sekolah, gereja 
dan masyarakat. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami dasar-dasar, tehnik, metode 
bimbingan dan konseling remaja.  

2. Mampu memahami masalah-masalah psikologis 
dan sosial remaja (potensi, kekuatan dan 
kelemahan) secara umum dalam keluarga dan 
masyarakat 

3. Mampu mengetahui prinsip dan prosedur 
bimbingan dan konseling remaja di sekolah, di 
gereja dan di masyarakat.  

4. Terampil menerapkan dan menata 
pengelolaannya di keluarga, sekolah, gereja dan 
masyarakat.  

Sikap : 1. Memiliki keperdulian terhadap remaja. 
2. Memiliki keterpanggilan dalam tugas bimbingan 

dan konseling remaja. 
3. Suka melakukan bimbingan dan konseling 

remaja di sekolah, di gereja dan masyarakat. 

 
No. Nama  Uraian 

67.  Mata Kuliah : Metode PA di Gereja dan Sekolah 

Kode MK : MPB 14 

Prasyarat : Lulus Kateketika 

Deskripsi 
Penguasaan 

: Mata kuliah ini membahas tentang Metode  PA, 
sikap dan tehnik memimpin PA, memiliki minat untuk 
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Pengetahuan mewartakan firman Allah melalui kegiatan PA dan 
menunjukkan tanggungjawab dalam melaksanakan 
PA secara baik dan benar di gereja dan sekolah. 

Keterampilan Umum : Mampu mendemonstrasikan kemampuannya  
memimpin PA dengan berbagai metode di gereja 
dan sekolah. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menemukan pesan firman Tuhan melalui 
kegiatan PA. 

2. Mampu memahami berbagai metode PA. 
3. Mampu menguasai tehnik-teknik memimpin PA. 
4. Mampu mengajarkan firman Allah melalui 

kegiatan PA dan menunjukkan tanggungjawab 
dalam melaksanakan PA secara baik dan benar.  

5. Mampu menguasai media pembelajaran yang 
kontekstual, mengaplikasikan ilmu dan 
pengetahuannya di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat melalui metode PA 

Sikap : 1. Tekun mengembangkan metode PA dalam 
pengajaran di sekolah dan gereja 

2. Mengaplikasikan pesan firman Tuhan dalam 
kesehariannya. 

 
No. Nama  Uraian 

68.  Mata Kuliah : Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

Kode MK : MBB 01 

Prasyarat : Semester 7 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mendemonstrasikan kemampuan 
mahasiswa mengaplikasikan proses pembelajaran 
PAK dengan berbagai metode pengajaran PAK 
dalam kelas maupun di luar kelas secara profesional 
dan bertanggungjawab. 

Keterampilan Umum : Mampu mengaplikasikan proses pembelajaran PAK 
dalam praktek pengalaman lapangan dengan 
berbagai metode pengajaran PAK dalam kelas 
maupun di luar kelas secara profesional dan 
bertanggungjawab. 

Keterampilan Khusus: : Mampu mendapatkan pengalaman profesi keguruan 
yang riil, baik dalam kemampuan mengajar, 
bersosialisasi dan bernegoisasi serta kemampuan 
mengelola program pembelajaran. 

Sikap : 1. Memiliki jiwa profesionalisme keguruan.  
2. Memiliki tanggungjawab dan keteladanan 

sebagai guru dalam proses pembelajaran 

 

No. Nama  Uraian 

69.  Mata Kuliah : Bimbingan Proposal Skripsi (1 sks) 

Kode MK : MBB 02 

Prasyarat : Lulus Semua Mata Kuliah 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata merupakan laporan usulan penelitian tugas 
akhir (skripsi) mahasiswa yang memuat rancangan 
desain penelitian mencakup: latar belakang 
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masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hipotesa, metode penelitian, sistematika 
penulisan dan bahan-bahan referensi. Proposal 
yang disusun merupakan hasil laporan penelitian 
kepustakan (library research) dan atau penelitian 
lapangan (field research). 

Keterampilan Umum : Mampu menyusun proposal skripsi dengan 
memperhatikan bentuk/format dan kaidah-kaidah 
penulisan, penggunaan bahasa, tanda baca, 
kutipan, dll, dari buku panduan penulisan karya 
ilmiah. 

Keterampilan Khusus: : 4. Mampu menguraikan, menganalisa dan 
mendeskripsikan hasil kajiannya maupun hasil 
penelitiaannya ke dalam sebuah proposal. 

5. Mampu melakukan penelitian secara kepustakan 
(library research) dan atau penelitian lapangan 
(field research) untuk menjadi bahan penulisan 
proposal. 

6. Mampu menguraikan/menjabarkan pokok 
masalah yang akan digumulinya ke dalam 
sistematika proposal Skripsi.  

Sikap : 3. Memiliki kejujuran, minat dan kemauan menulis.  
4. Membuktikan kualitas keilmuannya melalui 

tulisan karya ilmiah. 

 

No. Nama  Uraian 

70.  Mata Kuliah : Skripsi (5 sks) 

Kode MK : MBB 03 

Prasyarat : Lulus Bimbingan Proposal Skripsi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Skripsi adalah karya ilmiah berupa paparan tulisan 
hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu 
permasalahan/fenomena dalam bidang pendidikan 
agama Kristen dengan menggunakan kaidah-kaidah 
yang berlaku, di bawah bimbingan 2 (dua) orang 
dosen/tenaga akademik tetap.  

Keterampilan Umum : Mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmuiah 
sesuai dengan bidang ilmunya dengan memadukan 
pengetahuan dan ketrampilannya dalam memahami, 
menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan 
masalah yang berhubungan dengan bidang 
keilmuan PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menuliskan pokok-pokok pikirannya 
sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah 
yang berlaku. 

2. Mampu menerangkan pokok-pokok pikirannya 
dalam proses pembimbingan, menerima saran-
saran koreksi dan mampu menerapkannya ke 
dalam karya ilmiahnya.  

3. Mampu menyelesaikan karya ilmiahnya sesuai 
jadwal dan mampu mempertahankan skripsinya 
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dalam ujian meja hijau 

Sikap : 1. Memiliki kejujuran akademik, minat dan 
kemampuan menulis.  

2. Menunjukkan kualitas keilmuannya melalui 
tulisan-tulisannya.  

3. Suka mempublikasikan pokok-pokok pikiran 
mengenai pembelajaran PAK melalui tulisan.    

 
No. Nama  Uraian 

71.  Mata Kuliah : Kateketika II 

Kode MK : MKP 01 

Prasyarat : Lulus Kateketika I 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini menyusun rancangan kurikulum 
katekisasi dan prakteknya kepada naradidik di 
sekolah dan pelajar sidi di gereja. 

Keterampilan Umum : Mampu menyusun kurikulum katekisasi dan 
mempraktekkannya kepada naradidik di sekolah dan 
pelajar sidi di gereja. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengembangkan kurikulum katekisasi 
untuk naradidik di sekolah dan pelajar sidi di 
gereja. 

2. Mampu menganalisis kurikulum katekisasi dan 
bentuk-bentuk praktek pengajaran katekisasi. 

Sikap : 1. Memiliki keuletan, ketekunan, menganalisa 
kurikulum katekisasi di sekolah, gereja dan 
masyarakat 

2. Memiliki tanggungjawab menyusun kurikulum 
dan bahan katekisasi untuk naradidik di sekolah 
dan pelajar sidi di gereja serta mengajarkannya 
menggunakan alat peraga.  

 
No. Nama  Uraian 

72.  Mata Kuliah : Management Pendidikan 

Kode MK : MKP 02 

Prasyarat : Lulus Administrasi & Manajemen PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas konsep dasar, peranan 
dan ruang lingkup management pendidikan 
mencakup peserta didik, kurikulum, tenaga 
kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan 
pendidikan, ketatalaksanaan lembaga pendidikan 
dan hubungan lembaga pendidikan dengan 
masyarakat serta kepemimpinan pendidikan dan 
super visi pendidikan di bidang PAK. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan peranan 
management pendidikan. 

2. Mampu memahami ruang lingkup management 
pendidikan yang mencakup peserta didik, 
kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas 
pendidikan, pembiayaan pendidikan, 
ketatalaksanaan lembaga pendidikan. 

3. Mampu menjelaskan hubungan  management 
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pendidikan dengan lembaga pendidikan, gereja 
dan masyarakat.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu melaksanakan super visi pendidikan di 
bidang PAK. 

2. Mampu mengelola dan mengevaluasi 
pelaksanaan serta tata kelola pendidikan. 

Sikap : 1. Memiliki kepemimpinan dalam mengelola 
pelaksanaan pendidikan PAK.  

2. Memiliki tanggungjawab dalam menjaga mutu 
pendidikan PAK. 

 
No. Nama  Uraian 

73.  Mata Kuliah : Teknologi dan Media Pembelajaran PAK 

Kode MK : MKP 03 

Prasyarat : Lulus Teknologi dan Media Pembelajaran PAK 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang segala sesuatu 
yang dapat digunakan untuk menstimulasi pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemampuan atau 
keterampilan  sehingga dapat mendorong terjadinya 
proses belajar dengan pemberdayaan teknologi dan 
pengembangan media pembelajaran PAK. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menstimulasi pikiran, perasaan, 
perhatian dan kemampuan. 

2. Mampu mendorong terjadinya proses belajar 
dengan pemberdayaan tehnologi dan 
pengembangan media pembelajaran PAK. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu mengembangkan teknologi dan 
mengembangkan media pembelajaran PAK. 

2. Mampu memanfatkan segala teknologi untuk 
menstimulasi pikiran, perasaan, perhatian dan 
kemampuan naradidik. 

3. Mampu mendesain program pembelajaran dengan 
menggunakan teknologi dan media pembelajaran 
dalam suatu proses belajar mengajar. 

Sikap : Memiliki kreativitas dan tanggungjawab 
mengembangkan teknologi dan media pembelajaran 
PAK. 

 
No. Nama  Uraian 

74.  Mata Kuliah : Misi dan Kemajemukan: 

Kode MK : MKP 04 

Prasyarat : Lulus Misiologi 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas tentang tugas dan 
panggilan misi Kristen di tengah-tengah 
kemajemukan dan segala permasalahannya. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami tugas dan panggilan misi 
Kristen di tengah-tengah kemajemukan. 

2. Mampu menghargai kemajemukan sebagai 
anugrah Tuhan yang harus disyukuri. 

3. Mampu hidup berdampingan dalam masyarakat 
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yang majemuk. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu melaksanakan misi yang relevan di 
tengah-tengah yang masyarakat majemuk. 

2. Mampu mendidik masyarakat untuk mensyukuri 
kemajemukan sebagai wujud nyata kekayaan 
Allah yang tak terhingga. 

3. Mampu melaksanakan misi di sekolah dan di 
tengah-tengah masyarakat majemuk. 

Sikap : 1. Mensyukuri kemajemukan masyarakat sebagai 
anugerah Tuhan. 

2. Mewarisi semangat misi dan mempraktekkannya 
di tengah-tengah masyarakat majemuk. 

 
No. Nama  Uraian 

75.  Mata Kuliah : Pastoral Klinis 

Kode MK : MKP 05 

Prasyarat : Lulus Pastoral 

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas sejarah pertumbuhan 
pastoral klinis dan bagaimana praktek melakukan 
pelayanan pastoral konseling secara pribadi. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memahami sejarah tumbuhnya pastoral 
klinis.  

2. Mampu melakukan praktek pelayanan pastoral 
klinis terhadap konseli yang mengalami 
permasalahan di dalam hidupnya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu memahami masalah konsili dan 
membimbingnya melalui percakapan pastoral 
guna menemukan jalan keluar atas 
permasalahannya. 

2. Mampu menjelaskan sejarah pastoral klinis dan 
manfaatnya bagi pelayanan di tengah-tengah 
gereja dan masyarakat. 

Sikap : Memiliki keterpanggilan untuk melayani konseli 
melalui pastoral klinis  

5. Sistem Penilaian Program S.Pd.K 

Sistem penilaian di bawah ini berlaku untuk tugas-tugas sehari-hari, ujian tengah, akhir 
semester dan skripsi.  Khusus untuk skripsi, skripsi dianggap lulus jika nilai akhir 
minimal 60 ©. 
 

NILAI 

ANGKA HURUF BOBOT 

00  -  50 E 0 

51  -  55 D 1,00 

56  -  59 CD 1,50 

60  -  70 C 2,00 

71  -  80 BC 2,50 

81  -  85 B 3,00 

86  -  90 AB 3,50 

91  - 100 A 4,00 
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KOMPOSISI PENILAIAN: 
1. Kehadiran dan perilaku  =   20% 
2. Nilai Tugas-Tugas  =   25% 
3. Nilai Ujian Tengah Semester  = 25% 
4. Nilai Ujian Akhir Semester  =   30% 
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PROGRAM ILMU TERAPAN 
 
II.     PROGRAM STUDI ILMU TERAPAN - KEAHLIAN BERKARYA   
 
2.1  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

 
Visi : Memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam keterampilan menata 

dan melaksanakan pelayanan di bidang Pastoral Counseling, 
Misi/Penginjilan, Diakonia/Pelayanan Sosial, Pengajaran dan 
Entrepreneurship/Kewirausahaan. 

Misi : 1.  Mempersiapkan tenaga-tenaga ahli yang berkualitas secara akademis 
dengan keahlian yang mumpuni di bidangnya dalam pelayanan di 
gereja dan masyarakat.  

  2.  Program ini merupakan program lanjutan dari S1 Teologia, PAK dan 
M.Div bagi yang berminat meningkatkan keahlian-khususnya di bidang 
tertentu dalam menata dan melaksanakan pelayanan di gereja dan 
masyarakat.  

Tujuan : 1.  Menyiapkan peserta didik yang mampu mengikuti perkembangan 
konteks pergumulan gereja dan masyarakat serta mumpuni menjawab 
pergumulan gereja dan masyarakat di bidang Pastoral Counseling, 
Misi/Penginjilan, Diakonia/Pelayanan Sosial, Pengajaran dan 
Entrepreneurship/Kewirausahaan. 

  2.  Menyiapkan tenaga-tenaga ahli di gereja dan masyarakat yang 
memiliki kemampuan khusus di bidang Pastoral Counseling, 
Misi/Penginjilan, Diakonia/Pelayanan Sosial, Pengajaran dan 
Entrepreneurship/Kewirausahaan. 

Sasaran : 1.  Mahasiswa STT AS Prodi S1 Theologia dan PAK yang sudah 
menyelesaikan program S1 Theologia dan sudah selesai Judicium 
(tetapi belum di wisuda). 

  2.  Mahasiswa STT AS Prodi M.Div yang sudah menyelesaikan program 
MDiv dan sudah selesai Judicium (tetapi belum di wisuda). 

  3.  Alumni STT AS Prodi S1 Theologia dan PAK yang sudah dan atau 
yang belum melayani  sebagai pelayan tetap di gereja dan 
masyarakat. 

  4.  Alumni STT AS Prodi M.Div yang sudah dan atau yang belum 
melayani  sebagai pelayan tetap di gereja dan masyarakat.  

  5.  Sarjana Theologia dan PAK dari alumni STT/PTT-AK anggota 
Persetia yang sudah dan atau yang belum melayani  sebagai pelayan 
tetap di gereja dan masyarakat. 

 
 
2.2  Spesialisasi Bidang, bobot SKS dan jumlah Mata Kuliah: 

1. Program ini merupakan satu Program Studi disamping Prodi yang sudah ada 
seperti Prodi S1 Theologia, PAK dan Pascasarjana. Dan dikelola dengan system 
pengelolaan Prodi.   

2. Spesialisasi/Keahlian khusus yang ditawarkan pada awal pembukaan program 
studi ini (Ta. 2018/2019) adalah, 
(1) Pastoral Counseling 
(2) Misi/Penginjilan 
(3) Diakonia/Pelayanan Sosial 
(4) Pengajaran 
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(5) Entrepreneurship/Kewirausahaan 
3. Bobot SKS. Program studi ini diselesaikan selama 2 semester dengan 

jumlah/bobot SKS yang harus diselesaikan adalah 12 sks per-semester 
ditambah 4 sks karya ilmiah atau sebesar 28 sks sampai lulus.  

4. Jumlah Mata Kuliah. Jumlah mata kuliah yang dikontrak adalah 3 MK per 
semester ditambah penyusunan laporan akhir sebagai karya ilmiah, dengan 
bobot SKS masing-masing MK adalah sebesar 4 SKS. Bobot 4 SKS itu terdiri 
dari muatan teori dan praktek dengan durasi waktu minimal 2/3 untuk muatan 
praktek, kecuali untuk MK Laporan Akhir. 

 
2.3  Sistem Pengajaran  

1. Tiap MK diampu oleh dua dosen yang terdiri dari Dosen Akademis dan Dosen 
Keahlian Lapangan. Dosen Keahlian Lapangan direkomendasikan oleh Rapat 
Program Studi Keahlian setelah mendengar masukan dari Dosen Akademis. 
Dalam hal menemukan Dosen Keahlian Lapangan, STT AS, Prodi dan Dosen 
Akademik dapat bekerjasama dengan semua pihak, baik secara perorangan, 
lembaga, badan, perusahaan dan komunitas lainnya.  

2. Mahasiswa wajib mengikuti dua tahapan belajar: Kemampuan pengetahuan 
akademis dan Kemampuan keterampilan lapangan. Kemampuan pengetahuan 
akademis dievaluasi paling cepat setelah 3 kali tatap muka dan paling lambat 
setelah 5 kali tatap muka dengan Dosen Akademik. Dalam pengetahuan 
akademis mahasiswa dibekali prinsip-prinsip teologis mencakup substansi, 
dasar, maksud dan tujuannya; sedangkan dalam keterampilan lapangan 
mahasiswa dibekali dengan praktek pelaksanaan di lapangan mencakup 
observasi, metode, target dan hasil pelaksanaan. 

3. Mahasiswa wajib menyusun laporan akhir dari tiap MK yang memuat laporan 
pelaksanaan praktek pembelajaran di lapangan. Laporan Akhir mencakup 
tentang pengalaman belajar, proses atau tahapan-tahapan pembelajaran, 
masukan atau sumbangsih yang diberikan kepada pasien serta hasil yang 
diterima sebagai mahasiswa (output dan input pembelajaran), evaluasi  dan 
masukan untuk model atau program pembelajaran. Laporan Akhir diserahkan 
kepada Dosen Akademik dan Dosen Keahlian Lapangan mengikuti kelender 
akademik pada jadwal UAS Prodi Ilmu Terapan.  

  
2.4  Pembiayaan: 

1. Biaya uang kuliah per-sks dibebankan sama dengan uang kuliah per sks prodi 
Teologi dan PAK.  

2. Uang pembangunan di gratiskan untuk alumni, dan pembayaran 50% untuk non 
alumni. 
 

 
2.5  Motif Izajah 
Motif Izajah lulusan yang diberikan adalah dalam bentuk sertifikat keahlian dilengkapi 
dengan transkrip nilai dan keterangan tambahan yang dibutuhkan.  
 
2.6  Jadwal Perkuliahan 

1. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 2 semester dengan jumlah mata kuliah yang 
harus diselesaikan adalah 3 mata kuliah (tiap mata kuliah berbobot 4 sks) per-
semester atau sebesar 6 Mata kuliah sampai lulus perkuliahan, dan dilanjutkan 
dengan penyusunan laporan akhir (karya ilmiah) dan ujian lisan. 

2. Semester pertama berlangsung selama 4 bulan penuh. Setelah libur paling lama 
1 bulan, dilanjutkan ke Semester kedua yang berlangsung selama 4 bulan 
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penuh. Setelah libur paling lama 1 bulan, dilanjutkan ke penulisan Laporan Akhir 
dan Ujian Lisan yang berlangsung selama 2 bulan. 

3. Semester pertama dimulai pada pertengahan Agustus - Desember; Kedua: 
pertengahan Februari - Juni; Karya Ilmiah dan Ujian Lisan: Juli - September.  

4. Setiap perkuliahan semester, berlangsung dalam dua tahapan. Tahap I adalah 
pertemuan tatap muka dengan dosen akademik dalam kelas yang berlangsung 
selama 1 bulan. Tahap II adalah praktek pengalaman di lapangan dibawah 
bimbingan Dosen Keahlian Lapangan, yang berlangsung selama 3 bulan.  

 
 
2.7  Klasifikasi dan Distribusi MK per semester berdasarkan Spesialisasi bidang: 
 

A. Pastoral Konseling 
a. Klasifikasi : (Kode; Nama MK; SKS) 

(1) MPK 1: Terapy Counseling 1; 4 sks 
(2) MPK 2: Terapy Counseling 2; 4 sks 
(3) MPK 3: Terapy Musik (Music Healing) 1; 4 sks 
(4) MPK 4: Terapy Nabiah (Prophetic Healing) 1; 4 sks 
(5) MPK 5: Terapy Rasuli (Apostolic Healing) 2; 4 sks 
(6) MPK 6: Terapy Pesan (Message Healing) 1; 4 sks 
(7) MPK 7: Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult) ; 4 sks 
(8) MPK 8: Pendampingan sebagai Gembala; 4 sks 
(9) MKI : Laporan Akhir (Karya Ilmiah atau Laporan Besar) dan Ujian Lisan 4 

sks 
 

b. Distribusi MK per-semester 
Semester 1  (pilih 3 mk)  
(1) MPK 1: Terapy Counseling 1; 4 sks 
(2) MPK 3: Terapy Musik (Music Healing) 1; 4 sks 
(3) MPK 4: Terapy Nabiah (Prophetic Healing) 1; 4 sks 
(4) MPK 7: Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult); 4 sks 
Semester 2  (pilih 3 mk dari 1-4) 
(1) MPK 2: Terapy Counseling 2; 4 sks 
(2) MPK 5: Terapy Rasuli (Apostolic Healing) 2; 4 sks   
(3) MPK 6: Terapy Pesan (Message Healing); 4 sks   
(4) MPK 8: Pendampingan sebagai Gembala; 4 sks   
(5) MKI : Laporan Akhir. (Karya Ilmiah atau Laporan Besar) dan Ujian Lisan; 4 

sks   
 
B. Misi/Penginjilan 

a. Klasifikasi : (Kode; Nama MK; SKS) 
 
1. MPI  1 :  Misi ke Suku Anak Dalam atau Suku Terabaikan; ; 4 sks   
2. MPI  2 : Misi ke Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal; 4 sks   
3. MPI  3 : Misi ke Masyarakat Semi Kota; 4 sks   
4. MPI  4 : Misi ke Masyarakat Profesional dan Kota/Metro serta Masyarakat 

Majemuk; 4 sks   
5. MPI  5 : Misi ke Kategorial  I; 4 sks   

a. Anak dan Remaja 
b. Pemuda 

6. MPI  6 : Misi ke Kategorial  II; 4 sks   
a. Dewasa dan Lansia 
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b. Disabilitas 
7. MPI  7 : Misi Menggunakan Multi Media; 4 sks   
8. MPI  8 : Misi ke Masyarakat Birokrasi, Advokasi, Media dan LSM; 4 sks   
9. MKI:   Karya Ilmiah (Laporan Akhir)dan Ujian Lisan; 4 sks   

 
b. Distribusi MK per-semester 

 
Semester I (pilih 3 mk): 
1. Misi Menggunakan Multi Media 
2. Misi ke Kategorial I 

a. Anak dan Remaja 
b. Pemuda 

3. Misi ke Masyarakat Semi Kota 
4. Misi ke Masyarakat Profesional dan Kota/Metro serta Masyarakat Majemuk 

 
Semester II (pilih 3 mk dari 1-4): 
1. Misi ke Kategorial II,  

a. Dewasa dan Lansia 
b. Disabilitas 

2. Misi ke Suku Anak Dalam atau Suku Terabaikan 
3. Misi ke Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal 
4. Misi ke Masyarakat Birokrasi, Advokasi, Media dan LSM 
5. Karya Ilmiah (Laporan Akhir) 

 
C. Diaken/Pelayan Sosial 

a. Klasifikasi : (Kode; Nama MK; SKS) 
1. MPS 1: Kunjungan Penjara; 4 sks   

a. Anak 
b. Ibu/Perempuan 
c. Tahanan Politik 
d. Umum  

2. MPS 2: Kunjungan Pesakitan; 4 sks   
a. Rumah Sakit (Fisik dan Jiwa) 
b. Korban Bencana Alam 

3. MPS 3: Kunjungan Panti Jompo (Panti Wreda) ; 4 sks   
a. Laki-laki  
b. Perempuan 

4. MPS 4: Kunjungan Pada Pekerja (Sopir, Pemulung, Becak, dl) dan 
Kunjungan Pasar (PKL) ; 4 sks   

5. MPS 5: Instansi Kategorial; 4 sks   
a. TNI/Polri/Satpol PP, Sipir  
b. Nelayan/Petani dan buruh lainnya 
c. Pemberdayaan PSK, LGBT, NAPZA- HIV Aids  dan Anak Jalanan  

6. MPS 6: Panti Asuhan  
7. MPS 7: Disabilitas; 4 sks   
8. MPS 8: Manajemen Konflik, Advokasi dan LSM; 4 sks   
9. MKI:   Karya Ilmiah (Laporan Akhir) ; 4 sks   

 
b.   Distribusi MK per-semester 

 
Semester I (pilih 3): 
1. Kunjungan Penjara: 
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a. Anak 
b. Ibu/Perempuan 
c. Tahanan Politik 
d. Umum 

2. Kunjungan Panti Jompo (Panti Wreda) 
a. Laki-laki  
b. Perempuan 

3. Kunjungan Pada Pekerja (Sopir, Pemulung, Becak, dl) dan Kunjungan Pasar 
(PKL) 

4. Panti Asuhan  
 
Semester II (pilih 3 mk dari 1-4): 
1. Kunjungan Pesakitan; 4 sks   

a. Rumah Sakit (Fisik dan Jiwa) 
b. Korban Bencana Alam 

2. Instansi Kategorial 
a. TNI/Polri/Satpol PP, Sipir  
b. Nelayan/Petani dan buruh lainnya 
c. Pemberdayaan PSK, LGBT, NAPZA- HIV Aids  dan Anak Jalanan  

3. Disabilitas  
4. Manajemen Konflik, Advokasi dan LSM 
5. Karya Ilmiah (Laporan Akhir) 

 
D. Guru/Pengajar 

a. Klasifikasi : (Kode; Nama MK; SKS) 
1. MGP 1: Desain Kurikulum Katekisasi; 4 sks   
2. MGP 2: Ahli Mengajar di Gereja; 4 sks   

a. Sekolah Minggu dan Remaja 
b. Pemuda 
c. Kaum Bapak/Ibu 
d. Lansia 

3. MGP 3: Ahli Mengajar di Sekolah Umum; 4 sks   
a. PAUD/TK dan SD 
b. SMP/SMA/SMK 
c. Perguruan Tinggi 

4. MGP 4: Mengajar di SLB/Disabilitas; 4 sks   
5. MGP 5: Administrasi; 4 sks   

a. Gereja  
b. Sekolah 

6. MGP 6: Metode-Metode Pengajaran dan Pembinaan di; 4 sks   
a. Gereja  
b. Sekolah 

7. MGP 7: Konselor/Pendampingan Naradidik di; 4 sks   
a. Gereja  
b. Sekolah 

8. MGP 8: Organisasi Profesi Guru; 4 sks   
9. Karya Ilmiah (Laporan Akhir) ; 4 sks   

 
b.   Distribusi MK per-semester 

Semester I (pilih 3 mk): 
1. Desain Kurikulum Katekisasi 

2. Ahli Mengajar di Gereja 
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a. Sekolah Minggu dan Remaja 
b. Pemuda 
c. Kaum Bapak/Ibu 
d. Lansia 

3. Ahli Mengajar di Sekolah Umum 
a. PAUD/TK dan SD 
b. SMP/SMA/SMK 
c. Perguruan Tinggi 

4. Mengajar di SLB/Disabilitas 
 

Semester II (pilih 3 mk dari 1-4): 
1. Metode-Metode Pengajaran dan Pembinaan di: 

a. Gereja  
b. Sekolah 

2. Konselor/Pendampingan Naradidik di: 
a. Gereja  
b. Sekolah 

3. Organisasi Profesi Guru 
4. Administrasi : 

a. Gereja  
b. Sekolah 

5. Karya Ilmiah (Laporan Akhir) 
 

D.  Enterpreneurship 
a. Klasifikasi : (Kode; Nama MK; SKS) 

1. MKE 1: Kiat Usaha dan Jualan Online (Toko/Shop Online); 4 sks   
2. MKE 2: Pertanian Organik; 4 sks   
3. MKE 3: Ternak Organik dan Perikanan Organik; 4 sks   
4. MKE 4: Perkayuan dan Perbengkelan; 4 sks   
5. MKE 5: Sampah/Botot (daur ulang) ; 4 sks   
6. MKE 6: Bisnis Rohani; 4 sks   

a. Wisata Holy Land dan Travel  
b. Buku, Musik, Simbol dan Asesoris Kristen 
c. Jasa-jasa Pelayanan Pribadi 

7. MKE 7: Hutan dan Lingkungan Hidup; 4 sks   
8. MKE 8: Kemaritiman; 4 sks   
9. Laporan Akhir dan Ujian Lisan; 4 sks   

 
b.   Distribusi MK per-semester 

Semester I (pilih 3 mk): 
1. Kiat Usaha dan Jualan Online (Toko/Shop Online) 
2. Pertanian Organik 
3. Ternak Organik dan Perikanan Organik 
4. Perkayuan dan Perbengkelan 
 
Semester II (pilih 3 mk dari 1-4): 
1. Sampah/Botot (daur ulang) 
2. Bisnis Rohani 

a. Wisata Holy Land dan Travel  
b. Buku, Musik, Simbol dan Asesoris Kristen 
c. Jasa-jasa Pelayanan Pribadi 

3. Hutan dan Lingkungan Hidup 
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4. Kemaritiman 
5. Karya Ilmiah (Laporan Akhir) 
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2.8 Deskripsi MK: 

 
A. Pastoral Konseling 

 
Mata Kuliah                  :  Terapy Counseling 1  
Kode Mata Kuliah      :   MPS 1 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy jiwa dan roh dari metode counseling 
dengan berpedoman kepada Allah sebagai counselor utama 
melalui malaikat dan nabi-nabi. Pematangan dan Pemantapan 
keahlian di bidang ini harus ditempuh lebih banyak melalui 
sumber belajar lapangan yaitu pasien-pasien di Rumah atau 
pasien rawat jalan.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai counselor dan 
metode pelaksanaannya pada zaman Perjanjian Lama serta 
mempraktekkan-nya sebagai counselor yang ahli 
membongkar, menginventarisir dan membersihkan tekanan 
psikis pasien.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus counseling dalam kesaksian Perjanjian Lama 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Lama ke 
dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan metode pastoral 
conseling. 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah mendengar dan menjawab pergumulan jiwa 
dan roh pasien 

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan pastoral conseling 
mulai dari membongkar, menginventarisir dan 
membersihkan tekanan psikis pasien.  

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

    
Sikap                           :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang terhadap 

orang yang mengalami pergumulan jiwa dan roh.  
  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 

memiliki keperdulian.  
 
Mata Kuliah                  :  Terapy Counseling 2 
Kode Mata Kuliah      :   MPS 2 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy jiwa dan roh dari metode counseling 
dengan berpedoman kepada Allah sebagai counselor utama 
melalui Yesus Kristus, Rasul-rasul dan Gereja-Nya. 
Pematangan dan Pemantapan keahlian di bidang ini harus 
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ditempuh lebih banyak melalui sumber belajar lapangan yaitu 
pasien-pasien di Rumah Sakit atau pasien rawat Inap.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai counselor dan 
metode pelaksanaannya pada zaman Perjanjian Baru serta 
mempraktekkan-nya sebagai counselor yang ahli 
membongkar, menginventarisir dan membersihkan tekanan 
psikis pasien.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus counseling dalam kesaksian Perjanjian Baru 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Baru ke 
dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan metode pastoral 
conseling. 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah mendengar dan menjawab pergumulan jiwa 
dan roh pasien 

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan pastoral conseling 
mulai dari membongkar, menginventarisir dan 
membersihkan tekanan psikis pasien.  

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

    
Sikap                           :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang terhadap 

orang yang mengalami pergumulan jiwa dan roh.  
  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 

memiliki keperdulian.  
 
Mata Kuliah                  :  Terapy Musik (Music Healing)  
Kode Mata Kuliah      :   MPS 3 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy jiwa dan roh dari metode Terapy 
Musik (Music Healing) dengan berpedoman kepada tokoh-
tokoh dan prakteknya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru  serta penerapannya secara medis dalam perkembangan 
ilmu kesehatan. Pematangan dan Pemantapan keahlian di 
bidang ini harus ditempuh lebih banyak melalui sumber belajar 
lapangan yaitu di pabrik, peternakan, Rumah Sakit, Rumah 
Jompo, Asrama, dll.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai seorang pastoral 
counseling dengan menerapkan metode penyembuhan 
melalui music dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 
Meneliti secara langsung manfaat dan keunggulan metode 
tersebut  serta mempraktekkannya guna menetralisir tingkat 
emosional pasien.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus Terapy Musik dalam kesaksian Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru.   
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   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru ke dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan 
metode Terapy Musik. 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah menyentuh perasaan batin dan gejolak 
emosional pasien 

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan Terapy Musik 
dalam pendampingan pasien di Rumah Sakit dan di 
Gereja. 

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

Sikap                           :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang terhadap 
orang yang mengalami tekanan batin dan gejolak 
emosional.  

  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 
memiliki keperdulian.  

 
Mata Kuliah                  :  Terapy Nabiah (Prophetic Healing)  
Kode Mata Kuliah      :   MPS 4 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy mental dan pembentukan karakter 
kristiani dari metode Terapy Nabiah (Prophetic Healing) 
dengan berpedoman kepada nabi-nabi dan prakteknya dalam 
Perjanjian Lama  serta penerapannya dalam fungsi pendeta 
mengemban tugas kenabian. Pematangan dan Pemantapan 
keahlian di bidang ini harus ditempuh lebih banyak melalui 
sumber belajar lapangan yaitu mengadakan praktek langsung 
dan mengevaluasinya  terhadap jemaat-jemaat usia remaja 
dan pemuda, terutama pasien yang mengalami masalah 
mentalitas.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai seorang pastoral 
counseling dengan menerapkan metode pembentukan 
karakter jemaat melalui Terapy Nabiah (Prophetic Healing)  
dalam Perjanjian Lama. Meneliti secara langsung manfaat dan 
keunggulan metode tersebut  serta mempraktekkannya guna 
membangun mental dan pembentukan karakter kristiani 
pasien.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus Terapy Nabiah (Prophetic Healing) dalam 
kesaksian Perjanjian Lama. 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Lama ke 
dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan metode Terapy 
Nabiah (Prophetic Healing). 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah membangun mental dan pembentukan 
karakter kristiani jemaat 
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   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan Terapy Nabiah 
(Prophetic Healing) dalam hubungan individual dengan 
warga jemaat. 

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

.     
Sikap                           :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang untuk 

membangun mental dan membentuk karakter kristiani 
jemaat.  

  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 
memiliki keperdulian.  

 
Mata Kuliah                  :  Terapy Rasuli (Apostolic Healing) 
Kode Mata Kuliah      :   MPS 5 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy mental dan pembentukan karakter 
kristiani dari metode Terapy Rasuli (Apostolic Healing) 
dengan berpedoman kepada Yesus Kristus, rasul-rasul dan 
prakteknya dalam Perjanjian Baru serta penerapannya dalam 
fungsi pendeta mengemban tugas kerasulan/rasuli. 
Pematangan dan Pemantapan keahlian di bidang ini harus 
ditempuh lebih banyak melalui sumber belajar lapangan yaitu 
mengadakan praktek langsung dan mengevaluasinya 
terhadap jemaat-jemaat usia dewasa dan manula, terutama 
pasien yang mengalami masalah mentalitas.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai seorang pastoral 
counseling dengan menerapkan metode pembentukan 
karakter jemaat melalui Terapy Rasuli (Apostolic Healing) 
dalam Perjanjian Baru. Meneliti secara langsung manfaat dan 
keunggulan metode tersebut  serta mempraktekkannya guna 
membangun mental dan pembentukan karakter kristiani 
pasien.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus Terapy Rasuli (Apostolic Healing) dalam 
kesaksian Perjanjian Baru. 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Baru ke 
dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan metode Terapy 
Rasuli (Apostolic Healing). 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah membangun mental dan pembentukan 
karakter kristiani jemaat 

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan Terapy Rasuli 
(Apostolic Healing) dalam hubungan individual dengan 
warga jemaat. 
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   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

.     
Sikap                           :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang untuk 

membangun mental dan membentuk karakter kristiani 
jemaat.  

  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 
memiliki keperdulian.  

 
Mata Kuliah                  :  Terapy Pesan (Message Healing) 
Kode Mata Kuliah      :   MPS 6 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy mental, semangat dan motivasi dari 
metode Terapy Pesan (Message Healing) dengan 
berpedoman kepada malaikat, nabi-nabi, Yesus Kristus, rasul-
rasul dan prakteknya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru  serta penerapannya dalam fungsi pendeta mengemban 
tugas kenabian dan kerasulan. Pematangan dan Pemantapan 
keahlian di bidang ini harus ditempuh lebih banyak melalui 
alat-alat dan sumber belajar lapangan yaitu mengadakan 
praktek langsung dengan mengunakan media technology 
seperti telephone, sms, wa, fb, twitter, instagram, dll, dan 
mengevaluasi manfaatnya  terhadap warga jemaat.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai seorang pastoral 
counseling dengan menerapkan metode membangun mental, 
semangat dan motivasi warga jemaat melalui Terapy Pesan 
(Message Healing)  dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru. Meneliti secara langsung manfaat dan keunggulan 
metode tersebut  serta mempraktekkannya guna membangun 
mental, semangat dan motivasi pasien.  

Keterampilan Khusus :1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan kasus-
kasus Terapy Pesan (Message Healing)   dalam kesaksian 
Perjanjian Lama. 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru ke dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan 
metode Terapy Pesan (Message Healing). 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah membangun mental dan pembentukan karakter 
kristiani jemaat 

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan sumber-
sumber belajar di lapangan yang berguna untuk studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan Terapy Pesan 
(Message Healing) dalam hubungan individual dengan warga 
jemaat. 

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

Sikap                           :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang untuk membangun 
mental, semangat dan motivasi jemaat.  

  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 
memiliki keperdulian.  
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Mata Kuliah                  :  Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult) 
Kode Mata Kuliah      :   MPS 7 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai terapy fisik, jiwa dan roh dari metode 
Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult) dengan 
berpedoman kepada Yesus Kristus, rasul-rasul dan 
prakteknya dalam Perjanjian Baru  serta penerapannya dalam 
fungsi pendeta mengemban tugas Misi menghadirkan 
Kerajaan Allah di bumi. Pematangan dan Pemantapan 
keahlian di bidang ini harus ditempuh lebih banyak melalui 
sumber belajar di lapangan yaitu mengadakan praktek 
Pengusiran Roh Jahat secara langsung dan mengevaluasi 
manfaatnya  terhadap warga jemaat.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai seorang pastoral 
counseling dengan menerapkan metode terapy fisik, jiwa dan 
roh melalui Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult) dalam 
Perjanjian Baru. Meneliti secara langsung manfaat dan 
keunggulan metode tersebut  serta mempraktekkannya guna 
membangun fisik, jiwa dan roh jemaat Kristen yang bebas dari 
gangguan roh-roh jahat.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult)  
dalam kesaksian Perjanjian Baru. 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Perjanjian Baru ke 
dalam dasar-dasar, prinsip, tujuan dan metode 
Pengusiran Roh Jahat (Delivery Occult). 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah membangun fisik, jiwa dan roh jemaat 
Kristen yang bebas dari gangguan roh-roh jahat.  

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan Pengusiran Roh 
Jahat (Delivery Occult) dalam hubungan individual 
dengan warga jemaat. 

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

.     
Sikap                  :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang untuk 

membangun fisik, jiwa dan roh jemaat Kristen yang bebas 
dari gangguan roh-roh jahat.  

   2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan 
memiliki keperdulian.  
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Mata Kuliah                  :  Pendampingan sebagai Gembala  
Kode Mata Kuliah      :   MPS 8 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini mempelajari tentang makna tugas pastoral 

conseling sebagai seorang gembala memberikan 
pendampingan terhadap jemaat (kawanan domba 
gembalaannya) yang menghadapi pergumulan keluarga 
(pernikahan, anak-anak, suami, isteri, orangtua) dengan 
berpedoman kepada tugas-tugas gembala dalam kitab 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru  serta penerapannya 
dalam fungsi pendeta sebagai gembala jemaat. Pematangan 
dan Pemantapan keahlian di bidang ini harus ditempuh lebih 
banyak melalui sumber belajar di lapangan yaitu mengadakan 
praktek Pendampingan jemaat yang sedang menghadapi 
masalahnya.  

Keterampilan Umum : Mampu memahami panggilan Allah sebagai seorang pastoral 
counseling dengan menerapkan metode Pendampingan 
sebagai Gembala jemaat dalam tuntunan Alkitabiah. Meneliti 
secara langsung manfaat dan keunggulan metode tersebut  
serta mempraktekkannya guna membimbing dan memelihara 
iman jemaat.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu memahami dasar-dasar teologi, metode dan 
kasus-kasus Penggembalaan dalam kesaksian Alkitab. 

   2. Mampu mengaplikasikan makna teks Alkitab ke dalam 
dasar-dasar, prinsip, tujuan dan metode Penggembalaan. 

   3. Mampu memahami makna panggilan counselor sebagai 
suruhan Allah membimbing dan memelihara iman jemaat. 

   4. Mampu membuka dan menjalin komunikasi dengan 
sumber-sumber belajar di lapangan yang berguna untuk 
studinya.  

   5. Mampu melakukan praktek pelayanan Penggembalaan 
dalam hubungan individual dengan warga jemaat. 

   6. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari 
sumber belajar lapangan secara akademis.  

 
Sikap                 :  1.  Memiliki rasa keperdulian dan kasih sayang untuk 

membimbing dan memelihara iman jemaat.  
  2.  Memiliki prilaku yang ramah, suka berkomunikasi dan memiliki 

keperdulian.  
 
 
Mata Kuliah               :  Laporan Akhir (Karya Ilmiah) dan Ujian Lisan 
Kode Mata Kuliah      :   MKI 01 
Bobot sks : 4 sks 
Prasyarat  :  - 
Deskripsi Pengetahuan :  Mata kuliah ini merupakan laporan mayor yang memuat 

kumpulan laporan minor dari tiap-tiap mata kuliah yang sudah 
dikontrak. Laporan besar ini disajikan sebagai sebuah karya 
ilmiah yang akan dibaca, diuji dan dinilai oleh tim Penguji 
berjumlah sebanyak 3 orang yang ditunjuk oleh Prodi. 
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Penilaian dan pengujian terhadap Laporan Akhir dilaksanakan 
dalam ujian lisan atau Meja hijau.   

Keterampilan Umum : Mampu merangkumkan laporan-laporan kegiatannya secara 
tertulis, memberikan analisa dan refleksi teologi serta 
mendeskripsikan atau memaparkannya kembali secara lisan, 
guna menunjukkan kualitas akademis dan penguasaan 
keahliannya.  

Keterampilan Khusus : 1.  Mampu merangkumkan laporan-laporan kegiatannya 
sebagai Laporan Besar sesuai dengan panduan penulisan 
karya ilmiah program studi keahlian khusus.  

   2. Mampu menganalisa seluruh rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang dilaporkan sebagai satu bagian yang 
utuh dan merefleksikannya secara teologis. 

   3. Mampu memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk 
pengembangan dan pemantapan pengalaman belajar 
lapangan di bidang keahlian khusus.   

   4. Mampu mendeskripsikan atau memaparkan laporan akhir 
secara lisan, guna menunjukkan kualitas akademis dan 
penguasaan keahliannya.  

   5. Mampu merespon dan memperbaiki laporan akhir sesuai 
dengan petunjuk dosen penguji.    

Sikap                 :  1.  Memiliki rasa percaya diri yang kuat sebagai seorang ahli di 
bidangnya.  

  2.  Memiliki prilaku yang ramah, sopan dan rendah hati.  
 
 

B. Misi/Penginjilan 
 

1. MPI  1  : Misi ke Suku Anak Dalam dan Suku Terabaikan;4 sks 
2. MPI  2  : Misi ke Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal; 4 sks   
3. MPI  3  : Misi ke Masyarakat Semi Kota; 4 sks   
4. MPI  4  : Misi ke Masyarakat Profesional dan Kota/Metro serta Masyarakat 

Majemuk; 4 sks   
5. MPI  5  : Misi ke Kategorial  I; 4 sks   

a. Anak dan Remaja 
b. Pemuda 

6. MPI  6  : Misi ke Kategorial  II; 4 sks   
a. Dewasa dan Lansia 
b. Disabilitas 

7. MPI  7  : Misi Menggunakan Multi Media; 4 sks   
8. MPI  8  : Misi ke Masyarakat Birokrasi, Advokasi, Media dan LSM; 4 sks   
9. MKI : Karya Ilmiah (Laporan Akhir)dan Ujian Lisan; 4 sks   

 
C. Diaken/Pelayan Sosial 

 
1. MPS 1 : Kunjungan Penjara; 4 sks   

a. Anak 
b. Ibu/Perempuan 
c. Tahanan Politik 
d. Umum  

2. MPS 2 : Kunjungan Pesakitan; 4 sks   
a. Rumah Sakit (Fisik dan Jiwa) 
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b. Korban Bencana Alam 
3. MPS 3 : Kunjungan Panti Jompo (Panti Wreda) ; 4 sks   

a. Laki-laki  
b. Perempuan 

4. MPS 4: Kunjungan Pada Pekerja (Sopir, Pemulung, Becak, dl) dan 
Kunjungan Pasar (PKL) ; 4 sks   

5. MPS 5 : Instansi Kategorial; 4 sks   
a. TNI/Polri/Satpol PP, Sipir  
b. Nelayan/Petani dan buruh lainnya 
c. Pemberdayaan PSK, LGBT, NAPZA- HIV Aids  dan Anak 

Jalanan  
6. MPS 6 :  Panti Asuhan  
7. MPS 7 :  Disabilitas; 4 sks   
8. MPS 8 :  Manajemen Konflik, Advokasi dan LSM; 4 sks   
9. MKI :    Karya Ilmiah (Laporan Akhir)dan Ujian Lisan; 4 sks   

 
 

D. Guru/Pengajar 
1. MGP 1 :  Desain Kurikulum Katekisasi; 4 sks   
2. MGP 2 :  Ahli Mengajar di Gereja; 4 sks   

a. Sekolah Minggu dan Remaja 
b. Pemuda 
c. Kaum Bapak/Ibu 
d. Lansia 

3. MGP 3 :  Ahli Mengajar di Sekolah Umum; 4 sks   
  a. PAUD/TK dan SD 
  b. SMP/SMA/SMK 
  c. Perguruan Tinggi 

4. MGP 4 :  Mengajar di SLB/Disabilitas; 4 sks   
5. MGP 5 :  Administrasi; 4 sks   

  a. Gereja  
  b. Sekolah 

6. MGP 6 :  Metode-Metode Pengajaran dan Pembinaan di; 4 sks   
  a. Gereja  
  b. Sekolah 

7. MGP 7 :  Konselor/Pendampingan Naradidik di; 4 sks   
  a. Gereja  
  b. Sekolah 

8. MGP 8 :  Organisasi Profesi Guru; 4 sks   
9. MKI :    Karya Ilmiah (Laporan Akhir)dan Ujian Lisan; 4 sks   

 
E. Enterpreneurship 

1. MKE 1 : Kiat Usaha dan Jualan Online (Toko/Shop Online); 4 sks   
2. MKE 2 : Pertanian Organik; 4 sks   
3. MKE 3 : Ternak Organik dan Perikanan Organik; 4 sks   
4. MKE 4 : Perkayuan dan Perbengkelan; 4 sks   
5. MKE 5 : Sampah/Botot (daur ulang) ; 4 sks   
6. MKE 6 : Bisnis Rohani; 4 sks   

a.   Wisata Holy Land dan Travel  
b.   Buku, Musik, Simbol dan Asesoris Kristen 
c.   Jasa-jasa Pelayanan Pribadi 

7.  MKE 7 : Hutan dan Lingkungan Hidup; 4 sks   
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8.  MKE 8 : Kemaritiman; 4 sks   
9.  MKI : Karya Ilmiah (Laporan Akhir)dan Ujian Lisan; 4 sks   

 
  Sistem Penilaian Program Ilmu Terapan 

Sistem penilaian di bawah ini berlaku untuk tugas-tugas laporan, tugas akhir, 
karya ilmiah dan ujian Lisan.  Nilai diberikan dalam bentuk angka dan huruf, 
menurut sistem perhitungan dan penjabaran nilai yang berikut: 
 

Nilai terdiri dari dua jenis, yaitu Nilai Lulus dan Nilai Gagal. 
1. Nilai lulus. 
 Nilai Lulus adalah nilai lulus tanpa syarat. Hasil setiap mata kuliah minimal 

nilai BC. Nilai diserahkan kepada Ketua Prodi. Dosen Pembimbing dapat 
memberi kesempatan untuk perbaikan nilai. Jadwal dan metode 
pelaksanaan perbaikan nilai disepakati oleh Dosen Pembimbing dengan 
mahasiswa dan dilaporkan ke ketua prodi. Konsekwensi biaya tambahan 
untuk pelaksanaan perbaikan nilai sepenuhnya ditanggung mahasiswa. 

 
2. Nilai Gagal  
 Nilai gagal adalah nilai yang harus diulang untuk mendapat nilai lulus. 

Dalam hal ini mahasiswa harus mengontrak ulang mata kuliah yang 
dinyatakan gagal. Atas nilai gagal tersebut mahasiswa wajib membayar 
sebesar 100% dari jumlah per sks. 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Indeks 
Prestasi 

Jenis Nilai 

91 – 100 A 4,00  
 

Nilai Lulus 
86 – 90 AB 3,50 

81 – 85 B 3,00 

71 – 80 BC 2,50 

60 – 70 C 2,00 

56 – 59 CD 1,50 Nilai Gagal 

51 – 55 D 1,00 

0 – 50 E 0 
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IV.  PROGRAM STUDI PASCASARJANA 
 

 
A. Visi dan Misi Program  

Visi: 
Menjadi pusat pengajaran, penelitian dan pengabdian yang unggul dan 
terpercaya untuk membentuk serta menghantar manusia berilmu dan 
beriman yang berpengabdian sesuai dengan kompetensi ilmunya masing-
masing.  
 

Misi: 
a. meningkatkan keahlian di bidang teologi (termasuk kemampuan melakukan 

penelitian); 

b. menjawab tantangan yang ada dalam gereja dan masyarakat secara 

kontekstual; 

c. meningkatkan ketrampilan pelayanan bagi gereja dan masyarakat; 

d. menyiapkan ahli yang mempunyai kompetensi pada bidang-bidang teologi 

dalam konteks Indonesia, Asia, dan dunia; 

e. menyiapkan tenaga pengajar teologi sesuai bidang studinya masing-masing. 

 
B. Jenis Program 
 Pascasarjana STT Abdi Sabda memiliki dua jenis program yaitu: Program Magister 

Akademis dan Program Magister Vocasional/Profesional. Gelar-gelar akademis 
pascasarjana STT Abdi Sabda adalah: Magister Teologi (M.Th), Magister 
Pendidikan Agama Kristen (M.Pd.K.) dan Doctor Teologia (D.Th).  Dan Gelar-gelar 
Magister Vocasional adalah: Magister Ministri (M. Min) dan  Magister Diviniti 
(M.Div). Kedua jenis program Magister tersebut merupakan sarana untuk 
memenuhi kebutuhan dan menjawab perkembangan gereja, masyarakat serta 
negara yang semakin membutuhkan pelayan yang memiliki integritas dan 
spiritualitas. 

 
C. Skopa Program Studi 

1.   Skopa Prodi Magister dan Doktor Akademis: 
1.1 Magister Teologi (M.Th) 

1.2 Magister Pendidikan Agama Kristen (M.PdK) 

1.3 Doktor Teologia (D.Th) 

2. Skopa Prodi Magister Vocasional/professional: 

2.1 Magister Divinity (M.Div) 

2.2 Magister Ministry (M.Min) 

1.   Skopa Prodi Magister dan Doktor Akademis. 

1.1    Magister Teologi (M.Th) 

A. Visi Misi Prodi Magister Theologia (M.Th) 
Visi :  Menghasilkan mahasiswa yang terbaik dalam kajian ilmiah dan 

penerapan ilmu Teologi sesuai dengan bidangnya. 
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Misi : a.   melaksanakan pendidikan program Magister Theologia dalam 
rangka mewujudkan panggilan dan suruhan gereja; 

    b.  mengadakan pengkajian dan penelitian ilmu teologi secara 
ilmiah, kritis, dinamis dan aplikatif. 

Tujuan : a.   mempersiapkan para pelayan yang dewasa secara 
iman, moral dan pengetahuan; 

  b.   mempersiapkan para pelayan yang siap mengaplikasikan ilmu 
teologi yang di dalaminya sesuai dengan bidangnya; 

  c.   menghasilkan pelayan yang terampil dan profesional sesuai 
dengan bidang teologi yang di dalaminya. 

B.   Prosedur Pendaftaran/ Ujian Masuk 

(1) Prosedur Penerimaan: 
1. Mendaftarkan diri di kantor Pascasarjana STT Abdi Sabda dengan 

cara mengisi formulir pendaftaran; 
2. Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku di STT 

Abdi Sabda Medan; 
3. Mengikuti Ujian Tertulis dan Wawancara dan take home exam. 
 

(2) Syarat Penerimaan: 
1. Memiliki ijazah S-1 Teologi. 
2. Memiliki kemampuan akademis dengan Indeks Prestasi Kumulatif, 

minimal 2,75 atau setara dengannya. 
3. Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan 

Dokter. 
4. Rekomendasi dari Jemaat/Klasis (Distrik)/ Pimpinan Pusat. 
5. Lulus ujian masuk (mata ujian: Biblika PL, Biblika PB, Sistematika, 

Historika, Praktika, Bahasa Inggris, 'Take-Home Exam', dan 
wawancara). 

6. Menyerahkan pasphoto ukuran 3 x 4 warna dan hitam putih. 
7. Menyerahkan sertifikat TOEFL versi ITP yang masih berlaku 

dengan score minimal 400. 
8. Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki sertifikat TOEFL wajib 

menyerahkannya paling lama pada saat registrasi di semester dua. 
9. Apabila sertifikat TOEFL belum diserahkan sampai pada saat 

registrasi semester dua, maka yang bersangkutan tidak diizinkan 
mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya. 

10. Dinyatakan lulus apabila mendapat nilai rata-rata kelulusan 80 (nilai 
B). 

11. Bagi calon mahasiswa non alumni STT Abdi Sabda Medan, maka 
calon mahasiswa harus menyerahkan fotocopy skripsi sebanyak 1 
eksamplar. 

12. Apabila nilai rata-rata kelulusan antara 75-79 (nilai B-) dapat 
diterima dengan Matrikulasi. 

13. Matrikulasi diberlakukan kepada calon mahasiswa apabila: 
a.  IP tidak mencapai 2,75 akan dilaksanakan matrikulasi 1 

semester dengan melihat mata kuliah S1;  
b.  Mendapat nilai rata-rata kelulusan B-; 
c. Bila almamaternya tidak anggota Persetia dan ATESEA. 

14. Bagi mahasiswa yang harus mengikuti matrikulasi wajib 
menyelesaikannya paling lama pada saat registrasi semester dua. 
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15. Apabila matrikulasinya belum diselesaikan, maka yang 
bersangkutan tidak diizinkan mengontrak mata kuliah pada 
semester berikutnya.  

(3) Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan (Transfer) 
 Mahasiswa program Pascasarjana di luar STT Abdi Sabda tapi masih 

dalam keanggotaan Persetia dan atau Atesea diperkenankan pindah 
kuliah ke Program Pascasarjana. Penyesuaian program mahasiswa 
yang bersangkutan ditentukan oleh Direktur Pascasarjana setelah 
berkonsultasi dengan tim Pascasarjana. Kredit mahasiswa pindahan 
yang bisa ditransfer/dikonversi maksimum lima-puluh (50)% dari kredit 
yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan dari sekolah asal. Perlu 
diperhatikan bahwa kredit yang bisa ditransfer/dikonversi hanya kredit 
dari mata kuliah yang sesuai dengan Profil dan kurikulum Pascasarjana 
STT Abdi Sabda. 

 
(4)   Pembiayaan: 
 Adapun pembiayaan yang harus dibayar adalah: 

1. Uang Pendaftaran 
2. Uang Kuliah  
3. Uang Pembangunan 
4. Uang Administrasi 
5. Uang Perpustakaan 
6. Uang Katalog 
7. Uang Newsletter 
8. Uang Jurnal Teologi  
9. Uang Akademik Online 

 
Profil Lulusan  Prodi Magister Teologi STT Abdi Sabda Medan: 
1. Lulusan memiliki keahlian untuk melaksanakan kajian teologi secara ilmiah secara 

spesifik sesuai dengan bidangnya. 
2. Lulusan memiliki keahlian secara teoritis tentang keilmuan teologi secara umum dan 

mampu menempatkan kajiannya di antara berbagai perkembangan yang ada. 
3. Lulusan memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang didasarkan 

pada riset dengan mempedomani metodologi yang sesuai berdasarkan konteksnya. 
4. Lulusan memiliki kemampuan mengembangkan pelayanan gereja dan masyarakat 

berdasarkan kajian-kajian yang mendalam secara interdisipliner.  
5. Lulusan memiliki spiritualitas yang tinggi, tetap setia kepada Tuhan Yang Maha Esa 

di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terlihat dalam kehidupannya 
sehari-hari. 

6. Lulusan memiliki integritas ilmiah dan kepribadian yang utuh, selalu bersifat jujur, 
tulus, ikhlas dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan. 

 
Sikap Lulusan Prodi Magister Teologia STT Abdi Sabda: 
Sesuai dengan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional  
Indonesia (Indonesian Qualification Framework) maka sikap lulusan Sarjana di 
Indonesia termasuk Sarjana Teologi adalah: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang 

religious. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam  menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika Kristen dan berperilaku menurut teladan Kristus. 
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3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki jiwa 
nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa serta siap 
membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap 
keadaan masyarakat dan lingkungan. 

5. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dengan mengaplikasikan keahlian dan 
kemampuan berteologinya. 

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain, sebagai pengakuan bahwa semua 
manusia adalah ciptaan Tuhan dan budayanya adalah penampakan dari anugerah 
dan pemberian Allah. 

7. Taat kepada hukum dan memiliki disiplin pribadi dalam kehidupan bermayarakat 
dan bernegara, sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah dan Firman-Nya. 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta semangat kemandirian, 
kejuangan dan kewirausahaan di dalam pelayanannya di tengah-tengah Jemaat dan 
masyarakat yang pluralis. 

9. Mengembangkan pemahaman teologi yang berdampak pada peningkatan 
pelayanan dan transformasi kehidupan sosial ke arah yang lebih baik dengan 
ketataan pada keimanannya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. 

10. Menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan sebagai pelayan yang mempergumulkan 
masalah-masalah dalam gereja dan masyarakat secara kontekstual secara terbuka 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
C.   Spesialisasi Bidang dan Kelompok Mata Kuliah 

Program ini masih dikhususkan bagi program Magister Teologi yang membutuhkan 
paradigma baru tentang ilmu teologi dan perkembangannya dalam rangka 
memperlengkapi diri untuk menjawab pergumulan gereja dan masyarakat. 
Kurikulumnya disusun secara ilmiah berdasarkan spesialisasi dan diarahkan 
kepada situasi kehidupan gereja dan masyarakat yang konkrit. Spesialisasi 
dimaksud adalah: Biblika Perjanjian Lama, Biblika Perjanjian Baru, Dogmatika, 
Etika, Historika, Praktika-Pastoral, Ilmu Agama, Sosiologi Agama dan Pendidikan 
Agama Kristen. Dengan demikian mahasiswa dipersiapkan dengan ketrampilan 
khusus sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dipilihnya. Untuk menyelesaikan 
program M.Th ini mahasiswa harus menyelesaikan sebanyak 46 sks. Ke 46 sks 
tersebut terbagi atas 5 bagian yakni: 

1.  Mata Kuliah Umum :  18 sks 
2.  Mata Kuliah Pilihan Wajib  :    6 sks 
3.  Mata Kuliah Pilihan  :    6 sks 
4.  Mata Kuliah Konsentrasi/Penelitian atau KAT Persetia/Lokal  : 6 sks 

Satu Konsentrasi/Penelitian memiliki bobot 3 sks. Dibutuhkan 2 
Konsentrasi untuk memenuhi tugas MK ini. MK Konsentrasi ini 
dapat dikompensasi-kan ke Kuliah Alih Tahun (KAT) berikut ini,  
a. Kuliah Alih Tahun (KAT) Persetia : 6 sks (=Pengganti 2 

Konsentrasi) 

b. Kuliah Alih Tahun (KAT) Lokal  : 3 sks (=Pengganti 1 

Konsentrasi) 

5. Mata Kuliah Karya Ilmiah: Tesis  :  10 sks 
  

D. Sistem Perkuliahan  
Sistem dan tata cara studi dalam program ini terdiri dari: 
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1. Tatap Muka (kelas). Persyaratan kelas dapat dibuka apabila jumlah 
mahasiswa paling sedikit 3 orang mengontrak mata kuliah yang sama. Jumlah 
pertemuan tatap muka paling sedikit 16 minggu dalam satu semester termasuk 
Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan 
menghasilkan 2 paper per mata kuliah. Pertemuan tatap muka dilaksanakan 
pada hari Senin – Selasa mulai pukul 08.00 – 18.00 WIB. 

2. Mandiri. Apabila poin satu di atas tidak mencapai 3 orang maka, mata kuliah 
yang dikontrak akan diselesaikan dengan studi mandiri. Jumlah pertemuan 
yang harus dicapai tergantung jumlah sks setiap mata kuliah. Untuk mata kuliah 
2 sks jumlah pertemuan 3-5 kali dan menghasilkan 3 paper, sedangkan untuk 
mata kuliah 3 sks jumlah pertemuan 5-7 kali dan menghasilkan 4 paper. Jadwal 
pertemuan mandiri sesuai kesepakatan antara dosen pengampu dengan 
mahasiswa dan diketahui Dirpas atau Sekretaris. 

3. Block Teaching. Persyaratan kelas dalam block teaching ini dapat dibuka 
apabila jumlah mahasiswa paling sedikit 5 orang mengontrak mata kuliah yang 
sama. Jumlah pertemuan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk Ujian 
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan menghasilkan 2 
paper per-mata kuliah. Perkuliahan dilaksanakan setiap minggu ke tiga per tri 
wulan pada hari Senin – Jumat mulai pukul 09.00 – 22.00 WIB. 

4.  Seminar. Salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah Tesis adalah Seminar 
Proposal Tesis. Proposal Tesis diseminarkan mahasiswa di hadapan 3 dosen 
penguji.  

5.  Konsentrasi/Penelitian. 1 (satu) tugas konsentrasi memiliki bobot 3 sks. 
Jumlah konsentrasi yang dihasilkan sebanyak 2 konsentrasi (6 sks). Dalam 1 
Konsentrasi, mahasiswa berkonsentrasi mengkaji thema/topik Tesisnya dari 3 
bidang/jurusan teologia, yakni dari bidangnya dan dari 2 bidang lain. 
Bidang/jurusan lain yang sudah dipilih pada konsentrasi I tidak dapat digunakan 
lagi (dipilih kembali) untuk konsentrasi II. Misalnya mahasiswa jurusan Ilmu 
Agama mengajukan topik “Kerukunan” dalam Konsentrasi I. Pertama-tama 
mahasiswa akan meninjau topik Kerukunan tersebut dari bidang/jurusan Ilmu 
Agama. Selanjutnya ia memilih meninjau topik Kerukunan itu dari 2 bidang 
lainnya, misalnya: Biblika PL dan Historika. Maka untuk Konsentrasi II, ia 
memilih 2 bidang teologi lainnya (mendampingi bidang/jurusannya), misalnya: 
Praktika dan Dogmatika.  

  
 Untuk mengikuti MK Konsentrasi ini, mahasiswa harus mengajukan surat 

permohonan proposal Konsentrasi atau KAT. Surat permohonan itu dapat 
memuat 3 jenis permohonan, diantaranya, 
(1)  Proposal konsentrasi, yg memuat antara lain: 

- Judul-judul topik/bidang yang akan diteliti (sebanyak 2 judul); 
- Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan sendiri (ditentukan oleh 

Direktur Pascasarjana dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai 
spesialisasinya); 

-  Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan lain, yakni dari dua 
bidang/jurusan yang berlainan (ditentukan oleh Direktur Pascasarjana 
dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai spesialisasinya); 

- Rencana tanggal penyerahan tugas konsentrasi I dan konsentrasi II 
kepada tiap-tiap dosen pembaca/penilai; 

- Surat permohonan diajukan kepada Dirpas setelah 
disetujui/ditandatangani dosen pembimbing Akademik (DPA).  

(2)  Proposal mengikuti KAT Persetia, yang memuat antara lain: 
- Tempat, tanggal dan panitia pelaksanaan KAT Persetia; 
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- Rencana tanggal penyerahan laporan KAT dan hasil nilai mengikuti 
KAT; 

- Surat permohonan diajukan kepada Dirpas setelah 
disetujui/ditandatangani dosen pembimbing Akademik (DPA). 

(3) Proposal mengikuti KAT Lokal dan Konsentrasi I, yang memuat antara lain:  
-   Mencantumkan permohonan mengikuti KAT lokal kepada Dirpas. 

Dalam permohonan ini mahasiswa juga dapat menawarkan 
Tempat/lokasi dan fokus penelitian KAT; 

-   Mencantumkan rencana kegiatan KAT dari permulaan sampai 
penyerahan laporan KAT (Paling lama 3 bulan); 

- Untuk Konsentrasi I, mengajukan judul topik/bidang yang akan diteliti (1 
judul); 

- Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan sendiri (ditentukan oleh 
Direktur Pascasarjana dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai 
spesialisasinya); 

-  Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan lain, yakni dari dua 
bidang/jurusan yang berlainan (ditentukan oleh Direktur Pascasarjana 
dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai spesialisasinya); 

- Rencana tanggal penyerahan tugas konsentrasi I kepada tiap-tiap 
dosen pembaca/penilai; 

- Surat permohonan diajukan kepada Dirpas setelah 
disetujui/ditandatangani dosen pembimbing Akademik (DPA). 

6.  Penugasan terstruktur. Sistim ini dikenakan untuk mata kuliah Karya Ilmiah. 
Mahasiswa wajib menghasilkan 1 karya ilmiah/Tesis yang siap untuk diuji di 
Ujian Tesis.  

 
 Ke-6 sistem di atas dilakukan berdasarkan Sistem Kredit Semester (sks). 
Pengertian 1 SKS dapat dijelaskan dalam empat bentuk pembelajaran:  
(1)   Dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, yang terdiri atas: 

-   kegiatan tatap Muka 50 menit/Minggu/Semester; 
-   kegiatan penugasan terstruktur 60 menit/Minggu/Semester; 
-   kegiatan belajar mandiri 60 menit/Minggu/Semester.  

(2)  Dalam bentuk Seminar, terdiri atas:  
 -    kegiatan Tatap muka 100 menit/Minggu/Semester; 
 -    kegiatan mandiri 70 menit/Minggu/Semester.  
(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem block ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 
(4)  Dalam Bentuk Praktikum/Penelitian: 170 menit/Minggu/Semester.    

 
  Setelah mahasiswa menyerahkan sertifikat TOEFL dengan nilai score minimal 
400 baru dapat mengajukan proposal tesis. Proposal tesis yang telah diujikan dan 
dinyatakan diterima oleh dosen pembaca/penguji, maka selanjutnya mahasiswa 
melakukan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing sesuai dengan 
spesialisasinya. Proposal tesis yang mendapat perbaikan dari dosen 
pembaca/penguji harus diperbaiki sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
Keterlambatan penyerahan perbaikan dari waktu yang telah ditentukan akan 
dikenakan sanksi. Dosen pembimbing ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana sesuai 
dengan SK berdasarkan spesialisasinya. Pembimbing harus bergelar Doktor 
Teologi atau Magister Teologi yang minimal telah 5 tahun berpengalaman mengajar 
di Sekolah Tinggi Teologi. Dosen Pembimbing diharapkan supaya aktif 
berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan penuilisan Tesis dimaksud.  
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 Semester pertama sampai dengan semester ketiga dimanfaatkan sedapat-
dapatnya untuk menyelesaikan kuliah umum, ke 2 Laporan konsentrasi, KAT 
persetia atau KAT lokal. 
 Semester ke-4 dimanfaatkan untuk penelitian dan penulisan tesis. Tesis yang 
disusun boleh merupakan hasil penelitian perpustakaan atau hasil penelitian 
lapangan yang berorientasi kepada problema di Asia, Indonesia dan konteks 
budaya lokal. Tesis ini harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam 
melakukan penelitian yang ilmiah dan menyusun laporan penelitian yang ilmiah 
secara tertulis berkisar 150 - 200 halaman. Dosen pembimbing akan memandu 
mahasiswa dalam melakukan penelitian atau penyusunan laporan penelitian. 
 

E.   Sistem Penilaian 
Setiap komponen studi diberi bobot dan SKS maupun nilai. Nilai diberikan dalam 
bentuk angka dan huruf, menurut sistem perhitungan dan penjabaran nilai yang 
berikut: 

Nilai Angka Nilai Huruf Indeks Prestasi Jenis Nilai 

95 – 100 A 4,00 

Nilai Lulus 
90 – 94 A- 3,70 

85 – 89 B+ 3,30 

80 – 84 B 3,00 

75 – 79 B- 2,70 

Nilai Gagal 
70 – 74 C+ 2,30 

65 – 69 C 2,00 

0 – 64 E 0 

Nilai terdiri dari dua jenis, yaitu Nilai Lulus dan Nilai Gagal. 
1. Nilai lulus. 

Nilai Lulus adalah nilai lulus tanpa syarat. Hasil setiap mata kuliah minimal nilai 
B. Khusus untuk mata kuliah jurusan, yakni mata kuliah pilihan wajib dan mata 
kuliah pilihan (yang bernilai B), hasil tersebut diserahkan kepada Direktur 
Pascasarjana. Pembimbing memberi kesempatan untuk perbaikan nilai (dengan 
biaya tambahan seperti yang telah ditentukan). 

2. Nilai Gagal  
Nilai gagal adalah nilai yang harus diulang untuk mendapat nilai lulus. Dalam hal 
ini mahasiswa harus mengontrak ulang mata kuliah yang dinyatakan gagal. Atas 
nilai gagal tersebut mahasiswa wajib membayar sebesar 100% dari jumlah per 
sks. 

 
Jumlah SKS dan nilai yang diperoleh mahasiswa dari setiap komponen program 
studi direkam dalam Rekaman Nilai Akademik. Perhitungan atas seluruh nilai inilah 
yang menentukan IPK dan Judicium mahasiswa pada akhir masa studi. 

 
 
F.  Peraturan Tentang Tatap Muka  

Mahasiswa boleh mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) bila jumlah ketidakhadiran 
yang bersangkutan dalam perkuliahan tidak lebih dari 3 kali. Sedangkan dosen dapat 
memberikan Ujian Tengah Semester (UTS) bila sudah mengadakan pertemuan 7 
kali dan UAS setelah mengadakan pertemuan 15 kali.  
 
Cuti kuliah hanya diberikan sekali saja selama program berlangsung. Batas waktu 
maksimum cuti kuliah adalah 1 (satu) tahun dengan tidak mengubah batas lamanya 
pendidikan. Selama cuti kuliah, mahasiswa tetap diwajibkan membayar uang 



140 

 

administrasi setiap semester. Selama penulisan tesis mahasiswa tidak 
diperkenankan untuk cuti. 
 
Direktur Pascasarjana akan mengeluarkan surat panggilan kepada mahasiswa yang 
tidak dapat mencapai IP sedikitnya 3.00 (B) di awal perkuliahan untuk menentukan 
kelanjutan masa perkuliahannya. 

 
G.  Tahapan Pembelajaran Progran M.Th 

 
Proses belajar dan mengajar diadakan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu tatap 
muka yang dilakukan di kelas, tahap kedua yaitu kuliah mandiri (pilihan) dan tahap 
ketiga yaitu penulisan tesis dan ujian meja hijau. 

 
Tahap I  
Kuliah tatap muka yang mencakup kuliah umum, kuliah mandiri mencakup wilayah 
konsentrasi I-II, termasuk kuliah alih tahun. Jumlah sks yang harus dicapai minimal 
36 sks dan bisa ditambah dengan mata kuliah pilihan maksimal 4 sks. Semua 
perkuliahan di tahap ini dilakukan dalam bentuk kuliah tatap muka di ruang kuliah 
dan kuliah mandiri. Kuliah mandiri dilaksanakan berdasarkan konsensus pengajar 
dengan mahasiswa. Beban SKS yang bisa dikontrak per semester maksimal 16 
SKS.  
 
Tahap II : Konsentrasi/Penelitian dari 3 bidang/jurusan teologia 
1. Setelah menyelesaikan perkuliahan semester 1-2, pada semester 3, mahasiswa 

diwajibkan melakukan pengkajian terhadap thema/topik yang berhubungan 
dengan rencana tesisnya. Topik tersebut akan dikaji dari 3 bidang/jurusan 
teologia, yaitu dari bidang/jurusannya dan ditambah dari 2 bidang/jurusan 
lainnya menurut pilihannya sendiri. Konsentrasi tersebut dilakukan sebanyak 2 
kali dengan topik dan bidang/jurusan kajian yang berbeda.  

2. Mahasiswa harus mengajukan surat permohonan ke Direktur Pascasarjana 
setelah mendapat tanda persetujuan dari dosen pembimbing akademik (format 
surat lihat di sistem perkuliahan di atas).  

3. Setelah surat permohonan proposal konsentrasi disetujui, mahasiswa 
menghubungi dosen-dosen yang tertera dalam surat persetujuan dirpas, 
menyerahkan copy surat persetujuan, mendiskusikan topik dan jadwal 
penyerahan konsentrasinya.   

4. Mahasiswa mengumpulkan konsentrasinya rangkap 3 ke kantor pascasarjana 
(atau dapat langsung menyerahkan ke dosen-dosen yang bersangkutan. Dosen 
memberikan penilaian ke kantor Pascasarjana selambat-lambatnya 10 hari 
setelah tanggal penyerahan konsentrasi kepada dosen yang bersangkutan. 
Nilai akhir konsentrasi adalah jumlah nilai dari ke-3 dosen dan dibagi tiga.  

5. Mahasiswa dapat melanjutkan pengerjaan konsentrasi II setelah menyelesaikan 
konsentrasi I, dengan mempedomani waktu yang tertera dalam surat proposal 
konsentrasi.  

6. Konsentrasi dapat dikompensasikan dengan Kuliah Alih Tahun (KAT). KAT 
Persetia dihitung seharga 2 Konsentrasi, atau KAT Lokal seharga 1 
konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih satu KAT.  

7. Pilihan mengikuti KAT harus diajukan dalam surat permohonan bersamaan 
dengan penyerahan proposal konsentrasi. Jika ternyata kemudian 
penyelenggaraan KAT digagalkan oleh pihak penyelenggara, maka surat 
permohonan dapat diperbarui ulang untuk kompensasi KAT tersebut.  
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Tahap III  
1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam tahap I dan tahap II berhak mengajukan 

dan penyajian Proposal Tesis untuk diseminarkan. 
2. Perbaikan proposal tesis yang telah diseminarkan diserahkan rangkap 3. Apabila 

penyerahan perbaikan melewati batas yang telah ditentukan akan dikenakan 
sanksi/denda dan apabila melewati batas waktu 3 bulan proposal tesis tersebut 
dianggap batal/gagal. 

3. Tesis (10 sks) 
4. Penulisan tesis dapat dilakukan apabila dalam seminar proposal telah 

dinyatakan diterima oleh tim pembaca. 
5. Dalam penulisan tesis mahasiswa dibimbing dua orang dosen pembimbing yang 

memiliki gelar akademik S3, atau S2 yang telah lima tahun minimal sebagai 
dosen di perguruan tinggi teologi yang sesuai dengan bidangnya.  

6. Dosen pembimbing I (bidang keahlian tesis/jurusan) dan dosen pembimbing II 
(bidang lain yang dianggap mendukung penulisan tesis) yang dihunjuk 
langsung oleh Direktur Pascasarjana melalui SK pembimbingan. 

 
Tahap IV 
1. Batas waktu penulisan tesis diberikan selama enam (6) bulan. 
2. Apabila dalam batas waktu enam (6) bulan belum selesai maka, diberikan 

perpanjangan tiga (3) bulan dengan membayar biaya tambahan 25% dari biaya 
bimbingan tesis. 

3. Apabila setelah penambahan tiga (3) bulan belum selesai maka, mahasiswa 
tersebut akan mengganti judul tesis dan menyeminarkan ulang serta mengganti 
pembimbing. Seluruh biaya seminar dan bimbingan dibayar sepenuhnya oleh 
mahasiswa yang bersangkutan sesuai anggaran berjalan. 

 
Tahap V 

1. Sebelum ujian meja hijau dilaksanakan terlebih dahulu mahasiswa menyerahkan 

tesis yang telah ditandatangani dosen pembimbing dan Dirpas serta berstempel 

STT Abdi Sabda sebanyak 5 eksamplar tanpa jilid. 

2. Notulis ditentukan oleh bagian akademik dari nama mahasiswa yang diajukan 
oleh mahasiswa peserta ujian. Notulis yang diusulkan minimal mahasiswa 
pascasarjana.  

3. Pakaian ketika mengikuti ujian meja hijau memakai jas lengkap. 

Tahap VI 
1. Meja Hijau. Penguji meja hijau (tesis) terdiri dari satu orang ketua dosen penguji 

dan dua orang anggota dosen penguji sesuai dengan bidang keahliannya yang 
ditentukan oleh Direktur Pascasarjana. Dosen Pembimbing Utama bertindak 
sebagai moderator. 

2. Nilai ujian meja hijau adalah merupakan penggabungan nilai Dosen Pembimbing 
dan 3 (tiga) Dosen  Penguji.  

3. Selisih nilai diantara Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji tidak boleh melebihi 
12 poin. Jika terjadi demikian akan dibicarakan dalam rapat dosen sebelum 
judicium. Nilai lulus minimal 80 (nilai B).  

4. Hasil perbaikan setelah selesai meja hijau akan dibaca salah satu dari tim 
penguji yang dihunjuk oleh penanggungjawab ujian Meja Hijau. 

5. Biaya pembaca ulang akan dilimpahkan kepada mahasiswa yang diuji sebesar 1 
sks. 



142 

 

6. Perbaikan tesis yang telah disetujui pembaca ulang diserahkan rangkap 2 dalam 
bentuk lux setelah ditanda-sahkan oleh dosen penguji, dosen pembimbing, 
Dirpas dan Ketua STT Abdi Sabda, dengan tulisan timbul dan Softcopy. 

7. Keterlambatan penyerahan tesis akan dikenakan denda. Besarnya biaya denda 
akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku di STT Abdi Sabda. 

 
H.  Batas Waktu Pendidikan, Status Mahasiswa dan Judicium 

Batas waktu pendidikan tergantung pada status mahasiswa, yaitu mahasiswa full-
time dan mahasiswa part-time. Mahasiswa full-time adalah mahasiswa yang 
mengontrak di atas 50% mata kuliah yang ditawarkan per semester. Lama 
perkuliahan maksimum bagi mahasiswa full time adalah tiga (3) tahun. Mahasiswa 
part-time adalah mahasiswa yang mengontrak kurang 50% dari mata kuliah yang 
ditawarkan. Lama perkuliahan maksimum bagi mahasiswa part time adalah empat 
(4) tahun. 
  
Perubahan status mahasiswa dari “full-timer” ke “part-timer” atau sebaliknya hanya 
dapat dipertimbangkan pada semester ke tiga (3) dari perkuliahan mahasiswa yang 
bersangkutan dengan membuat surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana 
(Dirpas). 

 
Judicium  
3,00 - 3,50 =  Memuaskan 
3,51 - 3,75 =  Sangat Memuaskan 
3,76 - 4,00 =   Pujian Cumlaude 

 
      Syarat Mendapatkan Gelar/Wisuda 
 Mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan akademik dan administrasi 

berhak diwisuda dan memperoleh Ijazah sesuai dengan kalender akademik STT 
Abdi Sabda. Setiap mahasiswa yang akan diwisuda wajib memberikan sumbangan 
alumni. 
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DESKRIPSI MATA KULIAH PILIHAN 
(Jurusan : Ilmu Agama-Agama) 

 

No. Nama  Uraian 

1.  Mata Kuliah : Teologi Agama-agama (2 sks) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini  membahas  secara teologis  
beberapa agama, baik ajarannya maupun 
tipologisnya; dengan menghubungkan agama 
Kristen dengan agama-agama lain. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan pokok-pokok ajaran agama-
agama lain dengan membandingkannya dengan 
ajaran agama Kristen. Perbedaan konteks agama-
agama lain dengan agama Kristen. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membangun teologia kontekstual Kristen  
di tengah-tengah penganut agama lain.  

2. Mampu membedakan secara teologis agama 
Kristen dengan agama-agama lain;     

3. Mampu membedakan secara tipologis agama 
Kristen dengan agama lain.  

4. Mampu menemukan dan mengembangkan 
kekhasan agama Kristen di tengah-tengah 
agama lain. 

Sikap : 1. Menghargai agama Kristen dan orang yang 
beragama lain.  

2. Dapat hidup berdampingan dalam sikap dialogis 
dengan penganut agama lain 

 

No. Nama  Uraian 

2.  Mata Kuliah : Sosiologi Agama-agama (2 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas secara sosiologis teologi, 
doktrin dan ritual dari agama-agama dari masa 
klasik sampai postmodern untuk melihat pengaruh 
agama terhadap masyarakat. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan secara sosiologis kaitan agama 
dengan  kehidupan masyarakat dengan 
menganalisa pendapat tokoh-tokoh agama secara 
umum dan khusus. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan secara sosiologis teologi, 
doktrin dan ritual dari agama-agama dari masa 
klasik sampai postmodern.  

2. Mampu menjelaskan arti dan makna kehadiran 
agama-agama bagi kehidupan masyarakat. 

3. Mampu menghubungkan dan mengembangkan 
secara positip kehidupan keagamaan  dengan 
kehidupan masyarakat.       

Sikap : 1. Memiliki sikap positif terhadap agama-agama 
dalam masyarakat.  
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2. Berperan aktif dalam kegiatan dialog antar umat 
beragama. 

3.  Mencintai kerukunan antar umat beragama 

 

No. Nama  Uraian 

3.  Mata Kuliah : Dialog Antar Umat Beragama (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas dialog umat beragama 
dengan membahas tema-tema  tertentu dari 
berbagai agama dan denominasi. Perbedaan pokok-
pokok ajaran agama-agama akan ditelaah secara 
obyektif untuk mengembangkan teologi Kristen 
dalam masyarakat majemuk. 

Keterampilan Umum : Mampu membahas tema-tema  tertentu dalam 
perjumpaan dialogis antara agama Kristen dengan 
agama lainnya dan mampu melihat pokok-pokok 
ajaran agama-agama sehingga mampu melakukan 
dialog dengan penganut agama lain. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tema-tema  tertentu dalam 
perjumpaan dialogis antara agama Kristen 
dengan agama lainnya. 

2. Mampu menjelaskan pokok-pokok ajaran agama-
agama. 

3. Mampu melakukan dialog dengan penganut 
agama lain. 

Sikap : Toleran dengan penganut agama lain. 

 

No. Nama  Uraian 

4.  Mata Kuliah : Misi Kontemporer dan Agama-agama (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas misi Kristen kontemporer 
dalam konteks pluralitas agama-agama. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan misi agama-agama  lain  
2. Mampu menjelaskan misi Kristen kontemporer 

dalam konteks pluralitas agama-agama.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan strategi misi agama-agama 
lain; 

2. Mampu menjelaskan dan mengembangkan 
strategi misi Kristen secara kontemporer 

Sikap : 1. Memiliki sikap missioner  
2. Toleran terhadap agama-agama lain 

 

No. Nama  Uraian 

5.  Mata Kuliah :   Agama-Agama dan Pembebasan (3 sks) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 

: Mata kuliah ini akan membahas peranan agama 
yang membebaskan  masyarakat dari kemiskinan, 
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Pengetahuan penderitaan, penindasan. Dalam arti kehadiran 
agama-agama berdampak terhadap berbagai aspek 
kehidupan masyarakat di bidang : sosial, politik, 
hukum, ekonomi dan budaya. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan peranan agama 
membebaskan  masyarakat dari kemiskinan, 
penderitaan, penindasan.  

2. Mampu menjelaskan arti, makna dan dampak 
kehadiran agama-agama terhadap berbagai 
aspek kehidupan masyarakat di bidang : sosial, 
politik, hukum, ekonomi dan budaya. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan peran pembebasan dari 
tinjauan agama-agama. 

2. Mampu menjelaskan arti dan makna kehadiran 
agama Kristen untuk membebaskan manusia 
dari penderitaan, kemiskinan, penindasan, kuasa 
kegelapan. 

3. Mampu mengembangkan Teologi pembebasan 
di dalam Gereja dan masyarakat 

Sikap : 1. Positif terhadap peranan agama-agama yang 
membebaskan 

2. Menjadi pelopor pengembangan teologi 
pembebasan di dalam Gereja dan masyarakat 

 

No. Nama  Uraian 

6.  Mata Kuliah : Agama-agama dan Negara (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas kedudukan agama-
agama dan Negara yang mencakup undang-undang, 
peraturan Negara tentang agama, pandangan 
agama-agama terhadap Negara serta hubungan 
agama-agama dengan Negara. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu menjelaskan kedudukan agama-agama 
dan Negara yang mencakup undang-undang, 
peraturan Negara tentang agama, pandangan 
agama-agama terhadap Negara. 

2. Mampu menjelaskan hubungan agama-agama 
dengan Negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

3. Mampu menjelaskan arti dan makna kehadiran 
umat Kristen di tengah-tengah bangsa yang 
terdiri dari berbagai agama. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan kedudukan agama-agama 
dan Negara menurut undang-undang dan 
peraturan Negara tentang agama. 

2. Mampu menjelaskan pandangan agama-agama 
dalam hidup bernegara. 

Sikap : 1. Menyadari kedudukannya sebagai warga Negara 
yang bertanggungjawab menurut iman 
kepercayaannya. 
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2. Siap membangun kerjasama dengan pemerintah 

 

No. Nama  Uraian 

3.  Mata Kuliah : Agama  dan Gerakan Kontemporer (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas hubungan agama dan 
gerakan-gerakan kontemporer  yang dapat 
memperkuat atau melemahkan agama-agama 
khususnya agama Kristen. 
 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan adanya gerakan-gerakan dari 
dalam maupun dari luar agama yang dapat 
memperkuat atau melemahkan kehidupan 
beragama.  

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan adanya gerakan-gerakan 
dari dalam maupun dari luar agama.  

2. Mampu menjelaskan gerakan-gerakan yang 
dapat memperkuat kehidupan bergama. 

3. Mampu menjelaskan gerakan-gerakan yang 
dapat melemahkan kehidupan beragama. 

4. Mampu menjelaskan sisi positip dan negatif dari 
gerakan-gerakan tersebut. 

Sikap : 1. Kritis terhadap gerakan-gerakan yang ada yang 
dapat memajukan atau memperlemah kehidupan 
beragama; 

2. Setia terhadap pokok-pokok ajaran iman Kristen 
di tengah-tengah kehidupan bersama umat 
beragama lain. 
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DESKRIPSI MATA KULIAH PILIHAN 
(Jurusan : Sosiologi Agama) 

 

No. Nama  Uraian 

1.  Mata Kuliah : Metodologi Studi Agama-agama (2 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mengkaji berbagai metode dalam 
studi agama-agama sehingga mampu melihat 
berbagai sisi agama dari sudut pandang yang 
berbeda; sehingga terlihat keunikan masing-masing 
agama. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan berbagai metode dalam studi 
agama-agama untuk memberikan pemahaman 
tentang sudi agama secara komprehensip. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan dan mengembangkan 
metode pendekatan studi agama secara spesifik 
berdasarkan bidang dan minat yang ditekuninya. 

2. Mampu menelaah ajaran agama dengan 
berbagai metode untuk menemukan berbagai 
kontribusi positif bagi kehidupan umat beragama.  

Sikap : Kritis dan konstruktip menggunakan metodologi 
agama bagi kehidupan masyarakat 

 

No. Nama  Uraian 

2.  Mata Kuliah : Teologi Agama-agama (2 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini  membahas  secara teologis  
beberapa agama, baik ajarannya maupun 
tipologisnya; dengan menghubungkan agama 
Kristen dengan agama-agama lain. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan pokok-pokok ajaran agama-
agama lain dengan membandingkannya dengan 
ajaran agama Kristen. Perbedaan konteks agama-
agama lain dengan agama Kristen. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu membangun teologia kontekstual Kristen  di 
tengah-tengah penganut agama lain.  

2. Mampu membedakan secara teologis agama Kristen 
dengan agama-agama lain;     

3. Mampu membedakan secara tipologis agama Kristen 
dengan agama lain.  

4. Mampu menemukan dan mengembangkan kekhasan 
agama Kristen di tengah-tengah agama lain. 

Sikap : 1. Menghargai agama Kristen dan orang yang 
beragama lain.  

2. Dapat hidup berdampingan dalam sikap dialogis 
dengan penganut agama lain 
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No. Nama  Uraian 

3.  Mata Kuliah : Sosiologi Agama-Agama 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas secara sosiologis teologi, 
doktrin dan ritual dari agama-agama dari masa 
klasik sampai postmodern untuk melihat pengaruh 
agama terhadap masyarakat. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan secara sosiologis kaitan agama 
dengan  kehidupan masyarakat dengan 
menganalisa pendapat tokoh-tokoh agama secara 
umum dan khusus. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan secara sosiologis teologi, 
doktrin dan ritual dari agama-agama dari masa 
klasik sampai postmodern.  

2. Mampu menjelaskan arti dan makna kehadiran 
agama-agama bagi kehidupan masyarakat. 

3. Mampu menghubungkan dan mengembangkan 
secara positip kehidupan keagamaan  dengan 
kehidupan masyarakat.       

Sikap : 1. Memiliki sikap positif terhadap agama-agama 
dalam masyarakat.  

2. Berperan aktif dalam kegiatan dialog antar umat 
beragama. 

3.  Mencintai kerukunan antar umat beragama 

 

No. Nama  Uraian 

4.  Mata Kuliah : Teori-teori Sosiologi dan Agama (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas teori-teori sosial klasik, 
modern dan postmodern yang berkaitan dengan sosiologi 
agama sebagai salah satu bidang keilmuan dan melihat 
kaitannya dengan  agama. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan teori-teori sosial klasik, modern dan 
postmodern yang berkaitan dengan sosiologi agama 
sebagai salah satu bidang keilmuan dan melihat 
kaitannya dengan  agama. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan teori-teori sosial klasik, modern 
dan postmodern.  

2. Mampu menjelaskan hubungan teori-teori sosial 
dengan agama 

3. Mampu menggunakan pendekatan teori-teori sosial 
secara tepat. 

Sikap : 1. Kritis terhadap teori-teori sosial klasik, modern dan 
postmodern.                            

2. Peka terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi 
umat beragama. 
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No. Nama  Uraian 

5.  Mata Kuliah : Agama dan Transformasi Sosial (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas peran agama dalam 
memperbaharui, mengembangkan dan mengkritisi  
situasi sosial secara positip, kritis, kreatif dan 
realistis. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan peran agama dalam 
memperbaharui, mengembangkan dan mengkritisi  
situasi sosial secara positip, kritis, kreatif dan 
realistis. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan peran agama dalam 
transformasi sosial secara positip, kritis, kreatip, 
realistis.   

2. Mampu menjelaskan peran agama sebagai 
pembaharu masyarakat sesuai dengan 
konteksnya masing-masing. 

Sikap : 1. Terbuka terhadap peran agama sebagai 
pembaharu masyarakat 

2. Kritis, kreatip, positip, realistis terhadap peran 
agama yang memperbaharui kehidupan 
masyarakat. 

 

No. Nama  Uraian 

6.  Mata Kuliah : Konflik dan Integrasi Sosial (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari konflik dan integrasi 
sosial mencakup management konflik dalam agama-
agama, akar dan faktor penyebab konflik untuk 
menemukan solusi mendapatkan nilai-nilai 
perdamaian. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami akar dan faktor penyebab konflik 
dalam agama-agama. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menganalisa akar dan faktor penyebab 
konflik dalam agama-agama untuk mendapatkan 
nilai-nilai perdamaian menjadi alat pemersatu 
bangsa. 

2. Mampu menemukan peran agama-agama untuk 
membangun perdamaian dalam kehidupan 
masyarakat.  

3. Mampu memanage konflik dalam agama-agama 
untuk menemukan solusi mendapatkan nilai-nilai 
perdamaian. 

Sikap : 1. Kritis, positif, konstruktif melihat setiap konflik 
dalam agama-agama 

2. Bersikap terbuka terhadap nilai-nilai agama 
dalam menciptakan perdamaian dalam 
masyarakat 
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No. Nama  Uraian 

7.  Mata Kuliah : Pluralisme dan Multikulturalisme (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas pluralisme dan 
multikulturalisme  dalam masyarakat secara 
sosiologi agama dengan menganalisa bagaimana 
dampak yang dihasilkannya secara positif atau 
negatif bagi kehidupan beragama dan antar agama. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu melihat pluralisme dan mulikulturalisme 
sebagai realita sosial yang tidak bisa dihindari 
dan melihat nilai-nilai konstruktif di dalamnya 
yang dapat dikembangkan.  

2. Mampu melakukan pendekatan sosiologis yang 
kontekstual untuk mengembangkan nilai-nilai 
konstruktif  dalam kehidupan beragama dan 
antar agama. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu melihat nilai-nilai konstruktif dalam 
pluralisme dan mulikulturalisme sebagai realita 
sosial yang dapat dikembangkan dalam 
kehidupan beragama dan antar agama. 

2. Mampu mengembangkan nilai-nilai konstruktif 
dalam pluralisme dan mulikulturalisme serta 
kaitannya dengan nilai-nilai lokal dan global. 

Sikap : 1. Terbuka terhadap pluralisme dan 
multikulturalisme sebagai realita dalam 
kehidupan sosial. 

2. Kritis dan kreatif dalam memberdayakan nilai-
nilai konstruktif dalam pluralisme dan 
mulikulturalisme 

 

No. Nama  Uraian 

8.  Mata Kuliah : Sosiologi Postmodernisme (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas pendekatan sosiologis 
terhadap kehidupan masyarakat di era postmodern. 

Keterampilan Umum : Mampu memahami nilai-nilai masyarakat 
postmodern. 

Keterampilan Khusus: : Mampu mengembangkan nilai-nilai sosiologis 
postmodern yang berguna dalam kehidupan 
bermasyakarat. 

Sikap : Terbuka dan kritis terhadap nilai-nilai postmodern 
yang berguna bagi kehidupan masyarakat. 
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DESKRIPSI MATA KULIAH PILIHAN 
(Jurusan : Pendidikan Kristen) 

 

No. Nama  Uraian 

1.  Mata Kuliah : Landasan Pendidikan Kristen (2 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas landasan pendidikan 
Kristen yang ditinjau dari berbagai sudut untuk 
memahami kekuatan alasan dan pentingnya 
pendidikan Kristen. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan berbagai alasan sebagai 
landasan pendidikan Kristen. 

Keterampilan Khusus: : Mampu menjelaskan landasan Biblis , teologis, 
pedagogis, filosofis, sosiologis untuk landasan 
pendidikan Kristen. 

Sikap : Terbuka dan kritis terhadap pemahaman dari 
berbagai pandangan tentang pendidikan Kristen 

 

No. Nama  Uraian 

2.  Mata Kuliah : Seminar PAK 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

:  

Keterampilan Umum :  

Keterampilan Khusus: :  

Sikap :  

 

No. Nama  Uraian 

3.  Mata Kuliah : Metodologi dan Kurikulum  PAK (2 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas metodologi dan kurikulum 
yang tepat guna bagi sekolah dan gereja. 

Keterampilan Umum : Mampu menjelaskan kurikulum pendidikan Kristen 
yang berkarakter dan metode kurikulum di sekolah 
dan gereja. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menyusun kurikulum pendidikan Kristen 
yang berkarakter dan metode kurikulum di 
sekolah dan gereja. 

2. Mampu menerapkan kurikulum pendidikan 
Kristen yang berkarakter dan metode kurikulum 
di sekolah dan gereja. 

3. Mampu mengembangkan kurikulum pendidikan 
Kristen yang berkarakter dan metode kurikulum 
di sekolah dan gereja. 

Sikap : Kritis dan konstruktif dalam menyusun kurikulum dan 
metode pendidikan kristen. 
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No. Nama  Uraian 

4.  Mata Kuliah : Psikologi Perkembangan (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini memaparkan siklus kehidupan 
manusia secara umum dan cirri-ciri dalam setiap 
fase perkembangan hidup manusia. Juga dibahas 
perkembangan pada tiap fase  secar kognitip, moral 
dan spiritual; konflik di setiap fase; dan bagaimana 
mengatasi konflik ini dengan pendekatan psikologis; 
serta pemetaan pelayanan kepada mereka dalam 
proses pertumbuhannya. 

Keterampilan Umum : Mampu memiliki pengetahuan yang luas tentang 
siklus perkembangan hidup manusia, tahap-tahap 
perkembangan kognitip, moral dan spirual. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan tahap perkembangan hidup 
manusia  baik dari segi psikomotorik, afektip, 
kognitip, moral sosial maupun spiritual;                     

2. Mampu melakukan pemetaan pelayanan serta 
pembelajaran  berdasarkan kebutuhan  dan 
minat nara didik. 

Sikap : Terbuka terhadap kajian berbagai segi kehidupan; 
dan tanggap terhadap bakat dan minat nara didik. 

 

No. Nama  Uraian 

5.  Mata Kuliah : Katekese (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kulaiah ini  membehas ciri-ciri iman yang 

dewasa,  dan upaya-upaya  yang dapat dilakukan 

mendidik iman yang dewasa dari nara didik; 

sehingga dapat diaktualisasikannya dalam 

kehidupan seharai-hari. Artinya segala upaya yang 

dialakukan untuk  mendewasakan iman nara didik. 

Keterampilan Umum : Mampu mendorong dan mengusahakan agar nara 
didik dapat mengatualisasikan imannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan kepada mahasiswa upaya-

upaya yang dapat dilakukan  untuk membangun 

iman;  

2. Mampu menyusun tema-tema pembelajaran 

katekisasi yang kontekstual membangun iman 

yang dewasa nara didik. 

Sikap : Jujur melihat upaya membangun iman yang dewasa  
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No. Nama  Uraian 

6.  Mata Kuliah : Kepeminpinan Rohani (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini akan memaparkan berbagai tipe 

kepeminpinan yang baik secara Alkitabiah maupun 

sekuler; belajar berbagai karakter peminpin dari 

berbagai tipe itu; sehingga peminpin itu  memiliki 

integritas dan  spirualitas yang baik. 

Keterampilan Umum : Mampu menjadi peminpin rohani yang memiliki 
spiritualitas dan integritas yang baik dan dewasa.   

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan berbagai tipe kepeminpinan 

dengan kebaikan dan kelemahannya; 

2. Mampu membedakan kepeminpinan rohani dan 

kepeminpinan sekuler;      3.mampu 

menyebutkan karakter-karakter kepeminpinan 

rohani dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sikap : Kritis membedakan kepeminpinan rohani dan 
sekuler; terbuka untuk mengapresiasi dan menganut 
nilai-nilai positip dari pemenpin rohani yang baik. 

 

No. Nama  Uraian 

7.  Mata Kuliah : Pendidikan Kristen dan Informasi Teknologi (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: mata kuliah ini meningkatkan kesadaran mahasiswa 

bagaimana informasi teknologi mempengarui 

pengajaran di dalam gereja serta memberi 

kemampuan selektip menggunakannya. 

Keterampilan Umum : Umum:  mampu menerangkan kepada mahasiswa 
perkembangan teknologi pada abad ini dan 
menemukan bagaimana pengaruhnya dalam 
pendidikan Kristen. 

Keterampilan Khusus: : mampu menjelaskan perkembangan teknologi 

informasi yang sedang membudaya dalam 

kehidupan jemaat; dan bagaiman pendidikan Kristen  

berperan memberi kemampuan kepada jemaat 

menjaga iman kepercayaannyaan. 

Sikap : kritis terhadap teknologi informatika; dan konstruktip 
memanfaatkanny bagi iman jemaat. 
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No. Nama  Uraian 

8.  Mata Kuliah : Pendidikan Kristen dan Pertumbuhan Gereja (3 
SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini mempelajari bagaimana 

pertumbuhan gereja terjadi dalam berbagai gereja 

dan menemukan bagaimana pendidikan Kristen 

berperan di dalamnya. 

Keterampilan Umum : mampu menjelaskan bagaimana pertumbuhan 
gereja terjadi dan bagaimana peran pendidikan 
Kristen di dalamnya. 

Keterampilan Khusus: : Mampu memberikan pandangan bagaimana 

pertumbuhan Gereja terjadi dan bagaimana peran 

pendidikan Kristen dalam pertumbuhan Gereja itu. 

Sikap : kritis melihat peran pendidikan Kristen dalam  
pertumbuhan Gereja. 

 

No. Nama  Uraian 

9.  Mata Kuliah : Peminpin Gereja sebagai Pengelola Pendidikan 
Kristen (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas salah satu tugs peminpin 

Gereja adalah mengelola pendidikan Kristen di 

Gereja; menyiapkan sarana, merekertut rekan 

sekerja mengelola pendidikan tersebut; menyiapkan 

bahannya, dll. 

Keterampilan Umum : 1. Mampu memperlengkapi mahasiswa untuk 
mengatur, menata dan mengelola pendidikan 
Kristen di dalam Gereja; 

2. Mampu memikirkan aspek-aspek yang 
diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan 
Kristen itu. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mampu menjelaskan upaya-upaya pengaturan, 
penataan, dan pengelolaan pendidikan Kristen; 

2. Mampu menjelaskan tugas-tugas pendeta 
sebagai direktur pendididkan Kristen 

3. Mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan 
dan pelaksanaan pendidikan Kristen dan cara-
cara mengatasinya 

Sikap : bertanggung jawab dalam pendidikan Kristen dan 
kooperatip dengan rekan sesama pendidik kristen 
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No. Nama  Uraian 

10.  Mata Kuliah : Model-model Pengajaran Gereja (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini membahas berbagai model 

pengajaran Gereja; dengan demikian mahasiswa 

dapat mengevaluasi kelebihan dan kekuarangan 

setiap model; dan dapat menemukan model yang 

sesuai dengan pengajaran gereja. 

Keterampilan Umum : Mampu memperlengkapi mahasiswa dengan model-
model pengajaran yang dibutuhkan oleh Gereja 
dalam berbagai kondisi Gereja yang beraneka 
ragam. 

Keterampilan Khusus: : Mampu menjelaskan model-model pengajaran 

gereja saat ini dan mengevaluasinya; serta mampu 

menyebutkan model pengajaran yang actual yang 

dapat dilakukan gereja masa kini. 

Sikap : Kritis dan konstruktip mengevaluasi dan 
menerapkan model pengajaran gereja masa kini. 

 

No. Nama  Uraian 

11.  Mata Kuliah : Konsentrasi I (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini merupakan tahapan yang harus 

dilalui mahasiswa setelah menyelsaikan Mata Kuliah 

Wajib (MKW) mapun mata Kuliah Pilihan (MKP) 

untuk berkonsentrasi terhadap tema/topic bahasan 

yang akan diteliti/ditulis dalam thesisnya; yaitu 

dengan mendiskusikan tiga (3) masalah-masalah 

yang berhubungan dengan judul/topic tesis yang 

akan diteliti yaitu bidang/jurusan sendiri, ditambah 

dengan dua jurusam/bidang lain. 

Keterampilan Umum : Mahasiswa diwajibkan melakukan pengkajian 

terhadap topic/judul yang berhubungan dengan tesis 

yang akan diteliti dari tiga (3) bidang/jurusan  teologi 

menurut pilihannya sendiri, dengan mempedomani 

prosedur pengajuan surat permohonan 

penelitian/konsentrasi. Satu konsentrasi diberi bobot 

tiga (3) SKS. 

Keterampilan Khusus: : Untuk mengerjakan satu konsentrasi , mahasiswa 

menentukan sendiri topic kajiannya, menetukan tiga 

(3) bidang/jurusan teologi beserta dengan dosen 
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penilai menurut spesialis-nya. Konsentrasi ini 

bertujuan untuk memperluas dan mempertajam 

wawasan intelektual  mahasiswa melalui pengkajian 

satu pokok penelitian dari bidang/jurusan  teologi 

yang pada gilirannya akan memperkaya dan 

memperdalam bobot penulisan tesis. 

Sikap : kritis, realis, konstruktip 

 

No. Nama  Uraian 

12.  Mata Kuliah : Konsentrasi II (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini merupakan tahapan yang harus 

dilalui mahasiswa setelah menyelsaikan Mata Kuliah 

Wajib (MKW) mapun mata Kuliah Pilihan (MKP) 

untuk berkonsentrasi terhadap tema/topic bahasan 

yang akan diteliti/ditulis dalam thesisnya; yaitu 

dengan mendiskusikan tiga (3) masalah-masalah 

yang berhubungan dengan judul/topic tesis yang 

akan diteliti yaitu bidang/jurusan sendiri, ditambah 

dengan dua jurusam/bidang lain. 

Keterampilan Umum : Mahasiswa diwajibkan melakukan pengkajian 

terhadap topic/judul yang berhubungan dengan tesis 

yang akan diteliti dari tiga (3) bidang/jurusan  teologi 

menurut pilihannya sendiri, dengan mempedomani 

prosedur pengajuan surat permohonan 

penelitian/konsentrasi. Satu konsentrasi diberi bobot 

tiga (3) SKS. 

Keterampilan Khusus: : Yang dimaksud dengan menentukan bidang/jurusan 

teologi beserta dengan dosen penilai menurut 

spesialisnya adalah bidang/jurusan sendiri ditambah 

dengan dua (2) bidang/jurusan lain. Tinjauan dari 

bidang/jurusan lain pada konsentrasi I  harus 

berbeda dengan tinjauan dari bidang/jurusan lain 

pada konsentrasi II. 

Sikap : kritis, realis, dan konstruktip. 

 

No. Nama  Uraian 

13.  Mata Kuliah : Kuliah Alih Tahun Persetia (6 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini merupakan kuliah pengganti 2 

konsentrasi atau sebesar 6 SKS dari mata kuliah 
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konsentrasi/penelitian. Kuliah Alih tahun (KAT) 

Persetia bekerja sama dengan tuan rumah 

penyelenggara KAT Persetia,  biasanya 

dilaksanakan bulan Juli setiap tahunnya yang 

diselenggarakan oleh Persetia bekerjasama dengan 

tuan rumah penyelenggara. KAT Persetia biasanya 

menggumuli berbagai topic yang hangat digumuli 

secara teologis. 

Keterampilan Umum : Mahasiswa berinteraksi, belajar dan berdiskusi 
dengan mahasiswa/mahasiswi dari Perguruan Tinggi 
Teologi (PTT) anggota Persetia lainnya untuk 
menggumuli topic-topik tertentu guna memperluas 
relasi  dan mempertajam  wawasan intelektual 
mahasiswa. 

Keterampilan Khusus: : Mahasiswa mengikuti petunjuk instruktur hingga 

menyelesaikan tahapan ini yang dibuktikan dengan 

pengiriman lembar hasil studi/kuliah kepada 

mahasiswa, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian 

akademik Pascasarjana STT Abdi Sabda Medan. 2. 

Mahasiswa menyerahkan laporan KAT yang 

memuat tentang laporan kegiatan, rekaman kuliah, 

evaluasi kegiatan dan analisa materi KAT. Laporan 

KAT diserahkan kepada Dosen Pembimbing 

Akademik melalui bagian akademik Pascasarjana 

STT Abdi Sabda Medan. 

Sikap : Terbuka wawasan akademis terhadap bidang lain, 
kritis dalam menyikapi tinjauan teologis, konstruktip 
membangun teologi bidang/teologi pilihan. 

 

No. Nama  Uraian 

14.  Mata Kuliah : Kuliah Alih Tahun Lokal (3 SKS) 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini merupakan kuliah pengganti  satu 

konsentrasi atau 3 SKS dari mata kuliah  

konsentrasi/penelitian. KAT Local dapat 

dilaksanakan di anatara semester, antara akhir 

bulan Mei sampai awal Agustus. Topik-topik yang 

digumuli secara teologis akan ditentukan dalam 

Team Pascasarjana. 

Keterampilan Umum : Mahasiswa berinteraksi , belajar dan berdiskusi 
untuk menggumuli topic-topik tertentu guna 
memperluas dan mempertajam wawasan  intelektual 
mahasiswa. 

Keterampilan Khusus: : 1. Mahasiswa mengikuti petunjuk  instruktur hingga 
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menyelesaikan tahapan ini yang dibuktikan 

dengan nilai hasil studi KAT Lokal. 

2. Mahasiswa menyusun laporan KAT yang 

memuat tentang laporan kegiatan, hasil 

penelitian, evaluasi kegiatan, analisa dan 

refelksinya. Laporan KAT diserahkan ke Dosen 

Pembimbing KAT. 

Sikap : Terbuka bagi teologi lain; kritis terhadap tinjauan 
teologi; konstruktip membangun teologi sendiri. 

 

No. Nama  Uraian 

15.  Mata Kuliah : Seminar Proposal Tesis 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: mata kuliah ini merupakan pengajuan topic 

penelitian tesis di hadapan tiga (3) dosen penguji 

sebelum memasuki tahap penelitian tesis. Proposal 

tesis biasanya terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesa, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

Keterampilan Umum : Membantu mahasiswa untuk menyusun kerangka 

proposal tesis sebagai tahapan penulisan tesis 

Keterampilan Khusus: : Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menjelaskan proposal tesis lewat ujian  seminar 

proposal tesis. Apabila proposal tesis diterima dapat  

ditindaklanjutkan ke tahapan penulisan tesis; tetapi 

apabila ditolak akan diberikan kesempatan menulis 

ulang proposal tesis.   

Sikap : Kritis dalam menuliskan proposal 

 

No. Nama  Uraian 

16.  Mata Kuliah : Penelitian/Penulisan tesis 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini adalah lanjutan dari proposal tesis, 

dan pleh karena itu merupakan bagian dari 

pengerjaan dan pembimbingan tesis yang dilakukan 

oleh dua orang dosen  pembimbing terhadap 

mahasiswa  yang sedang menulis tesis dalam kurun 

waktu yang ditentukan peraturan akademik  program 

pascarjana dari pendidikan Tinggi dan STT Abdi 
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Sabda. 

Keterampilan Umum : Mendorong mahasiswa untuk tetap berkarya dalam 
penelitian tesis  sesuai jadwal yang disepakati 
dengan dosen pembimbing. 

Keterampilan Khusus: : Meminta mahasiswa untuk memberkan hasil 

penelitian menurut tahapan isi tesis dan 

mendiskusikannya dengan dosen pembimbing 

hingga akhirnya layak diuji pada waktunya. 

Sikap : kritis, realistis dan konstruktip  dalam menuliskan 
tesisnya. 

 

No. Nama  Uraian 

17.  Mata Kuliah : Ujian Tesis 

Kode MK :  

Prasyarat :  

Deskripsi 
Penguasaan 
Pengetahuan 

: Mata kuliah ini berlangsung secara tatap muka untuk 

menilai tesis mahasiswa yang meliputi baik aspek 

kualitas naskah tesis maupun kwalitas 

presentasi/penampilan dalam ujian. 

Keterampilan Umum : Untuk melihat sejauhmana pemahaman dan 
kemampuan mahasiswa dalam 
mempertanggungjawabkan isi tesis yang 
dikerjakannya selama ini. Tesis akan diuji oleh satu 
dosen ketua penguji dan dua dosen anggota 
penguji. Dosen pembimbing utama bertindak 
sebagai Moderator 

Keterampilan Khusus: : Sebagai persyaratan bagi mahasiswa untuk meraih 

gelar masteral  dari Perguruan Tinggi tempat dia 

menggeluti studi selama ini. 

Sikap : kritis, realistis dan konstruktip  dalam menuliskan 
tesisnya. 
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1.2.   Magister Pendidikan Kristen (M.Pd) 

A.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi  

 Visi 

Menjadi program studi yang terbaik dan terpercaya dalam pembentukan 
pendidik yang profesional, inovatif dan teruji dalam pelayanan pendidikan baik 
gereja, sekolah maupun masyarakat.   
 

 Misi  
 
1. Menyelenggarakan pendidikan kristen yang professional untuk menghasilkan 

lulusan yang memililki kompetensi dalam melaksanakan tugas mendidik di 

tengah gereja, sekolah maupun masyarakat. 

2. Melaksanakan riset / penelitian pengembangan tehnik dan penggunaan 

media pembelajaran. 

3. Meningkatkan praktek pembentukan spiritualitas yang teruji melalui 

pengabdiannya di tengah-tengah gereja, sekolah dan masyarakat.  

 
Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam melaksanakan tugas 
kependidikan, baik di gereja, sekolah dan masyarakat.  

2. Membentuk lulusan yang menguasai teori dan tehnik penggunaan media 
serta metode pembelajaran yang terkini 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan riset / 
penelitian ilmiah/pengkajian ilmu pendidikan untuk menghasilkan karya 
inovatif dan teruji.  

4. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan pengabdian di tengah-
tengah gereja, sekolah dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab 
dalam bidang yang dikuasainya.  

Sasaran 
Semua lulusan sarjana pendidikan Kristen yang terpanggil untuk dididik menjdi 
tenaga pendidik yang profesional, inovatif dan teruji.  

 

B.   Prosedur Pendaftaran / Ujian Masuk 

(1)  Prosedur Penerimaan: 
1. Mendaftarkan diri di kantor Pascasarjana STT Abdi Sabda dengan mengisi 

formulir pendaftaran yang dapat dilakukan secara online atau secara 
Manual.  

2. Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku di STT Abdi 
Sabda Medan. 

3. Mengikuti Ujian Tertulis dan Wawancara dan take home exam 
 
(2)  Syarat Penerimaan: 

1. Memiliki ijazah S-1 PAK /S.Pd.K/S.Pd (K) 
2. Memiliki kemampuan akademis dengan Indeks Prestasi Kumulatif, minimal 

2,75.  
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3. Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter. 
4. Menyerahkan surat pernyataan sanggup membiayai studi 
5. Rekomendasi dari dosen almamaternya. 
6. Menyerahkan sertifikat TOEFL versi ITP  dengan score minimal 4001 

(Sesuaikan dengan program MTh) 
7. Menyerahkan pasphoto ukuran 3 x 4 warna dan hitam putih masing-masing 

3 lembar. 
8. Lulus ujian masuk (Biblika PL, Biblika PB, PAK, Psikologi, Bahasa Inggris, 

Take-Home Exam, dan wawancara) 
9. Nilai rata-rata kelulusan minimal 75 (nilai B-) 

(3)  Pembiayaan: 
Adapun pembiayaan yang harus dibayar adalah: 
1. Uang Pendaftaran 
2. Uang Kuliah 
3. Uang Pembangunan 
4. Uang Administrasi 
5. Uang Perpustakaan 
6. Uang Katalog 
7. Uang Newsletter 
8. Uang jurnal Teologi  
9. Uang Akademik online 

(4)   Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan (Transfer) 
Mahasiswa program Magister Pendidikan Kristen di luar STT Abdi Sabda tetapi 
masih dalam keanggotaan Persetia dan atau Atesea dapat diterima menjadi 
mahasiswa transfer setelah lulus ujian. Konversi nilai yang bersangkutan 
ditentukan oleh Direktur Pascasarjana.  
 

C.   Kelompok Mata Kuliah 
 

Untuk menyelesaikan program Magister Pendidikan Kristen mahasiswa harus 
menyelesaikan sebanyak 46 SKS yang terdiri dari: 

1.  Mata Kuliah Umum : 18 sks 
2.  Mata Kuliah Wajib  : 6 sks 
3.  Mata Kuliah Pilihan  : 6 sks 
4.  Mata Kuliah Konsentrasi/Penelitian   : 6 sks 
5. Mata Kuliah Karya Ilmiah: Tesis  :10 sks 

 
E. Sistem Perkuliahan  

Sistem dan tata cara studi dalam program ini terdiri dari: 
1. Tatap Muka (kelas). Persyaratan kelas dapat dibuka apabila jumlah 

mahasiswa paling sedikit 3 orang mengontrak mata kuliah yang sama. Jumlah 
pertemuan tatap muka paling sedikit 16 minggu dalam satu semester termasuk 
Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan 
menghasilkan 2 paper per mata kuliah. Pertemuan tatap muka dilaksanakan 
pada hari Senin – Selasa mulai pukul 08.00 – 18.00 WIB. 

2. Mandiri. Apabila poin satu di atas tidak mencapai 3 orang maka, mata kuliah 
yang dikontrak akan diselesaikan dengan studi mandiri. Jumlah pertemuan 
yang harus dicapai tergantung jumlah sks setiap mata kuliah. Untuk mata kuliah 
2 sks jumlah pertemuan 3-5 kali dan menghasilkan 3 paper, sedangkan untuk 

                                                 
1 Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki sertifikat TOEFL dapat menyerahkan sebelum Seminar Proposal 
dilaksanakan. 
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mata kuliah 3 sks jumlah pertemuan 5-7 kali dan menghasilkan 4 paper. Jadwal 
pertemuan mandiri sesuai kesepakatan antara dosen pengampu dengan 
mahasiswa dan diketahui Dirpas atau Sekretaris. 

3. Block Teaching. Persyaratan kelas dalam block teaching ini dapat dibuka 
apabila jumlah mahasiswa paling sedikit 5 orang mengontrak mata kuliah yang 
sama. Jumlah pertemuan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk Ujian 
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan menghasilkan 2 
paper per-mata kuliah. Perkuliahan dilaksanakan setiap minggu ke tiga per tri 
wulan pada hari Senin – Jumat mulai pukul 09.00 – 22.00 WIB. 

4.  Seminar. Salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah Tesis adalah Seminar 
Proposal Tesis. Proposal Tesis diseminarkan mahasiswa di hadapan 3 dosen 
penguji.  

5.  Konsentrasi/Penelitian. 1 (satu) tugas konsentrasi memiliki bobot 3 sks. 
Jumlah konsentrasi yang dihasilkan sebanyak 2 konsentrasi (6 sks). Dalam 1 
Konsentrasi, mahasiswa berkonsentrasi mengkaji thema/topik Tesisnya dari 3 
bidang/jurusan teologia, yakni dari bidangnya dan dari 2 bidang lain. 
Bidang/jurusan lain yang sudah dipilih pada konsentrasi I tidak dapat digunakan 
lagi (dipilih kembali) untuk konsentrasi II. Misalnya mahasiswa jurusan Ilmu 
Agama mengajukan topik “Kerukunan” dalam Konsentrasi I. Pertama-tama 
mahasiswa akan meninjau topik Kerukunan tersebut dari bidang/jurusan Ilmu 
Agama. Selanjutnya ia memilih meninjau topik Kerukunan itu dari 2 bidang 
lainnya, misalnya: Biblika PL dan Historika. Maka untuk Konsentrasi II, ia 
memilih 2 bidang teologi lainnya (mendampingi bidang/jurusannya), misalnya: 
Praktika dan Dogmatika.  

  
 Untuk mengikuti MK Konsentrasi ini, mahasiswa harus mengajukan surat 

permohonan proposal Konsentrasi atau KAT. Surat permohonan itu dapat 
memuat 3 jenis permohonan, diantaranya, 
(1)  Proposal konsentrasi, yg memuat antara lain: 

- Judul-judul topik/bidang yang akan diteliti (sebanyak 2 judul); 
- Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan sendiri (ditentukan oleh 

Direktur Pascasarjana dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai 
spesialisasinya); 

-  Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan lain, yakni dari dua 
bidang/jurusan yang berlainan (ditentukan oleh Direktur Pascasarjana 
dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai spesialisasinya); 

- Rencana tanggal penyerahan tugas konsentrasi I dan konsentrasi II 
kepada tiap-tiap dosen pembaca/penilai; 

- Surat permohonan diajukan kepada Dirpas setelah 
disetujui/ditandatangani dosen pembimbing Akademik (DPA).  

(2)  Proposal mengikuti KAT Persetia, yang memuat antara lain: 
- Tempat, tanggal dan panitia pelaksanaan KAT Persetia; 
- Rencana tanggal penyerahan laporan KAT dan hasil nilai mengikuti 

KAT; 
- Surat permohonan diajukan kepada Dirpas setelah 

disetujui/ditandatangani dosen pembimbing Akademik (DPA). 
(3) Proposal mengikuti KAT Lokal dan Konsentrasi I, yang memuat antara lain:  

-   Mencantumkan permohonan mengikuti KAT lokal kepada Dirpas. 
Dalam permohonan ini mahasiswa juga dapat menawarkan 
Tempat/lokasi dan fokus penelitian KAT; 

-   Mencantumkan rencana kegiatan KAT dari permulaan sampai 
penyerahan laporan KAT (Paling lama 3 bulan); 



163 

 

- Untuk Konsentrasi I, mengajukan judul topik/bidang yang akan diteliti (1 
judul); 

- Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan sendiri (ditentukan oleh 
Direktur Pascasarjana dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai 
spesialisasinya); 

-  Dosen pembaca/penilai dari bidang/jurusan lain, yakni dari dua 
bidang/jurusan yang berlainan (ditentukan oleh Direktur Pascasarjana 
dari antara dosen STT Abdi Sabda sesuai spesialisasinya); 

- Rencana tanggal penyerahan tugas konsentrasi I kepada tiap-tiap 
dosen pembaca/penilai; 

- Surat permohonan diajukan kepada Dirpas setelah 
disetujui/ditandatangani dosen pembimbing Akademik (DPA). 

6.  Penugasan terstruktur. Sistim ini dikenakan untuk mata kuliah Karya Ilmiah. 
Mahasiswa wajib menghasilkan 1 karya ilmiah/Tesis yang siap untuk diuji di 
Ujian Tesis.  

 
Ke-6 sistem di atas dilakukan berdasarkan Sistem Kredit Semester (sks). 
Pengertian 1 SKS dapat dijelaskan dalam empat bentuk pembelajaran:  
(1)   Dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, yang terdiri atas: 

-   kegiatan tatap Muka 50 menit/Minggu/Semester; 
-   kegiatan penugasan terstruktur 60 menit/Minggu/Semester; 
-   kegiatan belajar mandiri 60 menit/Minggu/Semester.  

(2)  Dalam bentuk Seminar, terdiri atas:  
 -    kegiatan Tatap muka 100 menit/Minggu/Semester; 
 -    kegiatan mandiri 70 menit/Minggu/Semester.  
(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem block ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 
(4)  Dalam Bentuk Praktikum/Penelitian: 170 menit/Minggu/Semester.    

 
Setelah mahasiswa menyerahkan sertifikat TOEFL dengan nilai score minimal 400 
baru dapat mengajukan proposal tesis. Proposal tesis yang telah diujikan dan 
dinyatakan diterima oleh dosen pembaca/penguji, maka selanjutnya mahasiswa 
melakukan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing sesuai dengan 
spesialisasinya. Proposal tesis yang mendapat perbaikan dari dosen 
pembaca/penguji harus diperbaiki sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
Keterlambatan penyerahan perbaikan dari waktu yang telah ditentukan akan 
dikenakan sanksi. Dosen pembimbing ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana sesuai 
dengan SK berdasarkan spesialisasinya. Pembimbing harus bergelar Doktor 
Teologi atau Magister Teologi yang minimal telah 5 tahun berpengalaman mengajar 
di Sekolah Tinggi Teologi. Dosen Pembimbing diharapkan supaya aktif 
berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan penuilisan Tesis dimaksud.  
 
Semester pertama sampai dengan semester ketiga dimanfaatkan sedapat-
dapatnya untuk menyelesaikan kuliah umum, ke 2 Laporan konsentrasi, KAT 
persetia atau KAT lokal. 
 
Semester ke-4 dimanfaatkan untuk penelitian dan penulisan tesis. Tesis yang 
disusun boleh merupakan hasil penelitian perpustakaan atau hasil penelitian 
lapangan yang berorientasi kepada problema di Asia, Indonesia dan konteks 
budaya lokal. Tesis ini harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam 
melakukan penelitian yang ilmiah dan menyusun laporan penelitian yang ilmiah 
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secara tertulis berkisar 150 - 200 halaman. Dosen pembimbing akan memandu 
mahasiswa dalam melakukan penelitian atau penyusunan laporan penelitian. 
 
E.   Sistem Penilaian 
Setiap komponen studi diberi bobot dan SKS maupun nilai. Nilai diberikan dalam 
bentuk angka dan huruf, menurut sistem perhitungan dan penjabaran nilai yang 
berikut: 

Nilai Angka Nilai Huruf Indeks Prestasi Jenis Nilai 

95 – 100 A 4,00 

Nilai Lulus 
90 – 94 A- 3,70 

85 – 89 B+ 3,30 

80 – 84 B 3,00 

75 – 79 B- 2,70 

Nilai Gagal 
70 – 74 C+ 2,30 

65 – 69 C 2,00 

0 – 64 E 0 

Nilai terdiri dari dua jenis, yaitu Nilai Lulus dan Nilai Gagal. 
1. Nilai lulus. 

Nilai Lulus adalah nilai lulus tanpa syarat. Hasil setiap mata kuliah minimal nilai 
B. Khusus untuk mata kuliah jurusan, yakni mata kuliah pilihan wajib dan mata 
kuliah pilihan (yang bernilai B), hasil tersebut diserahkan kepada Direktur 
Pascasarjana. Pembimbing memberi kesempatan untuk perbaikan nilai (dengan 
biaya tambahan seperti yang telah ditentukan). 

2. Nilai Gagal  
Nilai gagal adalah nilai yang harus diulang untuk mendapat nilai lulus. Dalam hal 
ini mahasiswa harus mengontrak ulang mata kuliah yang dinyatakan gagal. Atas 
nilai gagal tersebut mahasiswa wajib membayar sebesar 100% dari jumlah per 
sks. 

 
Jumlah SKS dan nilai yang diperoleh mahasiswa dari setiap komponen program 
studi direkam dalam Rekaman Nilai Akademik. Perhitungan atas seluruh nilai inilah 
yang menentukan IPK dan Judicium mahasiswa pada akhir masa studi. 

 
F.  Peraturan Tentang Tatap Muka  
Mahasiswa boleh mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) bila jumlah ketidakhadiran 
yang bersangkutan dalam perkuliahan tidak lebih dari 3 kali. Sedangkan dosen dapat 
memberikan Ujian Tengah Semester (UTS) bila sudah mengadakan pertemuan 7 
kali dan UAS setelah mengadakan pertemuan 15 kali.  
 
Cuti kuliah hanya diberikan sekali saja selama program berlangsung. Batas waktu 
maksimum cuti kuliah adalah 1 (satu) tahun dengan tidak mengubah batas lamanya 
pendidikan. Selama cuti kuliah, mahasiswa tetap diwajibkan membayar uang 
administrasi setiap semester. Selama penulisan tesis mahasiswa tidak 
diperkenankan untuk cuti. 
 
Direktur Pascasarjana akan mengeluarkan surat panggilan kepada mahasiswa yang 
tidak dapat mencapai IP sedikitnya 3.00 (B) di awal perkuliahan untuk menentukan 
kelanjutan masa perkuliahannya. 
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G.  Tahapan Pembelajaran Progran M.Pd 
 
Proses belajar dan mengajar diadakan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu tatap 
muka yang dilakukan di kelas, tahap kedua yaitu kuliah mandiri (pilihan) dan tahap 
ketiga yaitu penulisan tesis dan ujian meja hijau. 

 
Tahap I  
Kuliah tatap muka yang mencakup kuliah umum, kuliah mandiri mencakup wilayah 
konsentrasi I-II, termasuk kuliah alih tahun. Jumlah sks yang harus dicapai minimal 
36 sks dan bisa ditambah dengan mata kuliah pilihan maksimal 4 sks. Semua 
perkuliahan di tahap ini dilakukan dalam bentuk kuliah tatap muka di ruang kuliah 
dan kuliah mandiri. Kuliah mandiri dilaksanakan berdasarkan konsensus pengajar 
dengan mahasiswa. Beban SKS yang bisa dikontrak per semester maksimal 16 
SKS.  
 
Tahap II : Konsentrasi/Penelitian dari 3 bidang/jurusan teologia 
1. Setelah menyelesaikan perkuliahan semester 1-2, pada semester 3, mahasiswa 

diwajibkan melakukan pengkajian terhadap thema/topik yang berhubungan 
dengan rencana tesisnya. Topik tersebut akan dikaji dari 3 bidang/jurusan 
teologia, yaitu dari bidang/jurusannya dan ditambah dari 2 bidang/jurusan lainnya 
menurut pilihannya sendiri. Konsentrasi tersebut dilakukan sebanyak 2 kali 
dengan topik dan bidang/jurusan kajian yang berbeda.  

2. Mahasiswa harus mengajukan surat permohonan ke Direktur Pascasarjana 
setelah mendapat tanda persetujuan dari dosen pembimbing akademik (format 
surat lihat di sistem perkuliahan di atas).  

3. Setelah surat permohonan proposal konsentrasi disetujui, mahasiswa 
menghubungi dosen-dosen yang tertera dalam surat persetujuan dirpas, 
menyerahkan copy surat persetujuan, mendiskusikan topik dan jadwal 
penyerahan konsentrasinya.   

4. Mahasiswa mengumpulkan konsentrasinya rangkap 3 ke kantor pascasarjana 
(atau dapat langsung menyerahkan ke dosen-dosen yang bersangkutan. Dosen 
memberikan penilaian ke kantor Pascasarjana selambat-lambatnya 10 hari 
setelah tanggal penyerahan konsentrasi kepada dosen yang bersangkutan. Nilai 
akhir konsentrasi adalah jumlah nilai dari ke-3 dosen dan dibagi tiga.  

5. Mahasiswa dapat melanjutkan pengerjaan konsentrasi II setelah menyelesaikan 
konsentrasi I, dengan mempedomani waktu yang tertera dalam surat proposal 
konsentrasi.  

6. Konsentrasi dapat dikompensasikan dengan Kuliah Alih Tahun (KAT). KAT 
Persetia dihitung seharga 2 Konsentrasi, atau KAT Lokal seharga 1 konsentrasi. 
Mahasiswa hanya dapat memilih satu KAT.  

7. Pilihan mengikuti KAT harus diajukan dalam surat permohonan bersamaan 
dengan penyerahan proposal konsentrasi. Jika ternyata kemudian 
penyelenggaraan KAT digagalkan oleh pihak penyelenggara, maka surat 
permohonan dapat diperbarui ulang untuk kompensasi KAT tersebut.  

 
Tahap III  
1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam tahap I dan tahap II berhak 

mengajukan dan penyajian Proposal Tesis untuk diseminarkan. 
2. Perbaikan proposal tesis yang telah diseminarkan diserahkan rangkap 3. 

Apabila penyerahan perbaikan melewati batas yang telah ditentukan akan 
dikenakan sanksi/denda dan apabila melewati batas waktu 3 bulan proposal 
tesis tersebut dianggap batal/gagal. 
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3. Tesis (10 sks) 
4. Penulisan tesis dapat dilakukan apabila dalam seminar proposal telah 

dinyatakan diterima oleh tim pembaca. 
5. Dalam penulisan tesis mahasiswa dibimbing dua orang dosen pembimbing yang 

memiliki gelar akademik S3, atau S2 yang telah lima tahun minimal sebagai 
dosen di perguruan tinggi teologi yang sesuai dengan bidangnya.  

6. Dosen pembimbing I (bidang keahlian tesis/jurusan) dan dosen pembimbing II 
(bidang lain yang dianggap mendukung penulisan tesis) yang dihunjuk langsung 
oleh Direktur Pascasarjana melalui SK pembimbingan. 

 
Tahap IV 
1. Batas waktu penulisan tesis diberikan selama enam (6) bulan. 
2. Apabila dalam batas waktu enam (6) bulan belum selesai maka, diberikan 

perpanjangan tiga (3) bulan dengan membayar biaya tambahan 25% dari biaya 
bimbingan tesis. 

3. Apabila setelah penambahan tiga (3) bulan belum selesai maka, mahasiswa 
tersebut akan mengganti judul tesis dan menyeminarkan ulang serta mengganti 
pembimbing. Seluruh biaya seminar dan bimbingan dibayar sepenuhnya oleh 
mahasiswa yang bersangkutan sesuai anggaran berjalan. 

 
 
Tahap V 

1. Sebelum ujian meja hijau dilaksanakan terlebih dahulu mahasiswa 

menyerahkan tesis yang telah ditandatangani dosen pembimbing dan Dirpas 

serta berstempel STT Abdi Sabda sebanyak 5 eksamplar tanpa jilid. 

2. Notulis ditentukan oleh bagian akademik dari nama mahasiswa yang diajukan 
oleh mahasiswa peserta ujian. Notulis yang diusulkan minimal mahasiswa 
pascasarjana.  

3. Pakaian ketika mengikuti ujian meja hijau memakai jas lengkap. 

Tahap VI 
1. Meja Hijau. Penguji meja hijau (tesis) terdiri dari satu orang ketua dosen penguji 

dan dua orang anggota dosen penguji sesuai dengan bidang keahliannya yang 
ditentukan oleh Direktur Pascasarjana. Dosen Pembimbing Utama bertindak 
sebagai moderator. 

2. Nilai ujian meja hijau adalah merupakan penggabungan nilai Dosen Pembimbing 
dan 3 (tiga) Dosen  Penguji.  

3. Selisih nilai diantara Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji tidak boleh melebihi 
12 poin. Jika terjadi demikian akan dibicarakan dalam rapat dosen sebelum 
judicium. Nilai lulus minimal 80 (nilai B).  

4. Hasil perbaikan setelah selesai meja hijau akan dibaca salah satu dari tim penguji 
yang dihunjuk oleh penanggungjawab ujian Meja Hijau. 

5. Biaya pembaca ulang akan dilimpahkan kepada mahasiswa yang diuji sebesar 1 
sks. 

6. Perbaikan tesis yang telah disetujui pembaca ulang diserahkan rangkap 2 dalam 
bentuk lux setelah ditanda-sahkan oleh dosen penguji, dosen pembimbing, 
Dirpas dan Ketua STT Abdi Sabda, dengan tulisan timbul dan Softcopy. 

7. Keterlambatan penyerahan tesis akan dikenakan denda. Besarnya biaya denda 
akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku di STT Abdi Sabda. 
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H.  Batas Waktu Pendidikan, Status Mahasiswa dan Judicium 
Batas waktu pendidikan tergantung pada status mahasiswa, yaitu mahasiswa full-
time dan mahasiswa part-time. Mahasiswa full-time adalah mahasiswa yang 
mengontrak di atas 50% mata kuliah yang ditawarkan per semester. Lama 
perkuliahan maksimum bagi mahasiswa full time adalah tiga (3) tahun. Mahasiswa 
part-time adalah mahasiswa yang mengontrak kurang 50% dari mata kuliah yang 
ditawarkan. Lama perkuliahan maksimum bagi mahasiswa part time adalah empat 
(4) tahun. 
  
Perubahan status mahasiswa dari “full-timer” ke “part-timer” atau sebaliknya hanya 
dapat dipertimbangkan pada semester ke tiga (3) dari perkuliahan mahasiswa yang 
bersangkutan dengan membuat surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana 
(Dirpas). 

 
Judicium  
3,00 - 3,50 =  Memuaskan 
3,51 - 3,75 =  Sangat Memuaskan 
3,76 - 4,00 =   Pujian Cumlaude 

 
      Syarat Mendapatkan Gelar/Wisuda 

Mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan akademik dan administrasi 
berhak diwisuda dan memperoleh Ijazah sesuai dengan kalender akademik STT 
Abdi Sabda. Setiap mahasiswa yang akan diwisuda wajib memberikan sumbangan 
alumni. 
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I.  Klasifikasi Mata Kuliah 
 

Kurikulum ini disesuaikan dengan Kurikulum S-2 Standar Nasional Dikti - Konsep 
KEMENAG-. Berdasarkan PERMENRISTEK dan DIKTI RI Nomor 44 Tahun 2015 
bahwa beban belajar yang harus ditempuh untuk pendidikan S-2 adalah paling lama 
4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga 
puluh enam) sks. STT Abdi Sabda menerapkan besaran SKS sebanyak 46 sks yang 
didistribusikan ke dalam 4 semester (=dua tahun akademik). Ke-46 SKS tersebut 
dibagi ke dalam 4 klasifikasi Mata Kuliah (MK) berikut ini. 

 
a.  MK Umum  =  18 sks, semuanya diambil dari Kurikulum Nasional (Kurnas), terdiri 

dari : 
1.  Filsafat Pendidikan   : 2 sks 
2.  Metodologi Penelitian Sosial dan Teologi  : 2 sks 
3. Teologi Biblicum : 2 sks 
4.  Teologi Sistematika : 2 sks 
5. Teologi Praktika : 2 sks 
6. Pendidikan kontemporer : 2 sks  
7. Gereja dan pendidikan : 2 sks 
8. Etika Professi  : 2 sks  
9.    Tehnik dan media pembelajaran yang terkini  :   2 sks 
 
Catatan untuk no 3 dan 7: 
 MK Teologi Biblicum bersama dengan MK Teologi Kontekstual ini 

merupakan pengganti dari MK Colleqium PL dan MK. Colleqium PB dari 
Katalog sebelumnya. Untuk kedua MK ini, mahasiswa diberi hak untuk 
memilih bidang biblica yang hendak didalaminya, PL atau PB. Jika dalam 
Teologi Biblicum mahasiswa memilih mendalami bidang PL, maka dalam 
Teologi Kontekstual mahasiswa tersebut harus mendalami bidang PB, 
demikian sebaliknya. Dengan pengertian bahwa hubungan kedua MK ini 
adalah Dasar dan Penerapan. MK Teologi Biblicum sebagai dasar, dan MK 
Teologi Kontekstual sebagai penerapan. 

 
b. MK Pilihan = 12 SKS, diambil dari Kurikulum Lokal (katalog 2010-2015) menurut 

jurusan/bidang keahlian. MK Pilihan ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu 1 kelompok 
MK. Wajib dan 2 kelompok MK. Pilihan, yakni MK. Pilihan I dan MK. Pilihan II. 
Ke-12 sks terdiri dari: 6 sks diambil dari MK Wajib (terdiri dari 3 MK yang masing-
masing berbobot 2 sks), 3 sks dari MK Pilihan I dan 3 sks dari MK Pilihan II 
(dipilih 1 dari masing-masing kelompok MK Pilihan, masing-masing MK berbobot 
3 sks). Ke-3 kelompok MK menurut jurusan/bidang-bidang keahlian adalah,  

 
Mata Kuliah Wajib 

No. Mata Kuliah SKS 

1.  Sejarah PAK dan Perkembangannya 2 

2.  Filsafat Pendidikan PAK 2 

3.  Kurikulum PAK 2 

Jumlah 6 

 
Mata Kuliah Pilihan  I/Pilih satu dari antara 

No. Mata Kuliah SKS 

1.  Pendidikan yang Membebaskan 3 
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2.  Kepemimpinan Rohani 3 

3.  Management PAK abad 21 3 

 
Mata Kuliah Pilihan II/Pilih satu dari antara 

No. Mata Kuliah SKS 

1.  Pendidikan Pluralisme (Kemajemukan) 3 

2.  Katekese (Pengajaran di Gereja 3 

3.  Media Pembelajaran PAK 3 

  
c.  Mata Kuliah Konsentrasi/ Penelitian :  6 sks.  
   
 MK ini menghasilkan 2 tugas konsentrasi/penelitian dalam bentuk karya ilmiah, 

yakni Kajian tentang topik yang berhubungan dengan tesis. Masing-masing karya 
ilmiah tersebut harus memuat  kajian dari 3 bidang/ jurusan Teologia, yakni 
jurusan sendiri ditambah dengan dua jurusan lain.  

 Jurusan lain pada konsentrasi I harus berbeda dengan konsentrasi 
II. Semua atau Sebahagian Konsentrasi ini dapat 
digantikan/dikompensasikan ke butir 1 atau 2 berikut ini: 

No. Mata Kuliah SKS 

1.  Kuliah Alih Tahun (KAT) Persetia2 6 

2.  Kuliah Alih Tahun (KAT) Lokal3  :  3 sks 
(Satu tugas Konsentrasi/Penelitian memiliki bobot 3 sks. Jumlah 
Konsentrasi Penelitian dengan sendirinya impas/berkurang jika 
KAT pada butir 1 atau butir 2 dikontrak. Mahasiswa hanya bisa 
mengontrak 1 dari 2 jenis KAT).     

 
 
3 

 
d. Mata Kuliah Karya Ilmiah: Tesis   :  10 sks  

 
 

TABEL  KLASIFIKASI MATA KULIAH 

Kode  Mata Kuliah 
Inti 

Institusion
al 

sks 

MKU  1  Filsafat Ilmu dan  Teologi ✓   2 

MKU  2  Metodologi Penelitian Sosial dan Teologi ✓   2 

MKU  3 Teologi Biblicum (Colleqium PL/PB) ✓   3 

MKU  4 Teologi Sistematicum (Dogmatika) ✓   2 

MKU  5 Teologi Praktikum ✓   2 

MKU  6 Teologi Kontemporer (Historika) ✓   2 

MKU  7 Teologi Kontekstual (Colleqium PL/PB) ✓   3 

MKU  8 Etika Terapan  ✓   2 

1. MKW  1  Sejarah PAK dan perkembangannya  ✓  2 

                                                 
2 KAT Persetia biasanya dilaksanakan bulan Juli setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh Persetia bekerjasama 
dengan tuan rumah penyelenggara. Jika mahasiswa mengikuti KAT ini maka Konsentrasi Penelitiannya berkurang 
2. Permohonan mengikuti KAT diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik dan Direktur Pascasarjana secara 
bersamaan pada waktu mengajukan Surat Permohonan Konsentrasi Penelitian. Sebagai PTT yang menjadi anggota 
Persetia, mahasiswa diwajibkan untuk mengikutinya.   
3 KAT Lokal berlangsung pada semester berjalan, tetapi dapat juga dilaksanakan di antara semester, antara akhir 
bulan Mei – awal Agustus. Jika mahasiswa mengikuti KAT ini maka Konsentrasi Penelitiannya berkurang 1. Dosen, 
Tempat dan fokus KAT ditentukan dalam rapat tiFm Pasca. Permohonan mengikuti KAT diajukan ke Dosen 
Pembimbing Akademik dan Direktur Pascasarjana secara bersamaan pada waktu mengajukan Surat Permohonan 
Konsentrasi Penelitian. 
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2. MKW  2 Filsafat Pendidikan PAK  ✓  2 

3. MKW  3 Kurikulum PAK  ✓  2 

4. MKP  1 MK. Jurusan/Bidang keahlian (pilihan I)  ✓  3 

5. MKP  2 MK. Jurusan/Bidang keahlian (pilihan II)  ✓  3 

6. MKK  1 Penelitian/Konsentrasi 1/ KAT (Persetia/Lokal)  ✓  3 

7. MKK  2 Penelitian/Konsentrasi 2/ KAT(Persetia/Lokal)  ✓  3 

8. MKKI    Tesis ✓   10 

Jumlah 
46  
sks 

 
J.  PENDISTRIBUSIAN MATA KULIAH 

SEMESTER : I 

No. 
Kode 

MATA KULIAH  
SKS 

MKU  1  Filsafat Ilmu dan  Teologi 2 

MKU  2  Metodologi Penelitian Sosial dan Teologi 2 

MKU  3 Teologi Biblicum (Colleqium PL/PB) 3 

MKU  4 Teologi Sistematicum (Dogmatika) 2 

9. MKW  1  Sejarah PAK dan perkembangannya 2 

10. MKW  2 Filsafat Pendidikan PAK 2 

11. MKP  I MK. Jurusan/Bidang keahlian (pilihan I) 3 

12.  JUMLAH 16 

 
 

SEMESTER : II 

No. 
Kode 

MATA KULIAH  
SKS 

MKU  5 Teologi Praktikum 2 

MKU  6 Teologi Kontemporer (Historika) 2 

MKU  7 Teologi Kontekstual (Colleqium PL/PB) 3 

MKU  8 Etika Terapan  2 

13. MKW  3  Kurikulum PAK 2 

14. MKP  2 MK. Jurusan/Bidang keahlian (pilihan II) 3 

15.  JUMLAH 14 

 
 

SEMESTER : III 

No. 
Kode 

MATA KULIAH  
SKS 

16. MKK  1 Penelitian/Konsentrasi  1 KAT (Persetia/Lokal)*) 3 

17. MKK  2 Penelitian/Konsentrasi  2 KAT (Persetia/Lokal)**) 3 

18.  JUMLAH 6 

*) 2 Konsentrasi dapat digantikan dengan 1 KAT Persetia. 1 Konsentrasi dapat 
digantikan dengan 1 KAT Lokal 
**) Keterangan lebih jelas tentang Konsentrasi ini dapat dilihat pada sistem perkuliahan 
dan Deskripsi Matakuliah. 
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SEMESTER : IV 

No. 
Kode 

MATA KULIAH 
SKS 

19. MKKI  Tesis  10 

20.  JUMLAH 10 

 

K.     Deskripsi Mata Kuliah  

 
(1) MKU M.Pd  = MKU M.Th. 
(2) MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN: MKW dan  MKP  

 
Mata Kuliah : Sejarah PAK dan perkembangannya (2 sks) 

Kode Mata Kuliah  MKW 1 

Prasyarat : - 

Deskripsi Penguasaan 
Pengetahuan 
 
 

: 
 
 
 

Mata kuliah ini memberi informasi dan pengenalan 
terhadap sejarah PAK dan perkembangannya serta 
tokoh-tokoh pendidik Kristen yang mencakup 
gagasannya tentang tujuan, ciri dan sasaran pendidikan 
Kristen. 

Keterampilan Umum   
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 

 
Memiliki pengetahuan tentang sejarah PAK dan 
perkembangannya serta pengenalan kepada tokoh-
tokoh pendidik Kristen dan memberi tanggung jawab 
tentang pentingnya mewariskan nilai-nilai pendidikan 
Kristen.  

Ketrampilan Khusus 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
: 

1. Mampu menjelaskan sejarah PAK dan 
perkembangannya hingga abad ke -21  

2. Mampu menjelaskan tokoh-tokoh pendidik Kristen 
serta gagasannya tentang tujuan, ciri dan sasaran 
pendidikan Kristen. 

3. Mampu mengevaluasi pendidikan Kristen yang 
berkembang saat ini di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat.  

 
Sikap     
 

 1. Memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan 
pendidikan Kristen  dan mengimplementasikannya 
dalam kehidupan gereja dan masyarakat.  

2. Memiliki sikap hidup keteladanan di tengah-tengah 
gereja dan masyarakat.  

 
Mata Kuliah : Filsafat Pendidikan Kristen (2 sks) 
KodeMata Kuliah  
Prasyarat                             

: MKW2 
- 

Deskripsi Pengetahuan 
 

: Mata Kuliah ini membekali mahasiswa tentang 
pengertian filsafat pendidikan Kristen, aliran-aliran dalam 
filsafat pendidikan, sistematika filsafat dalam 
pengembangan pendidikan Kristen 

Keterampilan Umum   : Memahami pengertian filsafat pendidikan Kristen, aliran-
aliran dalam filsafat pendidikan, sistematika filsafat 
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dalam pengembangan pendidikan Kristen yang 
kontekstual dalam kahidupan gereja dan masyarakat.  

Ketrampilan Khusus 
 

: 1. Mampu memahami hakekat, peranan, fungsi dan 
aliran-aliran filsafat dalam pendidikan serta mampu 
membuat contoh / model untuk pengembangan 
Pendidikan Kristen dalam konteks gereja dan 
masyarakat. 

2. Mampu mengimplementasikan filsafat pendidikan 
Kristen dalam interaksinya di tengah-tengah 
kehidupan bergereja dan bermasyarakat.  

Sikap  
 

: Dapat mengambil keputusan yang strategis dengan 
akuntabilitas dan tanggungjawab yang didasari 
pendidikan Kristen.  

 
Mata Kuliah : Kurikulum PAK (2 sks) 
Kode Mata Kuliah  : MKW3 
Prasyarat : - 
Deskripsi Pengetahuan : Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengenal, 

merencanakan dan mendesign kurikulum PAK.   
Keterampilan Umum   : Membekali mahasiswa untuk mengenal, merencanakan 

dan mendesign kurikulum PAK serta   
mengimplementasikannya di gereja dan sekolah.  

Ketrampilan Khusus 
 

: 1. Mampu merencanakan kurikulum PAK dalam 
pengajaran di gereja dan sekolah. 

2. Mampu mendesign kurikulum PAK secara kontekstual.  
3. Mampu memberi kontribusi pengajaran PAK kepada 

gereja dan masyarakat. 
Sikap : 1. Memiliki tanggung jawab dalam pengembangan 

kurikulum PAK di gereja dan sekolah. 
2.  Memberikan keteladanan dan kontribusi  pengajaran 

PAK kepada gereja dan masyarakat. 
   

 
Mata Kuliah : Pendidikan yang membebaskan (3 sks) (pending dulu, 

ST) 
Kode Mata Kuliah : MKP 
Prasyarat : - 

Deskripsi Pengetahuan : Mata Kuliah ini memperlengkapi dan menyadarkan 
mahasiswa untuk mengenal tugas mendasar pendidikan 
adalah dalam rangka membebaskan.  

Keterampilan Umum   
 

: Di pending dulu) 
Memiliki kesadaran sebagai pendidik bahwa tugas 
mendasarnya adalah membebaskan orang dari 
keterbelakangan 

Ketrampilan Khusus : Mampu menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh 
guru PAK dalam pengajaran, metode dan system 
pendidikan yaitu menolong anak bebas dari kepasipan 
berpikir dan bertindak bebas dari ketertindasan 
Mampu memberi kontribusi  memcecahan permasalahan 
dalam berbagai ketakutan dan kegelisahan yang 
didasarkan dari pendidikan. 

Sikap : Memiliki kepribadian yang berintegritas dan teruji dalam 
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keteladanan, serta  peka terhadap system pendidikan 
yang sifatnya mrendahkan martabat manusia. 

   
 

Mata Kuliah : Kepemimpinan Rohani (3 sks) 
Kode Mata Kuliah :  
Prasyarat : - 
Deskripsi Pengetahuan : Mata kuliah ini memperlengkapi mahasiswa untuk 

menguasai tipe dan karakter kepemimpinan rohani 
dalam pelayanan. 

Keterampilan Umum   
 

: Mahasiswa dapat menguasai pengertian tipe dan 
karakter kepemimpinan rohani, contoh-contohnya serta 
menjelaskan mengapa pemimpin Kristen harus memiliki 
kepemimpinan rohani serta mengaplikasikannya dalam 
hidup keseharian sebagai guru PAK di sekolah. 

Ketrampilan Khusus : 1. Mampu menguasai tipe dan karakter kepemimpinan 
rohani 

2. Mampu menerapkannya dalam kehidupan gereja dan 
masyarakat dengan penuh  tanggungjawab.  

Sikap : Menjadi teladan dalam kepemimpinan rohani di tengah-
tengah gereja dan masyarakat.  

   
Mata Kuliah : Management PAK abad 21 (3 sks) 
Kode Mata Kuliah :  
Prasyarat : - 
Deskripsi Pengetahuan : Mata kuliah ini memperlengkapi mahasiswa untuk 

mengelola program-program PAK yang relevan  di 
sekolah-sekolah di abad ke 21 dan prosesnya dalam 
pembangunan pendidikan. 

Keterampilan Umum   
 

: Mahasiswa mampu menguasai arti dan makna 
management PAK yang relevan serta mengelola 
program PAK. 

Ketrampilan Khusus : 1. Mampu menjelaskan arti dan makna management 
PAK 

2. Mampu mengelola program PAK yang relevan  dan 
prosesnya di sekolah-sekolah di abad ke 21. 

3. Mampu menyelesaikan permasalahan yang  
berkaitan dengan mangement PAK. 

Sikap : Memiliki tanggungjawab dalam mengelola PAK dan 
mengambil keputusan yang kontekstual. 

   
Mata Kuliah : Pluralisme/Kemajemukan (3 sks) 
Kode Mata Kuliah :  
Prasyarat : - 
Deskripsi Pengetahuan : Mata kuliah ini membahas tentang 

Pluralisme/Kemajemukan dan pendekatannya melalui 
pendidikan Kristen. 

Keterampilan Umum   
 

: Mahasiswa mampu menguasai peranan pendidikan 
Kristen di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. 

Ketrampilan Khusus : 1. Mampu menjelaskan arti dan makna kemajemukan 
melalui pendidikan Kristen. 

2. Mampu menjadikan pendidikan Kristen sebagai 
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sarana pendekatan yang tepat untuk garam dan 
terang di tengah-tengah dunia. 

Sikap : Mahasiswa memiliki sikap toleran dalam merawat dan 
mesyukuri kemajemukan melalui pendekatan pendidikan 
Kristen.    

   
Mata Kuliah : Media Pembelajaran PAK (3 sks) 
Kode Mata Kuliah :  
Prasyarat : - 
Deskripsi Pengetahuan : Mata kuliah ini memperlengkapi mahasiswa untuk 

menggunakan media-media yang ada dalam 
pembelajaran PAK. 

Keterampilan Umum   
 

: Mahasiswa mampu menciptakan program pengajaran 
dengan menggunakan media pembelajaran dan proses 
belajar mengajar. 
 

Ketrampilan Khusus : Mahasiswa mampu memanfaatkan media pembelajaran 
PAK dengan penuh tanggugnjawab. 

Sikap : Mahasiswa mampu mengevalusi  dan mengembangkan 
media pembelajaran PAK yang inovatif dan teruji. 

   
(3)  Mata Kuliah Konsentrasi (MKK) 
 
MKK 1 : Konsentrasi I (3 sks) 
Kode Mata Kuliah :  
Prasyarat : Sudah menyelesaikan semua Mata Kuliah Wajib (MKW) 

dan Mata Kuliah Pilihan (MKP) 
Deskripsi Pengetahuan : Mahasiswa mampu meneliti, mengkaji topik yang aktual 

dalam bentuk karya ilmiah. Mahasiswa mampu 
menghubungkan penelitian dan kajiannya  yang berguna 
terhadap tesis yang akan diteliti. 

Keterampilan Umum   
 

: Mahasiswa memperluas dan mempertajam wawasan 
intelektualnya  melalui pengkajian satu pokok penelitian 
yang diteliti untuk memperkaya dan memperdalam bobot  
penulisan tesis. 

Ketrampilan Khusus : Mahasiswa mampu mengkaji dan mempertajam satu 
pokok penelitian dari bidang / jurusan teologi yang pada 
gilirannya akan memperkaya dan memperdalam bobot 
penulisan. 

Sikap : Mahasiswa mampu mengevaluasi pokok penelitian dari 
bidang/jurusan teologi secara teologis sehingga dapat 
memperkaya dan memperdalam bobot penulisan.   

   
 

MKK 2 : Konsentrasi II (3 sks) 
Kode Mata Kuliah :  
Prasyarat : Sudah selesai Konsentrasi I   
Deskripsi Pengetahuan : Mahasiswa mampu meneliti, mengkaji topik yang aktual 

dalam bentuk karya ilmiah. Mahasiswa mampu 
menghubungkan penelitian dan kajiannya  yang berguna 
terhadap tesis yang akan diteliti. (Konsentrasi II ini harus 
berbeda dengan konsentrasi I) 
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Keterampilan Umum   
 

: Mahasiswa memperluas dan mempertajam wawasan 
intelektualnya  melalui pengkajian satu pokok penelitian 
yang diteliti untuk memperkaya dan memperdalam bobot  
penulisan tesis. (Konsentrasi II harus berbeda dengan 
konsentrasi I) 

Ketrampilan Khusus : Mahasiswa mampu mengkaji dan mempertajam satu 
pokok penelitian dari bidang/jurusan teologi yang pada 
gilirannya akan memperkaya dan memperdalam bobot 
penulisan. 

Sikap : Mahasiswa mampu mengevaluasi pokok penelitian dari 
bidang/jurusan teologi secara teologis sehingga dapat 
memperkaya dan memperdalam bobot penulisan.   

   
 

(4) Mata Kuliah Karya Ilmiah/MKKI  (10 sks).  
MKKI ini mencakup 3 tahapan berikut: 
 
Tahap 1 : Seminar Proposal Tesis 
Deskripsi Pengetahuan : Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mampu 

menjelaskan proposal tesis lewat ujian seminar proposal. 
Proposal tesis biasanya terdiri dari belakang masalah, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Ketrampilan Umum : Mahasiswa mampu menyusun kerangka proposal tesis 
sebagai tahapan penulisan tesis. 

Ketrampilan Khusus : Mahasiswa  menjelaskan proposal tesis lewat ujian 
seminar proposal tesis.  Apabila proposal tesis diterima 
dapat dilanjutkan ke tahapan penulisan tesis, tetapi 
apabila ditolak akan diberi kesempatan menulis ulang 
proposal tesis. 

Sikap : Mahasiswa mempertanggungjawabkan secara ilmiah 
dan teologis terhadap proposal tesis yang disampaikan.   

   
 

Tahap 2  Penelitian/Penulisan Tesis 
Deskripsi Pengetahuan : Mahasiswa mampu melakukan penelitiaan sesuai 

dengan ketentuan dalam ujian proposal tesis. Dan 
mahasiswa mampu melakukan penelitian sesuai dengan 
kesepakatan, dan bimbingan, arahan  dari dosen 
pembimbing.  

Ketrampilan Umum : Mahasiswa mampu berkarya dalam penulisan tesis 
sesuai judul tesisnya. 

Ketrampilan Khusus : Mahasiswa mampu melaporkan hasil penelitian menurut 
tahapan isi tesis dan mendiskusikannya dengan dosen 
pembimbing hingga akhirnya layak diuji pada waktunya. 

Sikap : Mahasiswa mampu mempertanggugnjawabkan hasil 
penelitiannnya secara akedemik dengan sikap penuh 
tanggungjawab dan bukan plagiat 

   
 

Tahap 3  : Ujian Tesis 
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Deskripsi Pengetahuan : Mahasiswa mampu menguasai secara luas dan 
mendalam serta mempu menguraikannya di hadapan 
dosen penguji dan atau pembimbing. Tesis akan diuji 
oleh satu dosen ketua penguji dan dua dosen anggota 
penguji. Dosen Pembimbing Utama bertindak sebagai 
Moderator.   

Ketrampilan Umum : Mahasiswa mampu mempersiapkan kualitas naskah 
tesis  dan kualitas presentasi/penampilan dalam ujian 
meja hijau. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan-
gagasan dan ide dari tesisinya di hadapan para dosen 
penguji dan pembimbing.   

Ketrampilan Khusus : Mahasiswa mampu menguasai dan menguraikan 
thesisnya di hadapan para dosen penguji dan 
pembimbing dengan penuh. Sehingga layak meraih 
gelar masteral Pendidikan Kristen dari Perguruan Tinggi 
tempat dia menggeluti studi selama ini. 

Tujuan Khusus  Mahasiswa mampu menguasai dan menguraikan 
thesisnya di hadapan para dosen penguji dan 
pembimbing dengan penuh. Sehingga layak meraih 
gelar masteral Pendidikan Kristen dari Perguruan Tinggi 
tempat dia menggeluti studi selama ini. 

Sikap : Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan 
thesisnya secara akedemik  dan beresedia dicabut 
gelarnya bila ternyata adalah plagiat. 
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2. Prodi Magister Vocasional/Professional: 

2.1  Magister Ministri (M.Min)  

A.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi  

 
Visi: 
Menjadi pusat pendidikan yang unggul dan terpercaya untuk  
membentuk lulusan yang memiliki kompetensi berteologi, 
berspiritualitas yang terintegrasi dalam tugas pelayanan di tengah-
tengah gereja dan masyarakat  
 
Misi: 
a. menyelenggarakan pendidikan teologi bagi warga jemaat yang 

berpendidikan minimal S1. 
b. mempersiapkan warga jemaat dapat diikutsertakan dalam pengkajian 

ilmu-ilmu teologi secara praktis; 
c. dapat meningkatkan kwalitas ilmu-ilmu sekuler yang bermanfaat bagi 

kajian ilmu teologi dalam pelayanan di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat.  
 

Tujuan: 
a. melalui ilmu teologi, para mahasiawa dibekali untuk  memiliki 

kompetensi berteologi  melayani  di tengah-tengah gereja dan 
masyarakat.  

b. mempersiapkan peserta didik yang terampil dalam menggumuli hal-
hal teologi praktis yang sangat pesat bertumbuh dan berkembang; 

c. meningkatkan hasil lulusan yang berkualitas dan menerapkannya 
secara bertanggungjawab. 

 
Sasaran: 
a. setiap warga jemaat yang mau meningkatkan pendidikan ilmu-ilmu 

teologi; 
b. tempat persemaian warga jemaat yang terpangil, intelek dan bermoral 

baik; 
c. membangkitkan semangat dan kerinduan warga jemaat untuk 

mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan masyarakat; 
d. memperkenalkan prodi Magister Ministri (M.Min) STT Abdi Sabda 

kepada masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia ( gereja dan 
masyarakat) 

B.   Prosedur Pendaftaran / Ujian Masuk 

(1)  Prosedur Penerimaan: 
1. Mendaftarkan diri di kantor Pascasarjana STT Abdi Sabda dengan cara 

mengisi formulir pendaftaran. 
2. Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku di STT 

Abdi Sabda Medan. 
3. Mengikuti Ujian Tertulis dan Wawancara dan take home exam. 
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(2)  Syarat Penerimaan: 
1. Memiliki ijazah S-1 umum. 
2. Memiliki kemampuan akademis dengan Indeks Prestasi Kumulatif, 

minimal 2,50 atau setara dengannya. 
3. Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter. 
4. Rekomendasi dari Jemaat/ Klasis (Distrik)/ Pimpinan Pusat.  
5. Menyerahkan sertifikat TOEFL versi ITP dari LIA dengan score minimal 

3504.  
6. Menyerahkan pasphoto ukuran 3 x 4 warna dan hitam putih. 
7. Lulus ujian masuk (mata ujian: Biblika PL, Biblika PB, Sistematika, 

Historika, Praktika, Bahasa Inggris, 'Take-Home Exam', dan 
wawancara). 

8. Nilai rata-rata kelulusan minimal 75 (nilai B-). 
 

(3)  Pembiayaan: 
 Adapun pembiayaan yang harus dibayar adalah: 

1. Uang Pendaftaran 
2. Uang Kuliah 
3. Uang Pembangunan 
4. Uang Administrasi 
5. Uang Perpustakaan 
6. Uang Katalog 
7. Uang Newsletter 
8. Uang Jurnal Teologi 
9. Uang Akademik Online 

 
(4)  Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan (Transfer) 
 Mahasiswa program Pascasarjana di luar STT Abdi Sabda tapi masih 

dalam keanggotaan Persetia dan atau Atesea diperkenankan pindah 
kuliah ke Program Pascasarjana. Penyesuaian program mahasiswa yang 
bersangkutan ditentukan oleh Direktur Pascasarjana setelah berkonsultasi 
dengan team Pascasarjana. Kredit mahasiswa pindahan yang bisa 
ditransfer/dikonversi maksimum lima-puluh (50)% dari kredit yang 
diperoleh mahasiswa yang bersangkutan dari sekolah asal. Perlu 
diperhatikan bahwa kredit yang bisa ditransfer/dikonversi hanya kredit dari 
mata kuliah yang diampu oleh Pascasarjana STT Abdi Sabda. 

 
C.  Skopa Program 

Skopa program ini lebih ditekankan pada Biblika Praktika. Penekanan ini 
dilakukan dengan memberikan perhatian secara khusus, baik itu terhadap 
pengetahuan dasar maupun terhadap pengetahuan lanjutan dari ilmu Biblika 
dan diterapkan dalam Teologi Praktika (Penggembalaan, Pelayanan dan 
Pembinaan Jemaat) yang tidak terlepas dari Teologi Sistematika. Program ini 
dikhususkan bagi Sarjana non-Teologi yang ingin mengembangkan ilmunya 
agar dapat diabdikan bagi Tuhan dan sesamanya dengan spesialisasi 
"ministry". 

 
 
 

                                                 
4 Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki sertifikat TOEFL dapat menyerahkan sebelum Seminar Proposal 
dilaksanakan. 
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D.  Kelompok Mata kuliah 
Untuk menyelesaikan program M.Min ini mahasiswa harus menyelesaikan 
sebanyak 55 sks mata kuliah. Ke 55 sks tersebut terdiri dari: 

a.  Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK) :  20 sks 
b.  Mata Kuliah Keahlian :  30 sks 
c.  Tesis :    5 sks 

 
E.   Sistem Perkuliahan 

Sistem dan tata cara studi dalam program ini terdiri dari: 
1. Tatap Muka (kelas). Persyaratan kelas dapat dibuka apabila jumlah 

mahasiswa paling sedikit ada 3 orang mengontrak mata kuliah yang 
sama. Jumlah pertemuan sedikit-dikitnya 15 kali dalam satu semester 
termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 
dan menghasilkan 2 paper per mata kuliah. Pertemuan tatap muka 
dilaksanakan pada hari Senin – Selasa mulai pukul 15.00 – 22.00 WIB. 

2. Mandiri. Apabila poin satu di atas tidak mencapai 3 orang maka, mata 
kuliah yang dikontrak disebut dengan studi mandiri. Jumlah pertemuan 
yang harus dicapai tergantung jumlah sks setiap mata kuliah. Untuk mata 
kuliah 2 sks dengan jumlah pertemuan 3-5 kali dan menghasilkan 3 paper, 
sedangkan untuk mata kuliah 3 sks dengan jumlah pertemuan 5-7 kali dan 
menghasilkan 4 paper. Jadwal pertemuan mandiri sesuai kesepatan 
antara dosen pengampu dengan mahasiswa dan diketahui oleh Dipas dan 
Sekretaris. 

3. Block Teaching. Persyaratan kelas dalam block teaching ini dapat dibuka 
apabila jumlah mahasiswa paling sedikit 5 orang mengontrak mata kuliah 
yang sama. Jumlah pertemuan tatap muka sedikit-dikitnya 15 kali dalam 
satu semester termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 
Semester (UAS) dan menghasilkan 2 paper per mata kuliah. Untuk 
mencapai jumlah pertemuan tersebut dilakukan setiap minggu ke tiga per 
tri wulan yang dilaksanakan pada hari Senin – Jumat mulai pukul 09.00 – 
22.00 WIB. 

 
Setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah di atas yang 
jumlahnya 55 sks maka, mahasiswa wajib menyerahkan sertifikat TOEFL 
dengan nilai score minimal 350 sebagai persyaratan untuk mengajukan 
proposal tesis. Proposal tesis yang telah diseminarkan dan dinyatakan 
diterima oleh dosen pembaca/penguji maka, selanjutnya mahasiswa 
melakukan bimbingan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing 
sesuai dengan spesialisasinya. Proposal tesis yang mendapat perbaikan dari 
dosen pembaca/penguji harus diperbaiki sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. Keterlambatan penyerahan perbaikan dari waktu yang telah 
dtentukan akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan oleh 
Direktur Pascasarjana. Dosen pembimbing ditunjuk oleh Direktur 
Pascasarjana berdasarkan spesialisanya. Pembimbing harus bergelar Doktor 
Teologi atau Magister Teologi yang minimal telah 5 tahun berpengalaman 
mengajar di Sekolah Tinggi Teologi. Dosen Pembimbing diharapkan supaya 
aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan penulisan tesis dimaksud. 
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F.  Tahapan Pembelajaran 
Tahap I   
Proses belajar mengajar dilakukan dalam dua tahap. Tahap I merupakan studi 
komprihensif yang dilakukan di kelas, secara mandiri (pilihan) maupun di 
lapangan. Tahap II merupakan seminar proposal tesis dan ujian Tesis. 
 
Tahap II 
1. Mahasiswa telah menyelesaikan studinya sebanyak 50 sks, maka berhak 

mengajukan Proposal Tesis untuk di Seminarkan. 
2. Tesis (5 sks) 
3. Penulisan tesis dapat dilakukan apabila dalam seminar proposal telah 

dinyatakan diterima oleh tim pembaca. 
4. Dalam penulisan tesis mahasiswa dibimbing dua orang dosen pembimbing 

yang memiliki gelar akademik S3, atau S2.  
5. Dosen pembimbing dan pembaca dihunjuk langsung oleh Direktur 

Pascasarjana melalui SK pembimbingan. 
 
Tahap III 
1. Batas waktu penulisan tesis diberikan selama enam (6) bulan. 
2. Apabila dalam batas waktu enam (6) bulan belum selesai maka, diberikan 

perpanjangan tiga (3) bulan dengan membayar biaya tambahan 25% dari 
biaya bimbingan tesis. 

3. Apabila setelah penambahan tiga (3) bulan belum selesai maka, 
mahasiswa tersebut akan mengganti judul tesis dan menyeminarkan ulang 
serta mengganti pembimbing. Seluruh biaya seminar dan bimbingan 
dibayar sepenuhnya oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai anggaran 
berjalan. 

 
Tahap IV 
1. Sebelum ujian meja hijau dilaksanakan terlebih dahulu mahasiswa 

menyerahkan tesis yang telah ditandatangani dosen pembimbing dan 

Dirpas serta berstempel STT Abdi Sabda sebanyak 5 eksamplar tanpa jilid. 

2. Notulis ditentukan oleh bagian akademik dari nama mahasiswa yang 
diajukan oleh mahasiswa peserta ujian. Notulis yang diusulkan minimal 
mahasiswa pascasarjana.  

3. Pakaian ketika mengikuti ujian meja hijau memakai jas lengkap. 

 
Tahap V 
8. Meja Hijau. Penguji meja hijau (tesis) terdiri dari satu orang ketua dosen 

penguji dan dua orang anggota dosen penguji sesuai dengan bidang 
keahliannya yang ditentukan oleh Direktur Pascasarjana. Dosen 
Pembimbing Utama bertindak sebagai moderator. 

9. Nilai ujian meja hijau adalah merupakan penggabungan nilai Dosen 
Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen  Penguji.  

10. Selisih nilai diantara Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji tidak boleh 
melebihi 12 poin. Jika terjadi demikian akan dibicarakan dalam rapat dosen 
sebelum judicium. Nilai lulus minimal 80 (nilai B).  

11. Hasil perbaikan setelah selesai meja hijau akan dibaca salah satu dari tim 
penguji yang dihunjuk oleh penanggungjawab ujian Meja Hijau. 
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12. Biaya pembaca ulang akan dilimpahkan kepada mahasiswa yang diuji 
sebesar 1 sks. 

13. Perbaikan tesis yang telah disetujui pembaca ulang diserahkan rangkap 2 
dalam bentuk lux setelah ditanda-sahkan oleh dosen penguji, dosen 
pembimbing, Dirpas dan Ketua STT Abdi Sabda, dengan tulisan timbul dan 
Softcopy. 

14. Keterlambatan penyerahan tesis akan dikenakan denda. Besarnya biaya 
denda akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku di STT Abdi Sabda. 

 
G.   Sistem Penilaian 

Setiap komponen studi diberi bobot dan SKS maupun nilai. Nilai diberikan 
dalam bentuk angka dan huruf, menurut sistem perhitungan dan penjabaran 
nilai yang berikut: 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nilai terdiri dari dua jenis, yaitu Nilai Lulus dan Nilai Gagal. 
 
1. Nilai lulus. 
 Nilai Lulus adalah nilai lulus tanpa syarat. Hasil setiap mata kuliah minimal 

nilai B- Khusus untuk mata kuliah studi mandiri hasil tersebut diserahkan 
kepada Direktur Pascasarjana. Pembimbing memberi kesempatan untuk 
perbaikan nilai (dengan biaya tambahan seperti yang telah ditentukan). 

 
2. Nilai Gagal  
 Nilai gagal adalah nilai yang harus diulang untuk mendapat nilai lulus. 

Dalam hal ini mahasiswa harus mengontrak ulang mata kuliah yang 
dinyatakan gagal. Atas nilai gagal tersebut mahasiswa wajib membayar 
sebesar 100% dari jumlah per sks. 

 
Jumlah SKS dan nilai yang diperoleh mahasiswa dari setiap komponen 
program studi direkam dalam Rekaman Nilai Akademik. Perhitungan atas 
seluruh nilai-inilah yang menentukan IPK dan Judicium mahasiswa pada akhir 
masa studi. 
Peraturan Tentang Tatap Muka  
Mahasiswa boleh mengikuti ujian bila jumlah ketidakhadiran yang bersangkutan 
dalam perkuliahan tidak lebih dari 3 kali. Sedangkan dosen dapat memberikan 
UTS bila sudah mengadakan pertemuan 7 kali dan memberikan UAS bila 
sudah mengadakan pertemuan 15 kali termasuk Ujian Tengah Semester (UTS). 
 
Cuti kuliah hanya diberikan sekali saja selama program berlangsung. Batas 
waktu maksimum cuti kuliah adalah 1 (satu) tahun dengan tidak mengubah 
batas lamanya pendidikan. Selama cuti kuliah, mahasiswa tetap diwajibkan 

Nilai Angka Nilai Huruf Indeks Prestasi Jenis Nilai 

95 – 100 A 4,00  
 

Nilai Lulus 
90 – 94 A- 3,70 

85 – 89 B+ 3,30 

80 – 84 B 3,00 

75 – 79 B- 2,70 Nilai Gagal 

70 – 74 C+ 2,30 

65 – 69 C 2,00 

0 – 64 E 0 
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membayar uang administrasi setiap semester. Selama penulisan tesis 
mahasiswa tidak perkenankan untuk cuti. 
 
Direktur Pascasarjana akan mengeluarkan surat panggilan kepada mahasiswa 
yang tidak dapat mengumpulkan IP sedikitnya 3.00 (B) di awal perkuliahan 
untuk menentukan kelanjutan masa perkuliahannya. 

 
H.   Batas Waktu Pendidikan dan Status Mahasiswa 

 
Batas waktu pendidikan tergantung pada status mahasiswa, yaitu mahasiswa 
full-time dan mahasiswa part-time. Mahasiswa full-time adalah mahasiswa yang 
mengontrak di atas 50% mata kuliah yang ditawarkan persemester. Lama 
perkuliahan maksimum bagi mahasiswa full time adalah tiga (3) tahun. 
Mahasiswa part-time adalah mahasiswa yang mengontrak kurang 50% dari 
mata kuliah yang ditawarkan. Lama perkuliahan maksimum bagi mahasiswa 
part time lima (5) tahun. 
 
Perubahan status mahasiswa dari “full-timer” ke “part-timer” atau sebaliknya 
hanya dapat dipertimbangkan pada semester ke tiga (3) dari perkuliahan 
mahasiswa yang bersangkutan dengan membuat surat permohonan kepada 
Direktur Pascasarjana (Dirpas). 

 
Judicium untuk program M. Min: 
3,00 - 3,50   = Memuaskan 
3,51 - 3,75   = Sangat Memuaskan 
3,76 - 4,00   = Pujian/Cumlaude 
 
Syarat Mendapatkan Gelar/Wisuda 
Mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan akademik dan administrasi 
berhak memperoleh Ijazah dan diwisuda sesuai dengan jadwal wisuda STT 
Abdi Sabda. 

 
I.    Klasifikasi Mata Kuliah Program M.Min. 

 
( 1)  Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK) 

No. Nama Mata Kuliah Dasar Khusus SKS 

1. Bahasa Inggris Teologi 0 

2. Metode Penelitian Umum dan Statistik 2 

3. Pengantar PL I 2 

4. Pengantar PL II 2 

5. Hermeneutik PL III 2 

6. Pengantar PB I 2 

7. Pengantar PB II 2 

8. Hermeneutik PB III 2 

9. Teologi Agama-Agama 2 

10. Sosiologi Agama 2 

11. Filsafat Timur dan Barat  2 

Jumlah 20 
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(2)  Mata Kuliah Keahlian (MKK) 

No. Nama Mata Kuliah Keahlian SKS 

1. Pembangunan Jemaat I 2 

2. Pembangunan Jemaat II 2 

3. Sejarah Gereja Umum 2 

4. Sejarah Gereja Indonesia 2 

5. Etika Kristen 2 

6. Dogmatika 2 

7. Islam 2 

8. Homiletika 2 

9. Penggembalaan Orang Bermasalah Khusus 2 

10. Teori-Teori pastoral 2 

11. Liturgi dan Ibadah 2 

12. Metode Studi Kasus 2 

13. Pastoral Klinis 2 

14. Metode Berteologi Dalam Teologi Pastoral 2 

15. Praktek Berkhotbah di Gereja atau di Kebaktian 
Kampus atau di Instansi Pemerintah/Swasta 

2 

Jumlah 30 

 
J.    Distribusi Mata Kuliah per Semester 

Semest
er 

No Nama Mata Kuliah SKS 

 
 

 
I 

1. Pengantar PL I 2 

2. Pengantar PB I 2 

3. Sejarah Gereja Umum 2 

4. Metode Penelitian Umum dan Statistik 2 

5. Teologi Agama-Agama 2 

6. Dogmatika 2 

7. Bahasa Inggris Teologi 0 

8. Metode Berteologi Dalam Teologi Pastoral 2 

Jumlah 16 

 
 

Semest
er 

No Nama Mata Kuliah SKS 

 
 
 

II 

1. Pengantar PL II 2 

2. Pengantar PB II 2 

3. Sejarah Gereja Indonesia 2 

4. Filsafat Timur dan Barat 2 

5. Liturgi dan Ibadah 2 

6. Sosiologi Agama 2 

7. Teori-Teori Pastoral 2 

8. Pembangunan Jemaat I 2 

Jumlah 16 
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Semester No Nama Mata Kuliah SKS 

 
 
 

 
III 

1. Hermeneutik PL III 2 

2. Hermeneutim PB III 2 

3. Pembangunan Jemaat II 2 

4. Metode Studi Kasus 2 

5. Homiletika 2 

6. Pastoral Klinis 2 

7. Etika Kristen 2 

8. Praktek Berkhotbah 2 

9. Penggembalaan Orang Bermasalah Khusus 2 

Jumlah 18 

 

Semester No Nama Mata Kuliah SKS 

IV 1. TESIS 5 

Jumlah 5 
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K.  Deskripsi Mata Kuliah Program M.Min 

 
Mata 
Kuliah 

: Etika Kristen (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Memperlengkapi mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dasar sifat 
dan fungsi Etika Kristen, dan mampu memberikan pemikiran etis 
terhadap masalah-masalah etis berdasarkan prinsip Etika Kristen 
(kebenaran Firman Tuhan). 

Tujuan 
Khusus 

: Mahasiswa mampu untuk menerapkan prinsip Etika Kristen terhadap 
masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

 
Mata 
Kuliah 

: Filsafat Barat (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Mata kuliah ini didesain untuk memaparkan secara outline kepada 
mahasiswa inti dan pengajaran-pengajaran para filsof Barat terutama 
yang banyak kaitannya dengan teologi, antara lain filsafat pra-
Sokratis, Sokratis dan Plato, Anistotelis, Francis Bacon, Baruch 
Spinoza, filsof-filsof gerakan Renaissance dan Enlightenment, serta 
idealisme Jerman sampai zaman modem. Kebanyakan perkuliahan 
mendiskusikan apa-apa yang menjadi ciri khas dan pengajaran 
setiap filsof yang distudi. Mahasiswa akan membaca dan meresponi 
beberapa bacaan khusus yang ditentukan oleh dosen yang 
bersangkutan. 

Mata 
Kuliah 

: Sejarah Gereja I (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Supaya mahasiswa dapat mengerti bagaimana terjadinya sejarah 
gereja itu sebagai sebuah “proses” dalam perkembangannya 
menurut waktu dan zamannya dalam berbagai bentuk dan 
tantangannya. 

Tujuan 
Khusus 

: 1. Supaya mahasiswa dapat menerangkan dan memahami 
perkembangan konsep pikir dan teologi setiap zaman, sehingga 
dapat membentuk dogma-dogma gereja. 

2. Supaya mahasiswa dapat menentukan sikap dan pandangannya 
terhadap perbedaan-perbedaan mendasar dari setiap denominasi 
gereja. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Sejarah Gereja II (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Supaya mahasiswa dapat mengerti bagaimana “proses” Injil Yesus 
Kristus tumbuh dan berkembang di Eropa, Amerika dan juga di 
Indonesia. 

Tujuan 
Khusus 

: 1. Supaya mahasiswa dapat menerangkan dan memahami konsep-
konsep teologi dengan penafsiran yang berbeda terhadap 
Alkitab. 

2. Supaya mahasiswa dapat menerangkan dan memahami bahwa 
Injil itu selalu berbenturan dengan sikap hidup masyarakat 
setempat yang dapat dilihat dari sisi kolonial maupun sisi bangsa 
Indonesia sendiri. 

3. Supaya mahasiswa dapat memahami persiapan berdirinya suatu 
sinode gereja pada sebuah daerah/ wilayah. 
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Mata 
Kuliah 

: Metode Penelitian Umum & Statistik (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Agar mahasiswa mengenali dan dapat mempraktekkan berbagai 
bidang teologi secara klasik, modern, maupun post modern. 

 
Mata 
Kuliah 

: Sosiologi Agama (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Sosiologi agama adalah suatu ilmu pengetahuan tersendiri yang 
melakukan pendekatan terhadap agama bukan berdasarkan 
doktrin/teks dari agama tertentu, melainkan melihatnya dari sisi 
aktivitas manusia pada praktek kehidupan religius dalam 
hubungannya dengan masalah kehidupan dunia. 
Dengan demikian, melalui disiplin ilmu ini diharapkan adanya suatu 
pengembangan pemahaman terhadap hakekat fenomena agama, 
baik sebagai kelompok maupun sebagai individu di tengah-tengah 
kehidupan bermasyarakat. 
Dalam kaitannya dengan ilmu Teologi, pengkajian sosiologi agama 
diharapkan menjadi suatu proses ilmiah yang menjadi wahana bagi 
penajaman kemampuan berteologi dalam konteks sosial. 

 
Mata 
Kuliah 

: Teori-Teori Pastoral (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: 1. Mahasiswa dapat memahami hakekat dan tugas Teologi Pastoral 
2. Mahasiswa dapat memahami bahwa tugas Teologi Pastoral 

bersifat hermeneutis bukan semata-mata tekhnis 
3. Mahasiswa memahami aspek-aspek ilmu penggembalaan 

menurut tradisi gereja 
4. Mahasiswa dapat memperoleh keterampilan dalam pelaksanaan; 

orang sakit, masalah keluarga dan pemuda. 
5. Mahasiswa dapat memahami pastoral konseling sebagai 

perkembangan dari pengembalaan dari warisan gereja. 
6. Mahasiswa dapat memahami dan melakukan pendekatan model 

konseling non-directive dan model konseling yang telah 
diperbaharui (modified). 

 
Mata 
Kuliah 

: Teologi Agama-Agama (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: 1. Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep agama tentang 
ilahi, dunia dan keselamatan. 

2. Mahasiswa dapat memahami bahwa kepelbagaian adalah 
realitas sejarah manusia. 

3. Mahasiswa mendapat pemahmn tentang peran agama dalam 
mendukung kehidupan manusia. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Pengantar Perjanjian Baru I  (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Mahasiswa dapat memahami permasalahan teks PB dan kanon PB. 
Mahasiswa dapat memahami berbagai permasalahan PB seperti 
sumber, bentuk, isi dan struktur dan latar belakang Injil dan Kisah 
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Para Rasul. 
Mahasiswa dapat membedakan corak (gaya) Injil Sinoptik dan Injil 
Yohanes dan Kisah Para Rasul. 
Mahasiswa dapat menganalisa (menafsirkan) Injil Sinoptik dan Injil 
Yohanes serta Kisah Para Rasul. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Pengantar  Perjanjian Baru II (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Mahasiswa mampu menganalisa bagian-bagian PB. 

Tujuan 
Khusus 

: Mahasiswa dapat menghubungkan antara satu surat dengan surat 
lainnya dalam tulisan Paulus dan masalah pengarangnya, misalnya 
antara I dan II Tesalonika. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Hermeneutik Perjanjian Baru III  (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Mahasiswa memperdalam pengetahuan PB dengan melihatnya dari 
segi teologi PB. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Pembangunan Jemaat I (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Mahasiswa memahami konsep–konsep pengupayaan proses 
pertumbuhan dan kedewasaan rohani jemaat. 
Mahasiswa mengenal kegiatan–kegiatan dan motivasi dalam 
membina warga jemaat. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Pembangunan Jemaat II (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Mahasiswa mampu mengupayakan proses–proses perubahan yang 
bersifat menyeluruh, terpadu, terarah, dan bekesinambungan dari 
jemaat. 
 
 

Mata 
Kuliah 

: Pengantar  PPeerrjjaannjjiiaann  LLaammaa  II  ((22  sskkss)) 

Tujuan 
Umum 

: 1. Agar siswa memahami pengalaman keimanan orang Israel 
langsung dari text alkitab Israel. 

2. Agar siswa menguasai latar belakang dan permasalahan tiap-tiap 
buku dalam Hebrew Bible, sehingga dengan bekal ini, siswa siap 
memasuki tahap penelitian PL berikutnya. 

  
Mata 
Kuliah 

: Pengantar  Perjanjian Lama II (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Agar siswa memahami kitab PL secara historis. 
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Mata 
Kuliah 

: Hermeneutik Perjanjian Lama III (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Sama dengan PL I dan II 

Tujuan 
Khusus 

: Melanjutkan PL I dan II dengan penekanan kepada tema-tema yang 
sangat relevan sekarang ini, dengan dasar kitab-kitab tertentu atau 
kitab yang bersamaan temanya. Lebih menekankan kepada tafsir 
dan teologinya. 

  

  
Mata 
Kuliah 

: Filsafat Barat  (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: 1. Agar siswa mengerti metode/pola pikir berfilsafat dan bisa 
membedakannya dengan metode berteologi. 

2. Agar siswa memahami perkembangan pemikiran filsafat Barat 
mulai dari pra-Socrates hingga abad ke XX. 

 
 
Mata 
Kuliah 

: Dogmatika (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Penguasaan dan pemahaman atas pokok-pokok dogmatis dalam 
tradisi gereja. 

Tujuan 
Khusus 

: Mahasiswa mampu memahami inti iman Kristen dan relevansinya 
dalam kehidupan jemaat dan misi gereja terhadap dunia pada abad 
ke XXI. (diuraikan) 

  

  
Mata 
Kuliah 

: Homiletika (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Memperkenalkan ilmu berkhotbah, yaitu menguraikan wujud adan 
tujuan khotbah agar mahasiswa mengetahui dengan baik tentang: 
‒ Fungsi khotbah di dalam gereja 
‒ Kedudukan Homiletika di dalam teologi 
‒ Hubungan khotbah dengan liturgi 
‒ Cara-cara mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. 

Tujuan 
Khusus 

: Mahasiswa dimampukan berkhotbah di dalam kebaktian gereja, 
kebaktian keluarga dan kebaktian dalam sesuatu peristiwa (khotbah 
kasualia). (diuraikan) 

  

  
Mata 
Kuliah 

: Liturgi dan Ibadah (2 sks) 

Tujuan 
Umum 

: Menjelaskan secara lebih luas dan mendalam makna ibadah dan 
liturgi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam gereja. 

Tujuan 
Khusus 

: 1. Menjelaskan makna ibadah dan liturgi, serta hubungan keduanya 
dalam gereja. 

2. Melatih mahasiswa untuk memahami berbagai liturgi dari 
berbagai aliran gereja, melalui pengevaluasian liturgi 

3. Memampukan mahasiswa menciptakan liturgi dari berbagai 
kegiatan gereja. 
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DOKTOR TEOLOGI  
 

Visi :  Menjadi program studi yang unggul membentuk teolog yang memiliki 
kemampuan mengelola,  meminpin dan  mengembangkan riset teologi sesuai 
dengan bidanganya, serta mendapat pengakuan nasional dan internasonal 

Misi : 
1. Melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam rangka mewujudkan 

panggilan dan suruhan gereja  
2. Mengadakan pengkajian dan peneilitian ilmu teologi secara ilmiah, kriis, dinamis dan 

aplikatip 
3. Melaksanakan riset teologi sesuai dengan bidangnya yang dapat diakyi secara 

nasional maupun internaional  
 
Tujuan program: 
 
Syarat Penerimaan Mahasiswa 
 
Kurikulum dan tata cara studi: 
1. Studi ini dirancang untuk ditempuh  selama 6-14 semester bagi mahasiswa penuh 

waktu ( full-time) dengan system Tutorial Individual, termasuk satu semester 

penelitian kepustakaan (liberay research) di berbagai sekolah teolgi di Asia dan di 

Eropah, misalnya di Juan International Univeristity Korea Selatan,  ITC Sinagpura, 

STM Seremban Malaysia, Lutheran Theolgical Seminary (LTS) Hongkong, Tyndale 

House, Cambrigde, England (khususnya bidang studi Biblika) atau sekolah 

teologi/seminary lain yang disepakati. 

2. Di tengah perjalanan studi, mahasiswa dapat diizinkan untuk cuti studi selama dua 

semester. Masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi. Mahasiswa tetap 

membayar biaya .studi selama cuti. Masa cuti tidak berlaku ketika mahasiswa dalam 

masa penulisan disertasi. 

3. Semua program studi dilaksanakan dengan memberlakukan Sistem Kredit 

Semester, yaitu sebanyak enam puluh tujuh (67) SKS, sehingga setiap kegiatan 

belajar diberi jumlahSKS tertentu. 

4. Pedoman Penyususnan Study Plan (SPP) dijelaskan di bawah ini. 

No
. 

Kode 
Mata Kuliah 

Umum 

Semeste
r 

Nama Mata Kuliah SK
S 

1.    
I 

Colloqium Biblikum (PL dan PB) 3 

2.   Colloqium Theolgicum (Dogmatika dan 
Etika) 

3 

3.   Colloqium Didacticum (Pendidikn dan 
pengajaran)    

2 

Jumlah 8 

 

No
. 

Kode 
Mata Kuliah 

Konsentrasi I 

Semeste
r 

Nama Mata Kuliah SK
S 

1.    
II 

Book Report I 2 

2.   Book Report II 2 

3.   Book Report III 2 
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4.    Working Paper 2 

Jumlah 8 

 

No
. 

Kode 
Mata Kuliah 

Konsentrasi II 

Semeste
r 

Nama Mata Kuliah SK
S 

1.    
III 

Book Report I 2 

2.   Book Report II 2 

3.   Book Report III (Lintas Bidang) 2 

4.    Working Paper 2 

Jumlah 8 

 

No
. 

Kode 
Mata Kuliah 
Konsentrasi 

III 

Semeste
r 

Nama Mata Kuliah SK
S 

1.    
IV 

Book Report I 2 

2.   Book Report II 2 

3.   Book Report III (Lintas Bidang) 2 

4.    Working Paper 2 

Jumlah 8 

 

No
. 

Kode 
Mata Kuliah 
Konsentrasi 

IV 

Semeste
r 

Nama Mata Kuliah SK
S 

1.    
V 

Book Report I 2 

2.   Book Report II 2 

3.   Book Report III (Lintas Bidang) 2 

4.    Working Paper 2 

Jumlah 8 

 

No
. 

Kode 
Mata Kuliah 

Konsentrasi I 

Semeste
r 

Nama Mata Kuliah SK
S 

1.    
VI 

Seminar Proposal Disertasi 2 

2.   Penulisan Disertasi 20 

3.   Ujian Disertasi 5 

Jumlah 27 

                
Spesialisasi Bidang keahlian Studi 
Spesialisasi Bidang keahlian yang ditawarkan adalah: 

1. Biblika PL 

2. Biblika PB 

3. Sistematika A atau Dogmatika 

4. Sistematika B atau Etika 

5. Historika 

6. Ilmu Agama-agama 

7.  Praktika  
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Dosen Penguji dan Pembimbing: 
1. Seminar Proposal Disertasi dilaksanakan untuk memberikan penilaian dan 

masukan-masukan dari lima orang Dosen pembaca dari spesialisasi 

bidang/jurusan yang bervariasi. Seminar Proposal dipinpin oleh Direktur 

Pascasarjana. 

2. Perbaikan proposal Disertasi yang telah diseminarkan  diserahkan rangkap 5. 

Apabila penenyerahan perbaikan Proposal Disertasi melewati batas waktu yang 

telah ditentukan akan dikenakan denda sebanyak yang telah ditentukan. Apabila 

lebih dari tiga bulan maka Proposal Disertasi itu dianggap batal.  

3. Penulisan Disertasi dapat dilakukan apabila perbaikan seminar proposal telah 

dinyatakan diterima oleh Team Pembaca. 

4. Dalam penulisan Disertasi  mahasiwa dibimbing oleh tiga orang dosen 

pembimbing yang begelar Doctor Teologi (D.Th) atau Ph. D. Dosen pembimbing 

terdiri dari: 

a. Dosen pembimbing Utama 

b. Dosen pendamping  Bidang Lain 

c. Dosen pendamping yang berkaitan dengan Disertasi 

5. Batas waktu penulisan disertasi diberikan selama dua belas (12) bulan. Apabila 

dalam batas waktu itu belum selesai, diberikan perpanjangan selama tiga bulan 

dengan membayar biaya tamabahan sebanyak 20% dari biaya  bimbingan 

Disertasi. 

6. Apabila setelah penambahan waktu tiga bulan Disertasinya belum selesai juga, 

maka mahasiswa bersangkutan akan mengganti judul Disertasi dan harus 

mengikuti Ujian Proposal. 

7. Biaya Seminar proposal dan bimbingan penulisan Disertasi harus dibayar 

kembali oleh mahasiswa yang bersangkutan sebanyak ketentuan STT Abdi 

Sabda. 

8. Pembimbing Disertasi yang baru ditetapkan oleh STT Abdi Sabda Medan. 

9. Hasil perbaikan setelah ujian meja hijau akan dibaca oleh dua orang dosen 

pembaca dari Dosen Penguji yang ditunjuk oleh penanggung jawan ujian Meja 

Hijau. Biaya untuk pembaca ulang dibebankan kepada mahasiswa sebesar satu 

SKS. 

10. Perbaikan Disertasi yang telah disetujui oleh pembaca ulang diserahkan rangkap 

2 dalam bentul lux kepada Bagian Administrasi Pascasarjanan setelah 

ditandasahkan oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing, Direktur Pascasarjana 

dan Ketua STT Abdi Sabda dengan tulisan timbul dan softcopy. Lamanya 

perbaikan diberikan waktu masimal tiga bulan.  Keterlambatan penyerahan 

Disertasi akan dikenakan denda. Besarnya denda akan ditentukan oleh STT 

Abdi Sabda Medan. 

Ujian Meja Hijau: 
4. Dosen Penguji untuk Doktor Teologi harus bergelar S3 atau Doktor Tologi atau 

Ph.D. sesaui dengan bidang yang diuji, yang telah  mengajar di Pascasarjana 
minimal dua tahun. 
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5. Dosen Penguji Disertasi terdiri dari satu orang Ketua Dosen Penguji dan empat 
orang anggota dosen penguji sesuai dengan bidang yang diuji, yang ditentukan oleh 
Direktur Pascasarjana. Moderator adalah Pembimbing Utama. 

6. Notulis ditentukan oleh bagian akademik dari antara mahasiswa  Pascasarjana. 
7. Pakaian Penguji dan mahasiswa yang akan diuji adalah pakaian jas lengkap. 
8. Nilai Disertasi diserahkan dosen pembimbing selambat-lambatnya satu minggu 

(tujuh hari)  sebelum pelaksanaan meja hiju. Nilai ujian meja hijau diserahkan ketika 
ujian sudah selesai.  

9. Nilai Disertasi merupakan penggabungan nilai tiga Dosen pembimbing. Nilai Ujian 
Meja Hijau  merupakan penggabungan Nilai lima DosenPenguji. 

10. Selisih nilai diantara Dosen penguji tidak boleh melebihi 12 point, Jika terjadi 
demikian akan dibicarakandalam rapat Dosen Penguji sebelum judicium. Nilai lulus 
minimal 80 (nilai B). 

11. Hasil perbaikan setelah selesai ujian meja hijau akan dibaca oleh dua orang dari 
Dosen Penguji yang dihunjuk oleh Moderator. Biaya ulang akan dikenakan kepada 
mahasiswa yang diuji, sebesar satu SKS. 

12. Perbaikan Disertasi yang telah disetujui Pembaca Ulang diserhkan dengan rangkap 
dua dalam bentuk lux kepada bagian Administrasi Pascasarjana setelah 
ditandasahkan oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing, Direktur Pascasarjana dan 
Ketua STT Abdi Sabda, dengan tulisan timbul dan softcopy.   Keterlamabatan 
penyerahan Disertasi akan dikenakan denda. Besarnya biaya denda akan ditentukn 
sesuai ketentuan yang berlaku di STT Abdi Sabda Medan. 
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BAB II 
PERATURAN KEHIDUPAN DI DALAM DAN DI LUAR KAMPUS, 

ASRAMA, KEPALA ASRAMA  DAN BEASISWA 
 

I. Pola kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar Kampus 
 
 
1. Dasar Pemikiran 
 Sekolah Tinggi Theologia Abdi Sabda adalah lembaga pendidikan gerejani yang 

bertujuan untuk mendidik para calon pelayan dan pengajar Firman Tuhan. 
Sehingga disiplin dan tata tertib yang berdasarkan kasih, sangatlah diperlukan 
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lembaga pendidikan ini baik di 
dalam maupun di luar kampus. Keutuhan citra dan reputasi STT Abdi Sabda 
sebagai lembaga pendidikan ditanggungjawabi oleh Pimpinan STT Abdi Sabda. 

 
2. Perpustakaan 
 Perpustakaan adalah sarana yang penting untuk mendukung kesuksesan dalam 

studi. Oleh karena itu adalah suatu kerugian yang sangat besar bagi mahasiswa 
apabila kurang menggunakannya. Suasana aman, tentram, tenang sangatlah 
dibutuhkan di ruang Perpustakaan. Semua mahasiswa diwajibkan memiliki kartu 
anggota perpustakaan. Hanya pemilik kartu yang mempunyai hak untuk meminjam 
buku. Keterlambatan dalam mengembalikan buku, majalah dan lainnya yang 
dipinjam akan dikenakan denda yang jumlahnya ditentukan oleh Kepala 
Perpustakaan. Setiap anggota perpustakaan bertanggung jawab memelihara dan 
menyimpan buku, majalah, dll yang dipinjam dari perpustakaan. Apabila buku, 
majalah, dan lain-lain yang dipinjam dari Perpustakaan hilang, robek atau dicoret-
coret, anggota tersebut harus menggantinya dengan yang baru. Buku-buku 
referensi tidak diperkenankan dipinjam atau dibawa ke luar dari Perpustakaan, 
kecuali atas seizin petugas perpustakaan. Peraturan-peraturan lainnya akan diatur 
secara tersendiri. 

 
3. Spiritualitas, Ibadah, dan Persekutuan. 
 Diwajibkan agar semua mahasiswa, dosen dan pegawai hadir dan berpartisipasi 

dalam kebaktian rutin di kampus. Setiap hari Senin dan Jum’at pukul 10.00-11.00 
WIB dilaksanakan Ibadah Mingguan/Tahun Gerejawi. Setiap mengawali kuliah 
diadakan Ibadah: bernyanyi-doa-baca Alkitab. Kebaktian rutin ini juga dipakai 
sebagai sarana berpraktek bagi mahasiswa-mahasiswi. Sehingga semua urusan 
kantor, Perpustakaan, dan kantin dihentikan selama kebaktian tersebut 
berlangsung. Ibadah-ibadah perayaan kristiani lainnya yang diselenggarakan oleh 
STT Abdi Sabda juga menjadi sarana peningkatan kehidupan spiritualitas. 
Keterlibatan dan kehadiran mahasiswa dalam ibadah tersebut adalah juga 
merupakan wujud panggilan dan sebagai ungkapan persekutuan keluarga di dalam 
Kristus. Persekutuan rohani dibina oleh mahasiswa melalui belajar, beribadah dan 
hidup bersama dengan saling mengasihi dan memperhatikan. Mahasiswa 
dianjurkan untuk berpartisipasi di setiap aktivitas kampus, baik itu yang spontan 
maupun yang ditugaskan. 

 
4. Pelayanan Pastoral 
 STT Abdi Sabda juga terpanggil untuk memperhatikan dan menggumuli hal 

pembentukan jati diri Kristen bagi para mahasiswa. Sebagai wujud panggilan 
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tersebut STT Abdi Sabda mengangkat dosen pembimbing akademik (DPA) 
untuk pelayanan Pastoral. Mahasiswa-mahasiswa akan dibagi atas beberapa 
kelompok untuk dibimbing oleh dosen Pembimbing Akademik. Bimbingan pastoral 
dilaksanakan secara reguler selama semester berjalan dan mahasiswa wajib 
mengikutinya sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

 
5. Kegiatan Mahasiswa 

a. Di dalam menghimpun, mengorganisir dan menuangkan potensi, bakat, dan 
aspirasi, mahasiswa mempunyai Lembaga Kemahasiswaan. Lembaga 
Kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non-struktural di STT Abdi 
Sabda. Oleh karena itu setiap kegiatan Lembaga/ Kemahasiswaan yang 
menyangkut kegiatan ke dalam dan ke luar kampus harus sepengetahuan dan 
seizin Ketua STT Abdi Sabda melalui Waket III. 

b. Setiap hari Sabtu akan dilaksanakan kerja bakti/gotong royong oleh mahasiswa 
yang tinggal di asrama, diatur sesuai dengan kebutuhan di bawah koordinasi 
Kepala Asrama.  

c. Pemakaian papan pengumuman harus mendapat izin Kasi Bagian Umum.  
d. Mahasiswa yang mengadakan kegiatan dengan mengundang orang luar harus 

meminta izin dari Waket III, dan pemakaian gedung perkuliahan dan aula harus 
seizin Waket IV. 

e. Kegiatan/pemakaian sarana prasarana kampus hanya diizinkan sampai pada 
pukul 22.30 WIB atas izin Waket IV. 

f. Mahasiswa yang bukan penghuni asrama wajib meninggalkan kampus pada 
pukul 22.30. 

 
6. Kartu Tanda Mahasiswa 

a. Seluruh mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 
b. Masa berlaku KTM adalah selama mahasiswa yang bersangkutan kuliah di STT 

Abdi Sabda Medan. 
 
7. Disiplin Diri 
 Setiap mahasiswa wajib memperlihatkan displin diri yang tertib di dalam kehidupan 

akademis bersifat ramah dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh 
mahasiswa bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan ketenteraman 
kampus. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di bawah ini akan dikenakan 
sanksi oleh Pimpinan STT Abdi Sabda, berupa: peringatan pertama s/d ketiga, 
skorsing dan pemecatan (DO) berdasarkan keputusan rapat dosen tetap STT Abdi 
Sabda. 
a. Dosen, pegawai dan mahasiswa mengenakan pakaian seragam satu hari di 

antara Senin – Jumat. 
b. Mahasiswa wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi, sepatu serta tidak 

diperkenankan memakai kaus oblong (tanpa leher) dan celana pendek 
ketika menghadiri kuliah, kebaktian, memasuki perpustakaan, ruang 
makan dan saat berkunjung ke kantor. Khusus bagi mahasiswa 
perempuan tidak diperkenankan memakai celana panjang atau rok mini, 
dan wajib memakai baju berlengan dalam mengikuti perkuliahan, 
kebaktian dan memasuki perpustakaan serta kantor. Mahasiswa tidak 
diperkenankan memakai celana Lee (jeans) dalam mengikuti perkuliahan.  

c. Mahasiswa dilarang merokok di kampus STT Abdi Sabda Medan. 
d. Tidak membawa minuman keras atau mabuk, tidak membawa senjata tajam atau 

senjata api, tidak membawa/mengedarkan atau menggunakan obat terlarang 
(morfin, ekstasi, sabu-sabu dan jenis lainnya). 
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e. Tidak mengadakan perkelahian, tidak membentuk kelompok-kelompok 
yang bersifat kekerasan (Geng), tidak mengadakan perzinahan atau 
perbuatan amoral, tidak melakukan pencurian, perjudian atau keonaran. 

f. Tidak diperkenankan menikah selama studi khusus untuk program S1. 
g. Selama mahasiswa berstatus skorsing tidak diperkenankan mendapat surat 

keterangan pindah dari STT Abdi Sabda Medan. 
h. Tidak merencanakan atau membuat suatu perubahan yang mengganggu 

ketertiban kehidupan belajar dilingkungan kampus (misalnya membuat suara 
bising, bersorak-sorak, musik yang keras dll). 

i. Mahasiswa tidak diperkenankan mengaktifkan HP (telepon selular) atau alat 
komunikasi/elektronik lainnya yang dapat mengganggu perkuliahan dan 
ibadah . 

j. Selama tinggal di asrama, mahasiswa dilarang berpacaran. 
k. Selama tinggal di asrama tidak diperkenankan menerima tamu ke dalam 

kamar”. 
 
8. Harta Benda Kampus 
 Setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara semua harta milik kampus STT 

Abdi Sabda. Alat atau benda kampus yang rusak atau hilang segera dilaporkan 
kepada Waket IV c/q kordinator lapangan. Perusakan yang dilakukan mahasiswa 
akan dikenakan sanksi untuk menggantikannya sesuai dengan petunjuk Waket IV. 
Lampu, AC dan kipas angin ruang kuliah dipadamkan pada saat tidak 
dipergunakan. 

 
9. Kebersihan dan Keindahan 
 Menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan serta kesejukan kampus 

adalah tanggung jawab bersama. Mahasiswa tidak diperkenankan merusak pohon, 
bunga, rumput, membuang sampah di sembarangan tempat dan mencoret-coret 
dinding gedung bangunan kampus. 

 
10. Kantin 
 Mahasiswa wajib berpakaian yang pantas dan sopan serta mentaati peraturan yang 

ada di kantin selama menggunakan fasilitas kantin. 
 
11. Pos dan Telepon 
 Urusan pos, wesel, dan sejenisnya, boleh dilakukan melalui kantor STT Abdi 

Sabda. Secara berkala, dua kali seminggu pegawai Kantor Pos datang ke kampus 
STT Abdi Sabda. Penggunaan telepon juga boleh melalui kantor, khususnya ketika 
menerima berita. Penggunaan telepon hanya pada jam kerja dan sesingkatnya. 

 
12. Olah Raga 
 Kampus menyediakan fasilitas olah raga futsal, bola volley, bulu tangkis, tenis meja, 

fitnes dan ruang rekreasi. Tidak diperkenankan berolah raga di halaman rumput 
yang bukan lapangan olah raga. 

  
13. Pekerjaan 
 Mahasiswa tidak diperkenankan mengatasnamakan STT Abdi Sabda apabila ia 

bekerja di luar kampus. Perlu juga dicamkan bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh 
mengganggu waktu dan kesiapan belajar mahasiswa yang bersangkutan. 
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14. Bermasyarakat 
 STT Abdi Sabda sebagai lembaga perguruan tinggi terpanggil untuk melayani 

masyarakat dan memelihara kehidupan bermasyarakat agar rukun dan damai 
sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa sebagai bagian dari STT 
Abdi Sabda berkewajiban untuk menjaga dan memelihara nama baik STT Abdi 
Sabda di masyarakat, menjalin kerjasama, dan memelihara kehidupan yang 
harmonis. 

 
15. Bergereja 
 STT Abdi Sabda mempersiapkan lulusan yang memiliki visi ke depan yang lebih 

oikumenis, oleh karena itu setiap mahasiswa dididik untuk lebih terbuka secara 
bersama-sama mengikuti, menggumuli dan menjalin kerjasama dengan gereja-
gereja secara oikumenis. Selama masa studi di STT Abdi Sabda mahasiswa 
diwajibkan mengikuti ibadah dan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Setiap 
mahasiswa wajib mendaftarkan diri sebagai anggota gereja/anggota titipan 
pelayanan sesuai dengan surat keterangan yang diberikan oleh jemaat asalnya. 
Mahasiswa STT Abdi Sabda wajib mengadakan praktek lapangan di gereja yang 
dipilihnya. 

 

II. Asrama STT Abdi Sabda 
 
Pendahuluan:  
Asrama STT Abdi Sabda adalah fasilitas dan sekaligus bagian yang integral dalam 
proses pembentukan watak kristiani mahasiswa STT Abdi Sabda sesuai dengan tujuan 
STT Abdi Sabda. Yaitu: membina mahasiswa untuk menjadi pelayan gereja yang 
misioner yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan sanggup berefleksi teologi 
dalam situasi konkrit masa kini. Kehidupan di asrama adalah bagian dan proses belajar 
dan mengajar, sehingga segala sesuatu yang bersangkut paut dengan 
penyelenggaraan asrama adalah langsung di bawah pengaturan dan pengawasan 
Ketua STT Abdi Sabda c/q Waket III.  
 
A.  Penghuni Asrama 
 Untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keakraban dan ketenangan belajar jumlah 

mahasiswa penghuni asrama dibatasi sesuai dengan kapasitas kamar. 
1. Penghuni asrama adalah mahasiswa STT Abdi Sabda.  

a. Mahasiswa Teologi yang duduk di Semester I-IV wajib tinggal di asrama, 
kecuali mereka yang sudah berkeluarga atau mendapat dispensasi dari 
Ketua STT Abdi Sabda c/q. Waket III atas usul Kepala Asrama. 

b. Mahasiswa Teologi semester V ke atas yang bermaksud untuk masuki tetap 
tinggal di asrama minimal satu semester, diwajibkan mengajukan 
permohonan melalui formulir yang disiapkan Kepala Asrama di tiap 
semester. 

c. Mahasiswa Jurusan PAK dan Pascasarjana yang ingin tinggal di asrama 
selama minimal satu semester, diwajibkan mengajukan permohonan melalui 
formulir yang disiapkan Kepala Asrama di tiap semester.  

2. Peralatan yang disediakan asrama untuk setiap mahasiswa ialah tempat tidur 
(tanpa sperai), meja tulis dan kursi untuk belajar, keranjang sampah, gayung, 
sapu dan bros lantai.  
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B.  Pembiayaan 

Biaya yang dimaksud dalam hal ini ialah uang asrama, uang asrama mencakup 
uang kamar dan uang makan.  
1. Sebelum memasuki asrama, mahasiswa wajib terlebih dahulu membayar uang 

asrama satu semester. Uang makan dipotong apabila libur minimal satu minggu 
sesuai dengan petunjuk Kepala Asrama. Salah satu syarat untuk mengikuti 
ujian akhir semester ialah harus melunasi uang kamar dan uang makan. 
Pembayaran yang dilakukan melewati tanggal 10 akan dikenakan sanksi 
sebagai berikut:  
a. Tidak mendapat makanan dari dapur asrama dan diberi tegoran lisan 

dengan batas waktu pelunasan dua minggu lagi (sampai dengan tanggal 24 
bulan yang sedang berjalan); 

b. Bila tunggakan pembayaran telah mencapai tanggal 24 bulan yang sedang 
berjalan, penghuni asrama yang bersangkutan tetap tidak makan dari dapur 
asrama dan diberi tegoran tertulis berupa surat kepada penghuni asrama 
yang bersangkutan serta tembusan kepada pejabat yang berwewenang di 
STT Abdi Sabda dan penanggung jawab pembiayaannya dengan batas 
waktu pelunasan dua minggu lagi (sampai dengan tanggal 10 bulan 
berikut). 

c. Bila tunggakan pembayaran telah mencapai dua bulan (karena sampai 
dengan tanggal 10 bulan berikut), maka: 
c1. Penghuni asrama adalah mahasiswa Jurusan Teologi Semester I – IV 

dikeluarkan dari asrama dan dihentikan (diskors) dari semua kegiatan 
akademik di STT Abdi Sabda dengan pemberitahuan tertulis kepada 
penghuni asrama yang bersangkutan, tembusan kepada pejabat yang 
berwewenang di STT Abdi Sabda, penanggung jawab pembiayaannya 
dan pimpinan gerejanya, dengan batas waktu pelunasan satu bulan 
lagi (sampai dengan tanggal 10 bulan berikut).  

c2. Penghuni asrama lain (yang tidak wajib tinggal di asrama) dikeluarkan 
dari asrama dengan pemberitahuan tertulis kepada penghuni asrama 
yang bersangkutan, tembusan kepada pejabat yang berwewenang di 
STT Abdi Sabda, penanggung jawab pembiayaannya dari pimpinan 
gerejanya, dengan batas waktu pelunasan satu bulan lagi (sampai 
dengan tanggal 10 bulan berikut). 

d. Penghuni asrama yang menunggak sampai dengan tanggal 10 bulan 
berikut (berarti, tunggakàn telah mencapai tiga bulan) dianggap 
mengundurkan diri dari STT Abdi Sabda dan oleh Ketua STT Abdi Sabda 
dikeluarkan surat pemberhentian dengan tidak hormat kepada penghuni 
asrama yang bersangkutan, cc. kepada pejabat yang berwewenang di STT 
Abdi Sabda, penanggung jawab pembiayaannya dari pimpinan gerejanya.  

 
C.  Tata Tertib Asrama 

1. Penghuni asrama yang tidak mau lagi tinggal di asrama wajib memberitahukan 
kepada Kepala Asrama paling lambat dua minggu sebelum minggu ujian akhir 
semester.  

2. Setiap penghuni asrama menempati kamar sesuai dengan pengaturan Kepala 
Asrama. Diusahakan agar penghuni satu kamar berasal dari berbagai tingkat 
dan berbagai latar belakang gereja pengutus. 

3. Masing-masing kamar dipimpin oleh seorang mentor yang dipilih dan diarahkan 
oleh Kepala Asrama dan yang bertanggung jawab kepada Kepala Asrama. 
Uraian tugas mentor di atur Kepala Asrama. 
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4.  “Kewajiban penghuni asrama, 
a. Setiap penghuni asrama diberikan hak menggunakan fasilitas asrama seperti: 

tempat tidur/bed, lemari, rak buku dan meja belajar. 
b. Mahasiswa menyediakan sendiri tilam, bantal, sprei, ember, gayung, 

gantungan handuk, kain pel, dll 
c. Setiap penghuni asrama wajib memelihara keutuhan dan memperhatikan 

kebersihan kamar, isi dan sekitar kamarnya 
d. Dilarang memindahkan/membawa/menghilangkan sebagian atau seluruhnya 

dari fasilitas asrama. 
e. Jika bola lampu kamar rusak, keranjang sampah rusak, kunci kamar rusak, 

kran air rusak, maka penghuni kamar wajib menggantinya. 

5. Kamar hanya boleh dihiasi dengan hiasan yang sopan dan pantas dengan 
memperhatikan : 
a) Dilarang mem-bor/memaku dinding asrama, tanpa seizin Kordinasi Lapangan 

(Korlap) Asrama 
b) Dilarang menambah atau mengurangi atau merubah bentuk kamar.         

6. Kran air di kamar mandi masing-masing dimatikan bila bak air sudah penuh. 
7. Peralatan listrik: 

a. tidak diperbolehkan membawa dan memasang radio kaset dengan 
mempergunakan sound sistem; 

b. tidak diperbolehkan membawa dan memakai  televisi, peralatan masak 
minum listrik pribadi di asrama, kecuali komputer/lap top, radio/tape 
dengan menggunakan headset.  

c. Tidak diperbolehkan menggunakan setrika, alat pemasak air listrik 
pada malam hari. 

8. Lampu kamar, kamar mandi, kamar mandi umum dan teras dipadamkan pada 
saat tidak dipergunakan. 

9. Mahasiswa putra tidak diperkenankan memasuki kamar putri. Demikian 
sebaliknya, mahasiswa putri tidak diperkenankan memasuki kamar putra.  

10. Penghuni asrama berpakaian sopan dan rapi bila ke ruang kebaktian, ruang 
makan dan di halaman di depan asrama.  

11. Ruang belajar setiap kamar dipakai hanya oleh penghuni kamar tersebut. 
Mahasiswa yang perlu belajar bersama mengadakan kelompok diskusi dapat 
dilakukan di Gazebo. 

12. Tamu: 
a. Tamu/keluarga hanya boleh diterima di Gazebo dan di ruang tamu yang 

ditentukan; 
b. bertamu antara penghuni asrama dan mahasiswi di kampus hanya boleh 

bertempat di Gazebo dan di ruang tamu yang ditentukan; 
c. Tamu mahasiswa yang bukan penghuni asrama tidak diperbolehkan 

menginap di asrama kecuali dengan izin Kepala Asrama atau Waket III; 
d. kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang luar, yang bukan mahasiswa STT 

Abdi Sabda, yang memakai tempat/ruang di kampus di luar jam kantor 
hanya boleh seizin Kepala Asrama. 

13. Setiap penghuni asrama wajib melapor kepada kepala asrama c.q. mentor 
kamarnya pada waktu keluar asrama dan pada waktu kembali. 

14. Pada waktu libur kuliah, penghuni asrama dianjurkan menggunakan waktu libur 
dengan meninggalkan asrama. Kamar dikunci oleh penghuninya yang terakhir 
pergi dan kuncinya diserahkan kepada kepala asrama selambat– lambatnya 
satu minggu sebelum tanggal mulai libur penghuni asrama wajib mengisi dan 
menyerahkan formulir liburan yang dipersiapkan kepala asrama. Keadaan 
kamar dan sekitar asrama ditinggalkan harus dalam keadaan bersih. 
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15. Pintu gerbang depan kampus/asrama ditutup pada pukul 22.30 Wib kecuali 
pada hari sabtu dan minggu jam 23.30 Wib. 

16. Mahasiswa yang bukan penghuni asrama wajib meninggalkan kampus pada 
pukul 22.30 kecuali ada izin dari Kepala Asrama. 

17. Penghuni asrama yang terlambat kembali ke asrama atau yang akan menginap 
di luar wajib memberitahukannya kepada kepala asrama c.q. mentor kamarnya. 

18. Penghuni asrama yang sakit, bermasalah, stress, depresi agar hal itu 
dilaporkan kepada mentor kamarnya, untuk dilaporkan kepada kepala asrama 
agar mendapat pertolongan.  

 Penghuni asrama yang karena sakitnya untuk sementara waktu membutuhkan 
bubur atau makanan lain dari biasanya memberitahukan hal itu kepada kepala 
asrama. Penghuni asrama yang sakit boleh makan dikamarnya setelah mengisi 
kartu registrasi makannya sesuai peraturan. Makanannya diambil dari ruang 
makan dengan memakai piring sendiri. 

19. Setiap penghuni asrama wajib berperan serta dalam kerja bakti yang diatur oleh 
kepala asrama. 

20. Penghuni asrama tidak boleh memelihara binatang di kampus. 
21. Penghuni asrama tidak boleh memasak di kampus. 
22. Penghuni asrama tidak boleh berolah raga dengan membunyikan alat 

musik/radio/kaset dan lain sebagainya dengan volume suara yang mengganggu 
ketenangan pada jam tenang. 

23. Jam tenang mencakup: 
 jam tidur (22.30 wib – 05.00 wib) 
 jam belajar (08.00 wib – 22.00 wib) 
 jam kebaktian: Pagi  (05.30 wib – 06.00 wib), Malam (19.30-20.00 wib) Senin – 

Sabtu  
24. Pintu gerbang asrama wajib tutup  jam 23.00 wib,  kecuali pada hari sabtu dan 

minggu jam 23.30 wib. 
25. Seluruh penghuni asrama bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban 

dan ketentraman asrama dan kampus. 
26. Penghuni asrama yang terlibat dalam tindakan perkelahian, perjudian, 

pencurian, mabuk-mabukan, narkotika dan tindakan amoral lainnya akan 
dikenakan disiplin sekolah sesuai dengan keputusan rapat pimpinan STT. Abdi 
Sabda. 

27. Penghuni asrama tidak boleh membawa senjata tajam ke asrama. 
28. Peralatan asrama tidak diperkenankan dipindah tempatkan tanpa persetujuan 

Kepala Asrama. 
29. Peralatan asrama yang rusak atau hilang segera dilaporkan kepada Kepala 

Asrama c.q. mentor kamarnya masing-masing. Khususnya kerusakan listrik dan 
masalah air supaya dilaporkan kepada Kepala Asrama c.q. seksi yang 
bersangkutan. Perbaikan peralatan yang rusak dan penggantian peralatan 
asrama yang hilang (termasuk bola lampu, lampu neon, kran air, kunci kamar) 
adalah tanggung jawab pribadi yang melakukannya atau seluruh penghuni 
kamar sesuai dengan petunjuk dari Kepala Asrama. 

30. Konsumsi:  
a. Jam makan asrama: 
 Sarapan Pagi: Jam 07.00 - 07.15 Wib.  
 Makan Siang: Jam 13.00 - 13.15 Wib.  
 Makan Malam: Jam 19.00 - 19.15 Wib. 
 Apabila ada penghuni asrama yang tidak hadir pada jam makan, 

makanannya boleh dimakan di ruang makan oleh penghuni lainnya yang 
hadir pada waktu itu atas pengaturan petugas dapur. Makanan tidak boleh 
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dibawa keluar dan ruang makan untuk dimakan di tempat lain. Apabila ada 
urusan khusus yang menyebabkan penghuni asrama tidak dapat hadir 
pada jam makan. Penghuni kamar yang bersangkutan diwajibkan 
menginformasikan kepada petugas dapur dengan mengisi Kartu Registrasi 
Makan yang ditandatangani oleh mentor kamar agar makanannya di 
simpan. Penginformasian keterlambatan tersebut dilakukan paling lambat 
15 menit sebelum jam makan. Apabila keterlambatan tersebut tidak lebih 
dari 1 jam, maka makanan disimpan di dapur. Namun apabila 
keterlambatannya lebih dari 1 jam, ia wajib memberikan izin kepada 
seorang temannya untuk mengambilnya dengan memakai piring sendiri 
untuk disimpan di kamarnya. 

b. Semua penghuni asrama wajib mengambil tempat duduk di ruang makan 
sesuai dengan pengaturan Kepala Asrama. 

c. Semua penghuni asrama wajib memelihara ketertiban dan sopan santun 
pada setiap kesempatan makan bersama.  

d. Acara makan dibuka dan diakhiri dengan doa bersama dan selama doa 
dilaksanakan, pintu ruang makan ditutup. Selama doa dilaksanakan, 
dimintakan situasi yang tenang dan tentram diciptakan. Pemimpin doa 
dihunjuk oleh seksi konsumsi asrama.  

e. Peralatan dapur dan makan asrama tidak diperkenankan untuk dibawa ke 
luar dari dapur/ruang makan.  

31. Penghuni asrama wajib memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan 
termasuk kamar secara khusus ruang tamu.  

32. Bermain olah raga di atas halaman rumput yang bukan lapangan olah raga, 
membuang sampah dengan sembarangan, dan berjalan di atas rumput yang 
bukan jalur jalan adalah tindakan yang harus dihindari.  

33. Kebaktian:  
a. Penghuni asrama wajib mengikuti kebaktian sebagai berikut: 

1. Pagi: 
Hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan pengaturan 
Kepala Asrama cq. seksi kerohanian asrama.  

2. Siang: 
Kebaktian kampus disesuaikan dengan jadwal kebaktian yang diatur 
oleh STT Abdi Sabda.  

3. Malam: 
Hari Senin sampai dengan hari Kamis sesuai dengan pengaturan 
Kepala Asrama cq seksi kerohanian.  

b. Kebaktian pagi dan malam dipimpin secara kreatif dan bervariasi oleh 
penghuni asrama sesuai dengan roster dan petunjuk yang diberikan oleh 
Kepala Asrama cq. seksi kerohanian.  

c. Penghuni asrama yang tidak mengikuti kebaktian asrama dan kebaktian 
minggu akan dikenakan sanksi. 

 
D.  Pelanggaran Tata Tertib  

Setiap pelanggaran tata tertib peraturan asrama dikenakan tindakan oleh Kepala 
Asrama termasuk:  
1. Teguran lisan  
2. Teguran tertulis (cc. Ketua STT. Abdi Sabda)  
3. Dihentikan sebagai penghuni asrama (cc. Ketua STT. Abdi Sabda)  
4. Mengusulkan kepada Ketua STT Abdi Sabda agar penghuni asrama yang 

bersangkutan diskors dari STT Abdi Sabda. 
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III. Kepala Asrama (Unit Bina Layan Mahasiswa) 
 
Kepala Asrama adalah yang mengepalai asrama STT-AS dan sekaligus 
bertanggungjawab atas kesejahteraan mahasiswa, keamanan, kebersihan dan 
keindahan halaman STT-AS.  
1. Kepala Asrama diangkat dan diberhentikan Pengurus Harian Yayasan Abdi Sabda 

atas usul Ketua STT-AS.  
2. Asrama STT-AS diasuh oleh Kepala Asrama di bawah pengawasan Waket III. 
3. Kepala Asrama bertanggung jawab kepada Ketua STT-AS melalui Waket III.  
4. Tugas dan tanggung jawab Kepala Asrama:  

a. Menjalankan peraturan asrama. 
b. Mengawasi pelaksanaan tata tertib dan peraturan penghuni asrama. 
c. Setiap semester mengatur pemondokan mahasiswa jurusan teologi yang wajib 

tinggal di asrama. 
d. Mengatur penerimaan/pengeluaran mahasiswa Jurusan Teologi semester V ke 

atas, mahasiswa Jurusan PAK dan mahasiswa Pascasarjana. 
e. Sebagai pembimbing dan pengawas kehidupan di asrama, maka Kepala Asrama 

aktif mengawasi para penghuni asrama dalam mengikuti kegiatan di STT-AS 
seperti kuliah umum, kebaktian kampus, perayaan hari-hari besar, pertemuan 
ilmiah, dll. 

f. Menerima laporan pelunasan dari kasir setiap tanggal 10 di bulan yang sedang 
berjalan. 

g. Mengadakan konsultasi dengan Ketua STT-AS tentang kehidupan penghuni 
asrama. Dalam hal ini Kepala Asrama mengadakan pertemuan rutin setiap 
bulan dengan Waket III. 

h. Bekerja sama dengan Lembaga Kemahasiswaan untuk mengatur dan membina 
kehidupan persekutuan di asrama. 

i. Mengangkat dan mengarahkan mentor kamar setiap kamar serta menerima 
laporan mingguan dari mereka (format disiapkan) atas hal-hal yang perlu 
diperhatikan di kamar masing-masing, baik dan segi fasilitas yang perlu 
diperbaiki maupun dan segi tingkah laku teman sekamar, termasuk hadirnya 
dalam kebaktian pagi dan malam. 

j. Mengkoordinasikan penjagaan keamanan dan ketertiban asrama kampus 
bersama-sama dengan petugas Satpam STT-AS. 

k. Bekerja sama dengan Ketua STT-AS melalui Waket III, dengan Lembaga 
Kemahasiswaan di dalam mengatur kegiatan ekstra kurikuler di STT-AS 
(termasuk pengarahan akademis, olah raga, kerja bakti, dan lain-lain). 

l. Menyusun pengaturan tempat duduk di ruang makan dan hal-hal yang 
berhubungan dengan aktivitas di ruang makan. 

m. Mengatur roster dan petunjuk kebaktian asrama pagi dan malam serta doa 
bersama di ruang makan. 

n. Memperhatikan dan mengatur kebersihan/kerapihan dapur dan 
perlengkapannya, termasuk ruang makan. 

o. Memperhatikan dan mengatur gizi makanan asrama, Mengusulkan kepada 
Ketua STT-AS tentang pengangkatan dan pemberhentian pekerja asrama (staf 
asrama dan petugas dapur). 

p. Mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan pekerja asrama STT-AS. 
q. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan asrama dan perlengkapannya termasuk 

kotak P3K (di rumah Kepala Asrama) dan tabung pemadam kebakaran (di 
ruang makan). 

r. Mencatat serta melaporkan keadaan inventaris asrama pada setiap akhir 
semester kepada Ketua STT-AS. 
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s. Mengusulkan anggaran pemeliharaan dan perbaikan asrama setiap tahun. 
 

Catatan:  Tata tertib asrama yang berhubungan dengan konsumsi di asrama hanya 
berlaku jika STT yang menangani dapur umum. Jika dikontrakkan, maka akan 
dibuat kontrak kerja berdasarkan peraturan asrama yang ada dalam buku 
panduan. 

 

IV. Peraturan Beasiswa 
 
A. Dasar dan Tujuan 
 Beasiswa diberikan sebagai wujud nyata STT Abdi Sabda untuk memperhatikan, 

merasakan dan menghargai para mahasiswa/inya. Pemberian beasiswa disamping 
bertujuan untuk membantu mahasiswa/i yang membutuhkan bantuan dana dalam 
menyelesaikan studinya, juga untuk mendorong mahasiswa lebih giat belajar.  

 
B. Tim Beasiswa STT-Abdi Sabda 

1. Tim beasiswa terdiri dari beberapa fungsionaris STT Abdi Sabda. yaitu: Ketua, 
Waket I, II, III, IV, Ketua Prodi Teologi, Ketua Prodi PAK dan Direktur 
Pascasarjana. Kepengurusan tim beasiswa ditentukan berdasarkan hasil rapat 
dosen tetap. 

2. Masa kepengurusan beasiswa disesuaikan dengan masa kepengurusan 
fungsionaris STT-AS 

C. Syarat-syarat dan tanggung jawab penerima beasiswa:  
1. Prestasi akademik, dengan bukti KHS semester yang baru dilaluinya.  
2. Memiliki moral yang baik.  
3. Ekonomi orangtuanya yang kurang mampu.  
4. Tidak menerima beasiswa dari pihak lain.  
5. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pengurus tim beasiswa.  
6. Setiap penerima beasiswa berkewajiban untuk membantu pelayanan di 

perpustakaan dan pelayanan di kampus yang dikoordinir oleh tim beasiswa. 
 

D. Sumber Dana  
1. STT-Abdi Sabda mengupayakan penganggaran Dana Beasiswa setiap Tahun 

Akademik dari mitra-mitra kerjanya di dalam ataupun di luar negeri, seperti: 
DGD, DGA, UEM/VEM. LWF, LCA, ELCA, NLM, Belanda, Korea dan lain-lain. 

2. Dana dapat diperoleh dari para donateur dalam dan luar negeri tanpa mengikat. 
3. Bantuan dari pemerintah/Departemen Agama.  
4. Bantuan-bantuan lainnya yang sifatnya tidak mengikat.  

 
E. Besarnya Beasiswa 

Jumlah beasiswa yang diberikan adalah secara bervariasi, yaitu: uang kuliah 1 
semester, uang kuliah ½ semester dan dalam bentuk bantuan tambahan keuangan.  
 

F. Ketentuan-ketentuan lainnya:  
1. Pencairan beasiswa dilakukan sesuai dengan keputusan rapat tim beasiswa.  
2. Perpanjangan beasiswa dapat dilakukan di setiap awal semester setelah 

mendapat persetujuan dari pengurus tim beasiswa.  
3. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dibicarakan pada rapat-

rapat kepengurusan tim beasiswa. 
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Gereja Pengutus : HKI 
 
Bidang Studi: Ilmu Agama 
 
Alumni: 
S1 - STT HKBP Pematang Siantar 
S2 - STT HKBP Pematang Siantar 

 
 
 
 

3 
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Dr. Jan Jahaman Damanik 
Medan, 17 Oktober 1960 
Jln. Gaperta Ujung D.7 Medan 
 
Gereja Pengutus : GKPS 
 
Bidang Studi: Historika 
 
Alumni: 
S1 - STT HKBP Siantar 
S2 - STT HKBP Siantar 
S3 - STT Jakarta 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pardomuan Munthe, M.Th 
Kabanjahe, 22 April 1971 
Jl. Bunga Cempaka Gg Sitompul No. 1 Pasar III 
Padang Bulan Medan 
 
Gereja Pengutus : GKPI  
 
Bidang Studi: Dogmatika 
 
Alumni: 
S1 - STT HKBP Pematang Siantar 
S2 - STT HKBP Pematang Siantar 

 
 
 
 

5 

 

 

Dr. Jadiaman Perangin-angin 
Desa Pardamean/Lubuk Pakam, 11 Juli 1956 
Perumahan Golden Vista Lk. III Kemenangan Tani 
Medan Tuntungan 
 
Gereja Pengutus : GBKP  
Bidang Studi: Biblika PB 
 
Alumni: 
S1 STT Duta Wacana Yogyakarta 1978 
S2 University of Ottago New Zeland 1986 
S3 STT Jakarta 1995 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 

 

Dr. Eick Johnson Barus 
Kabanjahe, 09 Maret 1960 
Jalan Jamin Ginting Perumahan Villa Zeqita Blok Fuji I2 
Medan 
 
Gereja Pengutus : GBKP  
Bidang Studi: Ilmu Agama-Agama 
Alumni: 
S1 – STT Intim Makasar 
S2 – STT Duta Wacana Yogjakarta 
S3 – SEAGST (The South East Asia Graduate School 
of Theology) School Residence – STT Duta Wacana 
Yogjakarta  

 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 



205 

 

 

 

Dr. Jon Riahman Sipayung 
Saran Padang, 28 April 1965 
Jl. Binjai Km 10,8 – Medan Kompleks STT Abdi Sabda 
 
Gereja Pengutus : GKPS  
 
Bidang Studi: Biblika PB 
 
Alumni: 
S1 - STT HKBP Pematang Siantar. 
S2 - STT HKBP Pematang Siantar. 
S3 - Lutheran Theological Seminary (LTS) Hong-Kong 
(China) 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agusjetron Saragih, M.Th 
Purba Tongah, 28 Agustus 1970 
Jln. Jamin Ginting Km 12 No. 33.A Medan 
 
Gereja Pengutus : GKPS   
 
Bidang Studi: Biblika PL 
 
Alumni: 
S1 - STT Abdi Sabda Medan 
S2 - STT Abdi Sabda Medan 

 
 
 
 
 

9 
 
 

 

 

Berthalyna Br. Tarigan, M.Th 
Kisaran, 11 Desember 1971 
Jln. Binjai KM 10,8 – Medan Kompleks STT Abdi 
Sabda 
 
Gereja Pengutus : GBKP   
 
Bidang Studi : Historika 
 
Alumni: 
S1 – STT INTIM Makassar 
S2 – STT INTIM Makassar 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 

 

Dr. Setia Ulina Tarigan 
Sibolangit, 8 September 1958 
Jln. Nazir Alwi No. 2 Kampus USU Medan 
 
Gereja Pengutus : GBKP   
 
Bidang Studi :  Pendidikan Kristen (Christian 
Education) 
 
Alumni: 
S1 –   STT UKDW 

 
 
 
 
 

11 
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S2 –  STT Jakarta 
S3 –  Hoseo University, Korea Selatan 

 

 

Dr. Jaharianson Saragih Sumbayak 
Pematangsiantar, 07 September 1962 
Perumahan Villa Nirwana Garden N2 No.4 Pasar 2 
Kel. Tanjung Sari Kec. Selayang Medan 
 
Gereja Pengutus : GKPS 
Bidang Studi : Pastoral 
Alumni: 
S1 – STT Jakarta 
S2 – Asian Social Institute Manila 
S3 – De La Salle University 

 
 
 
 

12 

 
 

 

Edward Simon Sinaga, M.Th. 
Lau Mil, 19 September 1972 
Jln. Karya Sari Gg Dame No. 21A 
 
Gereja Pengutus : GKPI 
 
Bidang Studi : Sistematika 
 
Alumni: 
S1 – STT HKBP Pematang Siantar 
S2 – Tumaini University Makumira – Tanzania – Afrika 
Timur 
S3 – Studi Lanjut di Basel University – Swiss  
 

 
 
 
 

13 

 
 

 

Sherly Masnidar, M.Th 
Binjai, 23 Oktober 1984 
Kompleks STT Abdi Sabda Medan 
 
Gereja Pengutus : GBKP  
Bidang Studi: Praktika 
Alumni: 
S1 – STT Jakarta 
S2 – STT Jakarta 

 
 
 
 

14 
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Dr. Mehamad Wijaya Tarigan 
Palembang, 18 Desember 1971 
Jalan 
 
Gereja Pengutus : GBKP  
Bidang Studi: Historika 
Alumni: 
S1 – STT Abdi Sabda Medan 
S2 – STT Abdi Sabda Medan 
S3 – HKBP Pematangsiantar 

 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ramli Harahap, M.Th 
Parurean, 25 Desember 1972 
Jalan  
 
Gereja Pengutus : GKPA  
Bidang Studi: Praktika 
Alumni: 
S1 – STT HKBP Pematangsiantar 
S2 – STT Jakarta 

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

 

 

Dr. Tony Liston Hutagalung 
Parsingkaman, 13 Pebruari 1970 
Jalan  
 
Gereja Pengutus : HKI 
Bidang Studi: Praktika 
Alumni: 
S1 – STT HKBP Pematangsiantar 
S2 – Asian Social Institut Philipina 
S3 – University of the Philippines 

 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dr. Rohny Pasu Sinaga 
Medan, 5 Oktober 1969 
Jalan  
 
Gereja Pengutus : GKPS 
Bidang Studi: Pendidikan PAK 
Alumni: 
S1 – STT Abdi Sabda Medan 
S2 – STT Jakarta  
S3 – STT Jakarta 

 
 
 
 

18 
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Meri Ulina Br. Ginting, M.Si-Teol 
Jakarta, 23 April 1977 
Kompleks STT Abdi Sabda Medan 
 
Gereja Pengutus : GKPI 
Bidang Studi: Pendidikan Agama Kristen 
Alumni: 
S1 – STT Jakarta 
S2 – STT Duta Wacana Yogjakarta 
 

 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dr. Deddy Fajar Purba 
Pematangsiantar, 8 Juni 1969 
Jalan  
 
Gereja Pengutus : GKPS 
Bidang Studi: Etika 
Alumni: 
S1 – STT HKBP Pematangsiantar 
S2 – STT Duta Wacana Yogjakarta 
S3 – Siliman University Philippina  

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dr. Batara Sihombing 
Pollung, 30 Januari 1965 
Jalan  
 
Gereja Pengutus : HKI 
Bidang Studi: Biblika PB 
Alumni: 
S1 – STT HKBP Pematangsiantar 
S2 – Luther Seminary North Adelaide, South Australia 
S3 – SEAGST (The South East Asia Graduate School of 
Theology)  

 
 
 
 

21 
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BIODATA PEMBINA ROHANI STT ABDI SABDA 
 

 

 

Pdt. Baek Jin Sik, M.Th  
Korea, 30 Desember 1967 
Jln. Tali Air No. 7 Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan 
 
Gereja Pengutus : Presbyterian Church 
 
Bidang Studi: Misiologi 
 
Alumni: 
S1 – Honam Theological University 
S2 –  Presbyterian College and Theological Seminary 
 

 

 

Pdt. Nils Fredrik Rifsgrad 
Bergen, Norwegia, 22 Juni 1982 
Kompleks TASBI Blok QQ No.70 Medan 
 
Gereja Pengutus: Norwegian Lutheran Church 
 
Alumni : 
S1 – Fjellhaug International University College 
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BIODATA DOSEN TIDAK TETAP 
 
 
Pdt. Eliezer Perpulungen Ginting, DPS - Pastoral 
Dra. Risma Br. Sembiring  - Bahasa Indonesia 
Roy Saragih     -  Musik 
Drs. Karana Jaya Tarigan, M.Hum - Bahasa Inggris 
Pdt. Dr. J.R. Hutauruk   - Sejarah Gereja 
Prof. Dr. Katimin, M.Ag   - Islam 
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BIODATA PEGAWAI 
 
 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Minar Idawati Purba, SE 

Banjarmasin, 11 Nopember 1963 

Jln. Pelajar Gg Ria No. 11 Medan 

HKI (Huria Kristen Indonesia) 

Jabatan: Kasi Kemahasiswaan 

 
 
 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Sriarty Br. Tarigan, A.Md 

Lubuk Pakam, 07 Oktober 1972 

Jln. Gunung Sibayak Binjai Selatan 

GBKP 

Kasi Umum 

 
 
 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Meligai Sembiring 

Cinta Rakyat, 28 Agustus 1963 

Jln. Binjai KM 10,8 Medan Kompleks 

STT  

GBKP 

Staff Umum 
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Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Arma Justinaria Munthe, A.Md 

Kabanjahe, 15 Mei 1968 

Jln. Karya Bakti No. 33. X Teladan 

Medan 

GKPS 

Staff Umum 

 
 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Mida 

Tanjung, 16 Juni 1970 

Jln. Mesjid Desa Purwodadi – Sunggal  

- 

Staff Umum/Kebersihan Kantor 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Sinton Bangun 

Medan, 10 Juni 1968 

Jl. Bunga Pancur IX Gg. Kenanga No.5 

Medan 

GBKP 

Staff Umum/Kebersihan Kantor 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Sri Sundari 

Aceh Timur, 10 Agustus 1988 

Dusun III Mangga Stabat 

- 

Staff Umum/Kebersihan Kantor 
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Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Terus Barus 

Rumah Deleng, 16 Nopember 1964 

Jln. Bunga Rinte Gg Mawar I No. 5 

Medan 

GBKP 

Kasi Keuangan 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Winna Hotnauli Sidabutar, SE 

Medan, 3 November 1982 

Jln. Tani Asli Gg Gloria 

GKPI 

Staff Keuangan/Kasir 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

L. Freddy Saragi 

Nagatimbul, 15 Maret 1971 

Jln. Mesjid Gang Akasia Dusun VI Desa 

Purwodadi 

HKI  

Kasi Akademik 
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Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Bobby Nababan 

L. Sipariama, 22 Juni 1988 

Jln. Binjai KM 10,8 Pardede Kompleks 

Villa Mulia Mas Blok A1 No. 10 

GKPI 

Staff Akademik 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Darma Sinaga, S.PAK, M.Psi 

Sigarantung, 2 September 1981 

Jln. Mesjid Dusun V Kompleks Villa 

Manggis No. 18 

GKPS 

Staff Akademik 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Ralin Sinulingga, A.Md 

Deli Serdang, 06 Juni 1966 

Jln. Binjai KM 15 Diski 

GBKP 

Staff Perpustakaan 

 
 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Daoni Rut Manurung, S.Pd 

Perdagangan, 29 Oktober 1981 

Jln. Danau Batur Kompleks Royal 

Wahidin No. 31 D KM 19 Binjai Timur 

GKPS 

Staff Pascasarjana 



 

215 

 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Maria Ika Nova Tarigan,S.Sos 

Kabanjahe, 04 Pebruari 1984 

Jln. Glugur Rimbun Desa Gunung Tinggi 

Kompleks GBKP Gunung Tinggi 

GBKP 

Staff Perpustakaan 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Sarudin Damanik 

Huta Mula, 4 November 1980 

Jln. Pelita Kompleks Griya Minimalis 

Mencirim No. C.45 Medan Kriyo 

GKPS 

Staff Perpustakaan 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Jakurman Leo Sipayung, SH 

Bandar Ramania / 17 Nopember 1968 

Jln. Pardede  Kompleks Villa Mulia Mas 

No. 3 

GKPS 

Satpam 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Edwin J.P. Sipayung, A.Md 

Medan, 23 April 1984 

Jln. Binjai KM 11 Perumahan Makmur 

GKPS 

Satpam 
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Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Darius Zendrato 

Nias, 24 Februari 1976 

Jl. Binjai Km.13,5/Jalan Serasi Gg. 

Pepaya 

BNKP 

Satpam 
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BIODATA BINA LAYAN STT ABDI SABDA 

 
 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Pdt. Marudut SMT. Lumban Gaol, S.Th 

Sibolga, 30 Mei 1970 

Jl. Binjai Km. 10,8 

Huria Kristen Indonesia (HKI) 

Ka. Bina Layan Mahasiswa/Bpk. Asrama 

 

 

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Gereja Pengutus 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

: 

Pdt. Tiarma R. Sinaga, S.Th 

Aek Tarum, 20 Februari 1969 

Jl. Binjai Km. 10,8 

Huria Kristen Indonesia (HKI) 

Wkl. Ka. Bina Layan Mahasiswa/Ibu. 

Asrama 

 
 
 


