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Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru
Waktu dan Tempat Pendaftaran/Onlie
Setiap hari kerja, Senin s/d Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB.
Kantor Bagian Administrasi Akademik
STT Perjanjian-Nya
Jl. Jamin Ginting Gg. Muria No. 12 Kabanjahe –
22111, Indonesia
HP/WA
: 0822 7245 6377
Email
: stt.perjanjiannya@hotmail.com
Website
: www.sttperjanjiannya.ac.id
Instagram : stt Perjanjian-Nya

Jadwal Penerimaan
Pendaftaran Gelombang 1
Pendaftaran Gelombang 2
Hasil Seleksi Berkas
Ujian Saringan Masuk
Pengumuman
Registrasi Ulang
Masa Orientasi Studi
Awal Perkuliahan

: 4 Mei – 30 Juni 2010
: 1 Juli – 10 Agustus 2020
: 12 Agustus 2020
: 13-14 Agustus 2020
: 15 Agustus 2020
: 18 Agustus 2020
: 21-22 Agustus 2020
: 24 Agustus 2020

Jadwal Ujian Saringan Masuk
Hari I
Hari II

: Ujian Tertulis
: wawancara

Biaya Perkuliahan
Biaya Registrasi
SPP
Uang Pembangunan
Dana Perpustakaan

: Rp.
300.000,-/1x
: Rp. 1.500.000,-/Semester
: Rp.
500.000,-/1x
: Rp.
100.000,-/Semester

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI (STT)
PERJANJIAN-NYA KABANJAHE
PROGRAM STUDI S1 TEOLOGI

TERAKREDITASI BAN-PT
5426/SK/BAN-PT/AK-PKP/S/XII/2019
Ijin Penyelenggaraan
Nomor: DJ.IV/Kep/HK.00.5/417/2016
Jl. Jamin Ginting Gang Muria No. 12 Kabanjahe
Kode Pos 22111, Indonesia
Telp. (0628)20223 Hp/wa 0822 7245 6377
Email: stt.perjanjiannya@hotmail.com
Website : www.sttperjanjiannya.ac.id

Informasi Singkat
Sekolah Tinggi Teologi Perjanjian-Nya Kabanjahe
Terpujilah Tuhan Yesus, Juruselamat orang
berdosa yang telah menyelamatkan saya orang berdosa,
dan juga telah memanggil dan menetapkan saya menjadi
hamba-Nya untuk melayani Dia.
Tuhan telah menunjukkan kesetiaan-Nya yang
telah berjanji dan menggenapi apa yang telah dijanjikanNya, mulai dari hal pertobatan saya, dan panggilan Tuhan
kepada saya, selanjutnya tentang bagaimana Dia
memimpin untuk memulai gereja, sampai dengan mengutus
misi ke luar negeri, juga mempersiapkan tenaga hamba
Tuhan yang penuh dalam pelayanan dan penggembalaan
jemaat, berdirilah Sekolah Tinggi Teologi (STT) PerjanjianNya Kabanjahe yang menyelenggarakan pendidikan teologi
yang berkualitas dan relevan, sesuai dengan firman Tuhan
semuanya ini didasarkan atas kesetiaan-Nya yang telah
berjanji dan menggenapkannya.
Yosua 21 : 45
Dari segala yang baik yang dijanjikan TUHAN kepada kaum
Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi; semuanya terpenuhi.
Pdt. Ev. Tiansa Brinel Ginting, M.Th

Visi dan Misi
Sekolah Tinggi Teologi (STT) Perjanjian-Nya
diselenggarakan oleh Yayasan Sekolah Alkitab Perjanjian-Nya
ini memiliki visi:
“Menjadi lembaga pembelajaran dan pengembangan teologi
yang berorientasi pada pengenalan akan Allah, Yesus Kristus,
untuk menghasilkan calon pemimpin yang melayani,
memiliki kedewasaan rohani dalam bertingkah laku sebagai
orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki wawasan
teologi dan kemampuan untuk menyadari dan memahami
panggilannya ditengah gereja dan masyarakat.”
Berdasarkan perumusan visi tersebut, STT
Perjanjian-Nya Kabanjahe menetapkan misinya yaitu:
a) Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berkualitas
dan relevan dengan situasi dan kebutuhan gereja dan
masyarakat
b) Mengajarkan calon teolog segala sesuatu yang telah
diperintahkan Tuhan Yesus
c) Mendidik dan mempersiapkan calon teolog untuk menjadi
pelayan dan pemimpin di tengah – tengah gereja dan
masyarakat

Fasilitas Kampus
Ruang kelas yang ada di kampus memadai dan
nyaman, udaranya sejuk, lengkap dengan fasilitas mengajar
antara lain laptop, infocus, white board, wifi, dll.
Perpustakaan STT Perjanjian-Nya Kabanjahe
memiliki koleksi buku teologi, majalah, buletin, jurnal teologi,
e-book, MP3 bahan kuliah dan bahan khotbah dengan
ruangan yang nyaman
Asrama disediakan untuk mahasiswa, berada di
area kampus. STT Perjanjian-Nya Kabanjahe melakukan
pembinaan terhadap mahasiswa dengan berkoordinasi
bersama kepala asrama (mentor), mahasiswa senior sebagai
pembimbing. Program-program yang diselenggarakan di
asrama ini berupa pembinaan spiritualitas, konseling dan
bimbingan belajar. Mahasiswa tinggal di asrama bertujuan
untuk menolong mereka dalam karakter dengan studi teologi
dan memantapkan panggilan mereka.

Program Studi
Strata 1 (S1) Teologi
Program Studi S1 Teologi STT Perjanjian-Nya
memiliki
Ijin
Pendirian
Institusi
Nomor.
DJ.III/Kep/HK.00.5/624/2014 dan Ijin Penyelenggaraan
Program Studi Nomor.DJ.IV/Kep/HK.00.5/417/2016 serta
telah Terakdeditasi BAN-PT NOMOR : 5426/SK/BAN-PT/AkPKP/S/XII/2019
Mahasiswa/i tamatan STT Perjanjian-Nya dibekali
dengan pengenalan akan Allah, Yesus Kristus, untuk
menghasilkan calon pemimpin yang melayani, memiliki
kedewasaan rohani dalam bertingkah laku sebagai orang
yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki wawasan teologi
dan kemampuan untuk menyadari dan memahami
panggilannya ditengah gereja dan masyarakat.

Kehidupan Kampus
Kegiatan pendidikan diselenggarakan lewat
perkuliahan tatap muka tutorial, studi mandiri dan
perkuliahan daring sebanyak 144 SKS
Setiap mahasiswa dapat mengambil 18 – 22 SKS
setiap semester dengan 14 kali pertemuan, sehingga program
S.Th dapat diselesaikan lebih kurang 4 tahun, maksimal 7
tahun berdasarkan analisa tentang kemampuan mahasiswa/i
atau indeks prestasi rata-rata
Seluruh kegiatan ini berpusat di kampus Jl. Jamin
Ginting Gang Muria No. 12 Kabanjahe, kecuali Weekend,
Praktek Lapangan serta tempat-tempat lainnya disesuaikan
dengan kebutuhan studi.

Landasan Hukum

Sekolah Tinggi Teologi Perjanjian-Nya Kabanjahe
Legalitas Pendirian Institusi:
Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/624/2014 sejak tanggal
31 Desember 2014 tentang Persetujuan Pendirian
Institusi Sekolah Tinggi Teologi Perjanjian-Nya
Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara
Legalitas Penyelenggaraan Program Studi Terakhir:
Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
Nomor : DJ.IV/Kep/HK.00.5/417/2016 sejak tanggal
21 Juni 2016 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan
Program Stratum Satu Program Studi Teologi Kepada
Sekolah Tinggi Teologi Perjanjian-Nya Kabanjahe
Provinsi Sumatera Utara
Status Akreditasi Program Studi:
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 5426/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019
tentang Akreditasi Program Studi Teologi pada Program
Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Perjanjian-Nya
Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Sekolah Tinggi Teologi Perjanjian-Nya Kabanjahe
Menyelenggarakan Program Studi Teologi yang
memiliki Visi:

Mendidik dalam memahami Alkitab sebagai
dasar iman dan pelayanan di gereja dan
masyarakat
Dan Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengerti
Alkitab dengan benar.
2. Menyelenggarakan pengkajian terhadap Alkitab
sehingga relevan
3. Melaksanakan pelayanan dan pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan pemahaman Alkitab
yang benar

Strategi yang dilakukan program studi Teologi Sekolah
Tinggi Teologi Perjanjian-Nya Kabanjahe untuk
mencapainya:
A. Dosen
1. Meningkatkan kualitas dosen sesuai standar
dosen perguruan tinggi melalui tugas belajar
minimal stratum dua
2. Meningkatkan jumlah dan kemampuan dosen
dengan mengembangkan kompetensi dan
keilmuannya melalui penelitian dan peningkatan
jabatan akademik
3. Meningkatkan keterampilan dosen dalam
mengimplementasikan pemahaman Alkitab
dengan benar kepada mahasiswa dan masyarakat
melalui Seminar, Workshop, dan karya ilmiah
yang dipublikasikan dalam jurnal nasional
maupun internasional
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian
yang didukung dengan meningkatnya
pemanfaatan hasil-hasil penelitian, untuk
diaplikasikan kepada pendidikan dan pelayanan
kepada masyarakat. Targetnya setiap dosen
(dibantu mahasiswa) setiap tahun menghasilkan
satu karya penelitian, baik itu penelitian dari luar
institusi, mandiri, dan lainnya yang sifatnya
melembaga
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian
kepada masyarakat dengan target setiap dosen
melakukan pengabdian kepada masyarakat
minimal satu kali dalam setahun
B. Mahasiswa
1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk
memahami Alkitab, penalaran yang meliputi cara
berfikir kritis, analitis dan bertanggung jawab
sehingga terbentuk karakter hamba Tuhan yang
benar
2. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam
mengkaji Alkitab sesuai dengan dasar-dasar
penafsiran Alkitab melalui penelitian dan praktek
lapangan yang dilakukan semester 3 – 6.
3. Meningkatkan minat mahasiswa yang senang
menerapkan dan mengaplikasikan pemahaman
yang telah diperoleh dalam pelayanan rohani dari
pengkajian Alkitab dengan pembimbingan dosen

C. Tenaga Kependidikan
1. Sistem pelayanan akademik yang semakin
efektif, efisien melalui media elektronik yang
terjaring dengan internet sehingga
terselenggara manajemen pendidikan yang
kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung
jawab dan adil.
2. Kompetensi tenaga kependidikan melalui
workshop dan pelatihan yang dilaksanakan
kementrian, lokal maupun regional dalam
perkembangan aplikasi dan sistem yang terus
berkembang dalam dunia pendidikan
D. Sarana dan Prasarana
1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk
proses belajar dan mengajar yang memadai
untuk mahasiswa dan dosen
2. Kualitas kurikulum yang dinamis dan
memenuhi relevansi pendidikan yang adaptif
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dievaluasi 5 tahun sekali
3. Proses belajar dan mengajar yang mencakup
perancangan, pembelajaran dan evaluasi
dengan target kelulusan mahasiswa 4 tahun,
maka program studi Teologi Sekolah Tinggi
Teologi Perjanjian-Nya Kabanjahe melakukan
strategi pembelajaran berupa teori, praktik, dan
campuran, dengan tatap muka di kelas, yaitu
untuk 2 SKS (sistem kredit semester) adalah
sebanyak 14-16 kali tatap muka, dengan
diselingi oleh ujian tengah semester (UTS) dan
disudahi pada ujian akhir semester (UAS),
setiap tatap muka adalah 2 x 50 menit,
ditambah dengan tugas mandiri kepada para
mahasiswa.

2.

3.

Menciptakan dan menyelenggarakan kerjasama
di dalam dan luar negeri dalam meningkatkan
kualitas dan relevansi dalam pengembangan
institusi, pendidikan dan penelitian, termasuk
donasi dalam pengembangan penelitian
Merintis pertukaran mahasiswa dengan institusi
Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar
negeri.

F. Lulusan
1. Kualitas lulusan ditingkatkan dengan
kemampuan dan keterampilan dalam
memahami Alkitab melalui pengikutsertaan
dalam pelayanan pengabdian kepada
masyarakat, kuliah kelas terbuka dan seminar.
2. Kreatifitas lulusan ditingkatkan dalam
mengembangkan hasil pengkajian Alkitab
sehingga relevan dan memuat kecakapan hidup
sehingga pengetahuan yang benar akan
menghasilkan tingkah laku yang benar
3. Kemampuan lulusan dalam melayani dan
mengabdi kepada masyarakat berdasarkan
pemahaman Alkitab sebagai bentuk reorientasi pembelajaran dari subject-matter
menjadi life-skill oriented
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E. Kerjasama Institusi
1. Menciptakan dan menyelenggarakan kerjasama
yang mampu mengoptimalkan jaringan kerja
untuk mengembangkan kemampuan sebagai
sarana belajar dan praktek mahasiswa
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