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PANDUAN MAHASISWA 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI 

SAINT PAUL BANDUNG 

 
APA dan SIAPA 

Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung berada di bawah Yayasan 

Soteria Terpadu, bekerjasama dengan bagian pelayanan pendidikan dari 

Gereja Anglikan Indonesia Saint Paul (St. Paul’s Anglican Church) 

Bandung, juga bekerja sama dengan laboratorium pelayanan konseling, 

Rumah Pemulihan Soteria Cimahi. STT Saint Paul Bandung 

menyelenggarakan program strata satu sarjana teologi (S 1).  

DASAR 

STT Saint Paul Bandung diselenggarakan atas dasar perintah Tuhan 

untuk memberitakan Yesus Kristus dengan cara menasihati dan 

mengajar dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada 

kesempurnaan dalam Kristus (Kolose 1:28). 

 

MOTTO: “DIMURIDKAN UNTUK MEMURIDKAN.”  

 

LAMBANG 

Lambang STT SP Bandung adalah perisai dengan empat salib kecil dan 1 

salib besar di atas Alkitab yang terbuka, yang disatukan dengan dua 

bentuk lingkaran. Ayat Alkitab dicantumkan sebagai pengingat dasar 

Firman Tuhan yang menginsipirasi terciptanya Motto STT SP Bandung.  
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1. Perisai adalah simbol alat perjuangan dan pertahanan iman yang siap 

sedia baik atau tidak baik waktunya dalam misi pemberitaan Injil 

untuk menunaikan amanat agung Tuhan Yesus.  

2. Salib kecil pertama adalah simbol pemilihan tanpa syarat 

(unconditional election). Allah, dari sejak kekekalan, telah memilih 

menyelamatkan sejumlah besar orang-orang berdosa, yang 

jumlahnya tak terhitung.  

3. Salib kecil kedua adalah simbol penebusan yang terbatas (limited 

atonement), yang juga disebut “penebusan khusus.” Kristus 

menanggung hukuman dosa hanya terbatas bagi orang-orang pilihan-

Nya sendiri dan karena itu membayar kehidupan mereka dengan 

kematian Yesus Kristus.  

4. Salib kecil ketiga adalah simbol anugerah yang tak dapat ditolak 

(irresistible grace) yang menggenapkan karya keselamatan kepada 

orang-orang pilihan.  

5. Salib kecil keempat adalah simbol keselamatan bersifat kekal 

(perseverance of the saints) Allah memberi perlindungan bagi orang-

orang kudus-Nya supaya tidak jatuh. 

6. Salib besar adalah simbol solus Christus artinya hanya Kristus. 

7. Alkitab yang terbuka adalah simbol inspirasi langsung oleh Allah 

karena Ia merupakan Firman Allah yang berkuasa, lengkap dalam 

segala hal yang berhubungan dengan iman dan tingkah laku manusia. 

8. Lingkaran di dalam adalah simbol lingkaran kehidupan manusia 

dalam kejatuhan total (total depravity). Manusia sama sekali tidak 

berdaya dalam dosanya dan berada di bawah murka Allah. Oleh 

karena itu, manusia sama sekali tidak mampu menyenangkan Allah, 

apalagi untuk mencari Allah.  
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9. Lingkaran di luar adalah simbol kedaulatan Allah bahwa Allah 

memerintah dengan kendali yang absolut terhadap segala ciptaan.  

10. Warna ungu adalah lambang dari keagungan Allah.  

 

VISI STT Saint Paul Bandung 

Menjadi perguruan tinggi teologi yang alkitabiah dan unggul dalam 

menghasilkan pelayan Kristiani yang berkarakter Kristus, 

memuridkan dan misioner. 

VISI Prodi Teologi  

Menghasilkan pelayan kristiani yang berkarakter Kristus, 

memuridkan dan misioner. 

MISI Prodi Teologi 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui program studi yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu sebagai penjaga 

peradaban dan tata sosial masyarakat Indonesia agar tetap di jalan 

kebenaran dalam menghadapi tantangan zaman. 

2. Menyiapkan mahasiswa dan tenaga pengajar yang profesional 

melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang inklusif, untuk 

menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam mendidik, mengajar 

dan berkarakter seperti Yesus sang Guru Agung. 

3. Mendorong mahasiswa dan tenaga pengajar supaya mampu 

melakukan penelitian yang berkualitas tentang relevansi dan integrasi 

ilmu teologi dengan ilmu lain yang berkaitan, terutama ilmu 

psikologi, sosial, budaya dan ilmu komunikasi yang selaras dengan 

perkembangan teknologi informasi.  

4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan 

ilmu yang telah didapatkan seperti berkhotbah, konseling, 

mengabarkan Injil dan penggembalaan sebagai solusi terhadap 

berbagai masalah dalam masyarakat. 

 

PERNYATAAN IMAN 

STT Saint Paul Bandung dikelola oleh Yayasan Soteria Terpadu yang 

mengacu secara doktrinal dan pemerintahan gerejawi kepada Teologi 

Reformed seperti yang dipahami dalam 39 artikel keyakinan Gereja 

Anglikan. Warisan Teologinya berasal dari gerakan reformasi abad ke-

16 yang mengakui dan menjunjung tinggi otoritas Alkitab sebagai 
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landasan semua tradisi gerejawinya. Sudah barang tentu para tokoh 

reformasi itu memahami betul pentingnya kredo-kredo bersejarah, yakni 

Pengakuan Iman Rasuli dan Pengakuan Iman Nikea-Konstantinopel. 

Pengakuan-pengakuan iman inilah yang menjadi doktrin dasar yang 

harus dijunjung tinggi oleh STT Saint Paul Bandung. 

 

KEUNGGULAN 

STT Saint Paul Bandung terpanggil untuk mengembangkan doktrin 

Teologi Kristen yang sehat seperti yang terdapat di dalam 39 Artikel 

Keyakinan Anglikan dengan tujuan: 

1. Menjadikan program studi teologi yang menghasilkan pelayan Tuhan 

yang memiliki hati seorang murid dan memiliki integritas spiritual 

tinggi dengan standar teladan Yesus Sang Guru Agung. 

2. Memiliki keahlian berpikir biblika dengan kerangka kerja 

hermeneutik dan eksposisi yang benar dalam memahami Alkitab.  

3. Memiliki keterampilan komunikasi dalam melayani masyarakat yang 

majemuk lintas budaya dan lintas mental psikologis untuk menjadi 

murid Kristus.  

 

TUJUAN 

1. Menghasilkan mahasiswa yang mampu menjaga peradaban dan tata 

sosial masyarakat Indonesia agar tetap di jalan kebenaran dalam 

menghadapi tantangan zaman.  

2. Menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan berintelektual 

dalam bidang ilmu teologi yang sesuai dengan Alkitab. 

3. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam pengetahuan 

teologi, berkarakter seperti Yesus sang Guru Agung, dan terampil 

dalam mendidik, mengajar dan memuridkan. 

4. Menghasilkan mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kemajuan gereja dan masyarakat Indonesia melalui penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sebagai solusi dalam bidang sosial, 

budaya dan agama. 

 

SASARAN 

Lembaga Pendidikan STT Saint Paul Bandung bertujuan untuk 

membantu pelayanan gereja dengan menyediakan tenaga-tenaga 

yang memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, profesional, 

integrative di bidang teologi, serta memiliki sikap hati sebagai 
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seorang murid Tuhan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman 

yang terus menerus berubah. Dengan demikian setiap tamatan STT 

Saint Paul Bandung mampu mengembangkan dirinya dengan 

disiplin ilmu yang digeluti untuk menjawab persoalan-persoalan 

mendasar yang dihadapi oleh manusia pada era millennium abad ke-

21 ini. Setiap alumni diharapkan memiliki konsep yang jelas, 

pengabdian diri dan turut serta dalam pembangunan bangsa dan 

negara dan tubuh Kristus di daerah dan kota sehingga memobilisasi 

jemaat untuk berperan aktif dalam menyatakan diri sebagai murid 

Kristus. 

 

STRATEGI 

1. Membina dan membimbing mahasiswa di STT Saint Paul Bandung 

untuk memiliki pengetahuan teologi, psikologi, antropologi dan 

sosiologi agar mereka dapat melayani gereja dan masyarakat dalam 

rangka membangun manusia Indonesia yang beriman dalam  konteks 

negara kesatuan Republik Indonesia.  

2. Membentuk peseerta didik untuk memiliki karakter yang mampu 

mengasihi orang lain, dewasa dalam mengambil keputusan, memiliki 

integiritas pribadi dan moral yang sesuai dengan ciri-ciri sebagai 

murid Kristus melalui mentorship (perwalian), kelompok pemuridan, 

dan kehidupan berasrama. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuannya melalui praktek pelayanan gerejawi (khotbah, 

konseling, pekabaran Injil, penggembalaan, administrasi gereja, dll) 

serta pelayanan diakonia berupa bakti sosial dibidang kesehatan, 

pengentasan kemiskinan dan pendidikan lingkungan hidup, sebagai 

bentuk pengabdian kepada masyarakat. 
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FASILITAS 

1. Perpustakaan dengan koleksi buku Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris 

2. Laboratorium konseling dan tempat praktek di Rumah Pemulihan 

Soteria, dibimbing oleh konselor, psikolog dan psikiater profesional. 

3. Tempat praktek di lingkungan Gereja Anglikan Indonesia. 

4. Tempat praktek di Lembaga Pemahaman dan Penerapan Budaya 

Sunda (LPPBS). 
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KEGIATAN DAN KOMUNITAS PENUNJANG 

KETERAMPILAN SOSIAL 

1. PPKK 

Pusat Pendidikan Konseling Kristen adalah satu program sertifikat 

15x pertemuan, merupakan pelatihan untuk masyarakat umum, 

dan juga mahasiswa yang sedang dipersiapkan menjadi pelayan 

Tuhan sekaligus konselor Kristen yang berkompeten. 

2. ALPHA COURSE 

Komunitas orang percaya yang menyatakan kasih Kristus di 

tengah-tengah masyarakat.  

3. LPI 

Lembaga Pemuridan Indonesia 

4. LPPBS 

Lembaga Pemahaman dan Penerapan Budaya Sunda. 

 

LEMBAGA PENDUKUNG 

1. Gereja Anglikan Indonesia St. Paul Bandung 

2. Rumah Pemulihan Soteria 

3. Lembaga Pemahaman dan Penerapan Budaya Sunda (LPPBS) 

4. Lembaga Pemuridan Indonesia (LPI) 

5. Yayasan Bina Trisola Bandung 

6. Kursus menjahit Kurnia 

7. Rexa Music School 

8. Indonesia Reformed Research Center 

 

PROGRAM STUDI 

Sarjana Teologi (S1) bidang teologi dengan gelar S.Th. 

DAFTAR STAF DOSEN 

Latar belakang staf pengajar berasal dari latar belakang disiplin ilmu: 

Teologi, Konseling, Komunikasi, Misiologi dan Psikologi. 

1. Hertina Soerjaman, B.A., M. A., M. Th. 

2. Sostenis Nggebu, M.Th 

3. Dominggus Ratopagege Pote, M.Th. 

4. Andrias Tataming, M.Th 

5. Victor Immanuel Kansil, M.Th 

6. Fenius Gulo, M.Th 
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7. Dr. Yopie F.M. Buyung, M.A., M.Div. 

8. Joko Susilo, S.Pt., M.Th. 

9. Yusnoveri, M. Th.  

10. Paulus Jinu Kim, M. Th. 

Daftar tenaga kependidikan 

1. Julianawati Soerjaman, S.Th. 

2. Raisa Fransiska Maria, S.Psi. 

3. Alexandreia Agustina Christiani, S.Psi.  

4. Yefta Karyono  

 

KALENDER AKADEMIK 

Penerimaan Mahasiswa Baru: 

Gelombang 1: Maret/April 

Gelombang 2: Juni/Juli 

Pekan Orientasi Mahasiswa: 

Agustus dan Februari 

Perkuliahan: 

Agustus s/d Desember dan Februari s/d Juni 

 

PENDAFTARAN 

Sekretariat: 

Kampus 1: Jl. Purbasari No. 3, Sangkuriang – Cimahi 40511- Telp. 022 

6650982 

Kampus 2: Jl. Baranangsiang No. 8, Komp. ITC Kosambi D3 Bandung 

40112  

Email: admin@sttsainpaul.ac.id  
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I K R A R   M A H A S I S W A 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI SAINT PAUL BANDUNG 

 

DENGAN SEGENAP HATI, KESADARAN PENUH DAN TANPA 

PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN JUGA, SAYA BERJANJI DI 

HADAPAN TUHAN. 

 

1. Dalam iman tetap berpegang teguh pada standar pengajaran di STT 

Saint Paul Bandung yang berdasarkan pada Alkitab sebagai firman 

Allah yang menjadi standar kebenaran mutlak hari ini dan yang akan 

datang. 

2. Oleh karena saya mengasihi Tuhan maka saya siap menjadikan 

Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat seluruh kehidupan, baik pikiran, 

emosi maupun perbuatan. 

3. Untuk mencapai target akademis yang maksimal saya siap menjalani 

masa perkuliahan dengan sepenuh hati serta memanfaatkan waktu 

belajar dengan sebaik-baiknya sejak diterima sampai akhir masa 

Pendidikan di STT Saint Paul Bandung. 

4. Lapang dada dan penuh ucapan syukur saya menerima segala 

keputusan akademis baik dalam hubungan program studi, KKN dan 

lain-lain, sesuai dengan peraturan yang berlaku di STT Saint Paul 

Bandung baik tersurat maupun tersirat. 

5. Operasi pelaksanaan semua peraturan/ketetapan STT Saint Paul 

Bandung akan saya lakukan dengan taat dan setia serta dengan 

segenap hati tanpa bersungut-sungut, menolak, menentang, apalagi 

membangkang atau memberontak. 

6. Saya bersedia dengan segenap hati mau melaksanakan tugas-tugas 

pelayan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku di STT Saint 

Paul Bandung sekalipun kesulitan dalam hal dana. 

7. Saya bersedia tinggal di asrama (kecuali yang sudah berkeluarga) 

untuk mendapatkan pembinaan kehidupan seperti yang tersebut di 

atas. 
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PANDUAN AKADEMIK 

 

I. Program Pendidikan 

1. Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dengan program sarjana  (S1) sebagai 

kelanjutan pendidikan menengah. 

2. Program pendidikan diselenggarakan berdasarkan sistem kredit 

semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban 

kerja dosen dan beban penyelenggaraan program. 

3. Program pendidikan sarjana meliputi program studi ilmu teologi. 

 

II. Disiplin Perkuliahan 

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti/menghadiri perkuliahan sesuai 

dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan oleh sekolah. 

2. Setiap mahasiswa sudah harus berada di kelas 5 (lima) menit 

sebelum acara perkuliahan dimulai. 

3. Setiap mahasiswa yang karena alasan-alasan yang dapat diterima, 

tidak mengikuti kuliah, harus mendapat ijin dari dosen mata 

kuliah bersangkutan. 

4. Mahasiswa diharapkan meningkatkan jam/waktu untuk studi 

mandiri baik dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah maupun 

membaca literatur-literatur teologi maupun umum  dalam rangka 

memperluas wawasan dan pengetahuan.  

5. Mahasiswa yang sudah 3 (tiga) kali tidak mengikuti perkuliahan 

terhadap mata kuliah tertentu kecuali sakit yang dinyatakan 

dengan keterangan yang sah, dinyatakan gugur terhadap kuliah 

bersangkutan. Dosen pelajaran tersebut memberikan laporan 

kepada Pembantu Ketua I Bidang Akademik. 

6. Penilaian akademik mahasiswa diperoleh dari hasil ujian harian, 

tugas-tugas (paper), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir 

semester (UAS) yang pelaksanaannya sesuai dengan kalender 

akademik yang berlaku serta kebijakan dosen bersangkutan. 

7. Dosen mata kuliah dapat mengganti fungsi Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester dengan tugas-tugas riset 

lainnya yang mempunyai bobot akademik yang sama. 

8. Perkuliahan satu semester adalah berlangsung selama 16 kali 

pertemuan (termasuk waktu untuk UTS dan UAS).  Jika  kurang 

dari batas waktu  perkuliahan yaitu 16 kali maka antara dosen dan 

mahasiswa harus membuat kesepakatan pertemuan kelas untuk 

memenuhinya. 
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9. Setiap mahasiswa yang mengerjakan paper atau karya tulis 

lainnya harus mengikuti pola/standar penulisan Sekolah Tinggi 

Teologi Saint Paul Bandung. 

10. Setiap mahasiswa diwajibkan bersikap sopan, dewasa dan 

mencerminkan hidup sebagai hamba Tuhan  dalam mengikuti 

acara perkuliahan, yang dinyatakan melalui antara lain: 

(1) Tertib 

(2) Berpakaian yang rapih dan sopan 

(3) Komunikasi dengan sopan 

(4) Mempergunakan kata-kata yang baik, sopan, di dalam 

mengajukan pertanyaan ataupun di dalam menyatakan 

pendapatnya 

 

III. BEBAN STUDI MAHASISWA 

1. Program sarjana teologi dengan beban studi sebanyak-banyaknya 

148 SKS (termasuk 6 SKS praktek dan 6 SKS Skripsi), yang 

dijadwalkan untuk 8 semester dan selama-lamanya 14 semester 

setelah pendidikan menengah. 

2. Komposisi beban studi pendidikan sarjana program studi ilmu 

teologi terdiri atas komponen: Kelompok Mata Kuliah Dasar 

Umum (W-DU), mata kuliah Khusus (W-KH), mata kuliah 

Keilmuan dan Keterampilan (W-KK), mata kuliah Berkarya (W-

MKB), mata kuliah Perilaku Berkarya (W-PB), mata kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat (W-BB). 

3. Beban studi semester 1 – 6 harus diambil sebanyak-banyaknya 20 

SKS/semester. Untuk semester 7 – 8 dapat diambil masing-masing 

14 SKS, dengan IP semester minimal 2,70 (B-) 

 

IV. KONSULTASI AKADEMIK 

Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti konsultasi akademik 

sebelum mengikuti perkulliahan, dan mengisi kartu rencana studi 

(KRS) 

 

 V. KETIDAKJUJURAN AKADEMIK 

Yang dimaksudkan dengan ketidakjujuran akademik/plagiarisme 

adalah, contek mencontek dalam ujian serta penjiplakan karya orang 

lain dan tindakan ketidakjujuran lainnya. 

1. Plagiarisme 
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Yang dimaksudkan dengan plagiarisme adalah tindakan 

mengambil atau mengutip karya orang lain baik itu dari buku, 

media cetak dan media elektronik tanpa dengan jelas 

menyebutkan sumber asli kutipan tersebut. 

2. Penjiplakan atau menyalin paper/karya orang lain. 

Yang dimaksudkan dengan penjiplakan atau menyalin ialah 

mengambil karya teman atau paper orang lain dan menyerahkan 

sebagai tugas akhir paper atas nama dirinya demikian juga 

mencontek dari buku atau catatan pribadi. 

3. Mencontek dalam ujian 

Yang dimaksud dengan mencontek ialah meminta tolong teman 

atau menolong teman dengan memberikan jawaban ujian dalam 

bentuk apapun. 

4. Bagi mahasiswa yang kedapatan mencontek saat tes/ujian dan 

atau menjiplak paper atau karya orang lain atau memberi 

contekan/jiplakan, maka yang bersangkuan (keduanya) 

dipandang gagal untuk mata kuliah tersebut dan diharuskan 

mengulang. 

5. Mahasiswa yang mencontek atau menjiplak untuk 2 mata kuliah 

atau mencontek/menjiplak untuk ke-2 kalinya atau memberi 

contekan/jiplakan untuk kedua kalinya mereka tidak dapat lagi 

melanjutkan studinya. 

 

VI. REGISTRASI 

1. Setiap semester dilaksanakan registrasi ulang. Setiap mahasiswa 

wajib melakukan registrasi sesuai dengan kalender akademik STT 

Saint Paul Bandung. 

2. Registrasi mahasiswa dilaksanakan pada biro administrasi 

akademik. 

3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi tidak diijinkan 

mengikuti konsultasi akademik dan dengan demikian dianggap 

tidak mengikuti perkuliahan. 

4. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya atau kreditnya 

tetapi dalam keadaan menulis skripsi harus tetap melakukan 

registrasi. 

5. Pada waktu melakukan registrasi mahasiswa harus menunjukkan 

bukti pembayaran atau pelunasan keuangan pada semester 

sebelumnya. 
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VII. PINDAH SEKOLAH 

1. Mahasiswa yang bermaksud pindah sekolah, harus mengajukan 

surat permohonan kepada ketua STT Saint Paul Bandung 

dengan tembusan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik 

selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya. 

2. Surat permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran : 

a. Bukti atau resi bahwa telah menyelesaikan semua urusan 

keuangannya. 

b. Bukti atau resi bahwa ia tidak mempunyai pinjaman buku 

dari perpustakaan sekolah. 

c. Surat pindah sekolah hanya diberikan kepada mahasiswa 

yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

penjelasan point kedua. 

 

VIII. CUTI BELAJAR 

1. Mahasiswa yang bermaksud mengambil cuti belajarnya harus 

menulis surat permohonannya kepada ketua dengan tembusan 

kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik selambat-lambatnya 

1 bulan sebelumnya. 

2. Cuti belajar adalah pengunduran diri sementara mahasiswa 

dari kegiatan-kegiatan akademik. 

3. Batas waktu cuti belajar maksimal 1 semester. 

4. Selama mahasiswa mengambil cuti belajar statusnya tetap 

sebagai mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Oleh karena itu, 

ia harus menjaga nama baiknya maupun sekolah. 

5. Waktu cuti belajar tidak dihitung dalam batas waktu studinya 

6. Wakil Ketua I Bidang Akademik berhak menolak permohonan 

cuti belajar mahasiswa setelah terlebih dahulu 

mempertimbangkan pentingnya dan kelayakan permohonan 

tersebut. 

 

 IX. NILAI MAHASISWA 

1. Nilai Akademis mahasiswa STT Saint Paul Bandung diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Huruf 

Mutu 

Sebutan Mutu Angka Mutu Skala Nilai 

 

A 

 

Dengan Pujian 

4.0 96 - 100  

3.8 91 - 95 

A- Sangat Memuaskan 3.6 86 - 90 

B+ Memuaskan 3.3 81 - 85 

B Baik 3.0 76 - 80 

B- Cukup 2.7 70 - 75 

C+  

Kurang 

2.3 66 - 69 

C 2.0 61 - 65 

D Sangat Kurang 1.0 56 - 60 

E Gagal 0 < 55 

 

2. Mahasiswa yang mengambil program studi S-1 Teologi harus 

memenuhi indeks prestasi standar minimal B- = 2.7 (cukup). 

 

 

  X. PERINGATAN AKADEMIK 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik berhak memberikan surat 

peringatan kepada mahasiswa yang indeks prestasinya di 

bawah standar minimal yang tembusannya kepada wali. 

2. Mahasiswa yang telah menerima surat peringatan dari Wakil 

Ketua I Bidang Akademik harus berusaha meningkatkan IP-

nya pada semester berikutnya. 

3. Mahasiswa yang sebelumnya mengambil program tertentu 

dapat dipindahkan keprogram di bawahnya karena 

pertimbangan kemampuannya. 
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XI. KULIAH, STUDI MANDIRI DAN ISTIRAHAT 

1. Pada waktu-waktu kuliah, studi mandiri dan istirahat siang 

atau malam hari, mahasiswa asrama wajib menjaga 

ketenangan dan tidak mengganggu orang lain. Mahasiswa 

tidak dibenarkan berbicara keras atau memasang radio, tape, 

televisi atau bermain game dan menonton di HP. 

2. Kuliah dilaksanakan menurut waktu dan tempat yang telah 

ditetapkan. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan 

tempat sebelum waktunya ataupun datang terlambat. Apabila 

hal itu terjadi, maka mahasiswa wajib menjelaskan sebab-

sebabnya kepada dosen yang bersangkutan untuk hal kuliah. 

3. Belajar mandiri bagi mahasiswa asrama dilaksanakan setiap 

hari pk. 10.00 – 12.00 dan 14.00 – 16.00, semua mahasiswa 

harus belajar mandiri di ruang belajar yang telah ditetapkan. 

Apabila mahasiswa sakit dan tidak dapat belajar mandiri di 

ruang belajar yang telah ditetapkan, mereka harus memberi 

tahu kepada petugas yang berwenang. 

4. Rapat senat mahasiswa atau panitia Natal dll. Tidak 

dilakasanakan pada waktu belajar mandiri. Rapat-rapat 

semacam itu dapat dilakukan di luar jam kuliah dan jam studi 

mandiri. 

5. Pada jam kuliah tidak diperkenankan membaca buku-buku 

lain atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak 

bersangkut-paut dengan kuliah yang sedang diikuti. 

6. Mahasiswa harus sudah mematikan lampu dan beristirahat 

pada pukul 22.30. 

7. Selama minggu UTS dan UAS mahasiswa diijinkan belajar 

sampai pukul 23.30. 

 

  XII. SYARAT KELULUSAN/WISUDA 

1. Telah menempuh satuan kredit sesuai program studi. 

2. Telah menyelesaikan mata kuliah wajib. 

3. Telah menyelesaikan praktek lapangan. 

4. Telah menyelesaikan administrasi studi. 

5. Telah menulis skripsi atau laporan ilmiah 

6. Telah menempuh sidang oleh dewan penguji. 
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XIII. PENYUSUNAN SKRIPSI 

1. Telah menyelesaikan praktek pelayanan mingguan, libur 

semester dan praktek 6 bulan. 

2. Telah menyelesaikan sedikitnya 128 SKS; 

3. Pemilihan judul disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa; 

4. Selama proses hingga selesai penyusunan skripsi harus tetap 

dalam bimbingan dosen pembimbing; 

5. Jumlah halaman skripsi antara 80-110 halaman. Teknik 

penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

6. Mahasiswa harus menjaga originalitas/kemurnian tulisannya 

seperti memilih judul/tema yang up to date dan menjauhkan diri 

dari sikap plagiator; 

7. Skripsi adalah berbobot 6 SKS; 

8. Semua mahasiswa akan menghadapi sidang untuk 

mempertanggung-jawabkan skripsi yang ditulisnya.   

 

XIV. PERATURAN PERPUSTAKAAN 

1. Sudah menjadi anggota perpustakaan 

2. Biaya untuk mendaftar keanggotaan sebesar Rp. 

50.000/semester 

3. Mahasiswa yang belum terdaftar sebagai anggota 

perpustakaan tidak diperbolehkan untuk meminjam buku, 

tetapi diperbolehkan untuk membaca di tempat  (perpustakaan 

STT Saint Paul Bandung) 

4. Boleh meminjam lebih dari 1 buku (Maksimal 4 buku) 

5. Waktu peminjaman buku buku adalah 2 minggu / 14 hari 

6. Jika terlambat mengembalikan buku dari waktu yang 

ditentukan maka akan dikenakan denda 

7. Jika ingin melakukan perpanjangan pemimjaman buku 

diharapkan melapor kepada petugas 1 hari sebelum waktu 

peminjaman berakhir 

8. Waktu perpanjangan peminjaman buku 3 hari 

9. Ada beberapa buku khusus yang tidak boleh dipinjam hanya 

boleh di baca di perpustakaan STT Saint Paul Bandung, 

seperti : Karya Ilmiah, Jurnal, Skripsi, Tesis, Encyclopedia. 

10. Semua buku yang telah dipinjam menjadi tanggung jawab 

masing-masing  



17 

 

11. Buku boleh dipinjam / dibawa pulang setelah melakukan tanda 

tangan oleh petugas dan peminjam 

12. Setiap pengunjung yang akan menggunakan fasilitas 

perpustakaan diharuskan : 

(1) Memakai pakaian yang rapi dan sopan 

(2) Tidak diperkenakan memakai jaket / rompi saat memasuki 

perpustakaan 

(3) Memelihara ketenangan ruangan perpustakaan 

(4) Mengembalikan buku yang telah selesai dibaca  kepada 

petugas 

(5) Memeriksa kembali barang bawaan pada saat 

meninggalkan perpustakaan.  

 

 

 

      

             Bandung, Juli 2022 

         

Mengetahui,                                                                   

Ketua                               Waket I Bid. Akademik 

 
                      

 

 

  

 

 

  

Hertina Soerjaman, M. Th. 

NUP: 9923111159 

Sostenis Nggebu, M. Th 

NIDN: 2311076201 
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DESKRIPSI MATA KULIAH BIDANG STUDI BERBASIS KKNI 

(KERANGKA KURIKULUM NASIONAL INDONESIA) 

  

MATA KULIAH DASAR UMUM 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

1 W-DU 111 KEWARGANEGARAAN / PANCASILA 2 

2 W-DU 112 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI 2 

3 W-DU 114 BAHASA INDONESIA 2 

TOTAL SKS 6 

  

MATA KULIAH KHUSUS 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

5 W-KH 236 SEJARAH GEREJA ANGLIKAN  2 

6 W-KH 247 DOKTRIN GEREJA ANGLIKAN  2 

7 W-KH 258 TATA GEREJA ANGLIKAN/AZAS 2 

TOTAL SKS 6 

 

MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN 

DEPARTEMEN PERJANJIAN LAMA 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

8 WKK-PL 319 PENGANTAR PERJANJIAN LAMA I 2 

9 WKK-PL 3210 PENGANTAR PERJANJIAN LAMA II 2 

10 WKK-PL 3518 BAHASA IBRANI I 2 

11 WKK-PL 3612 BAHASA IBRANI II 2 

12 WKK-PL 3513 TAFSIR PL I : PENTATEUKH  2 

13 WKK-PL 3614 TAFSIR PL II : KITAB SEJARAH 2 

14 WKK-PL 3715 TAFSIR PL III : PUISI DAN HIKMAT  2 

TOTAL SKS 14 

 

DEPARTEMEN PERJANJIAN BARU 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

15 WKK-PB 3116 PENGANTAR PERJANJIAN BARU 2 

16 WKK-PB 3317 BAHASA YUNANI I 2 

17 WKK-PB 3418 BAHASA YUNANI II 2 

18 WKK-PB 3419 TAFSIR PB I : KITAB INJIL 2 

19 WKK-PB 3520 TAFSIR PB II : KISAH PARA RASUL 2 

20 WKK-PB 3621 TAFSIR PB III : SURAT-SURAT PAULUS 2 

TOTAL SKS 12 
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DEPARTEMEN DASAR UMUM 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

21 WKK-DU 3722 SEJARAH DAN TEOLOGI REFORMASI  2 

22 WKK-DU 3223 PENGANTAR FILSAFAT  2 

23 WKK-DU 3124 PWTN  2 

24 WKK-DU 3326 HERMENEUTIKA I 2 

25 WKK-DU 3427 HERMENEUTIKA II 2 

26 WKK-DU 3328 KOMUNIKASI DALAM MISI 2 

TOTAL SKS 12 

 

DEPARTEMEN TEOLOGI PASTORAL 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

27 WKK-TP  3828 TEOLOGI PASTORAL 2 

28 WKK-TP  3629 PASTORAL KONSELING 2 

29 WKK-TP  3430 TEOLOGI PEMURIDAN I 2 

30 WKK-TP  3531 TEOLOGI PEMURIDAN II 2 

31 WKK-TP  3532 PEMURIDAN DALAM GEREJA I 2 

32 WKK-TP  3633 PEMURIDAN DALAM GEREJA II 2 

33 WKK-TP  3834 ISU ISU PELAYANAN PASTORAL 2 

34 WKK-TP  3736 MANAJEMEN GEREJA 2 

TOTAL SKS 16 

 

DEPARTEMEN RISET 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

35 WKK-R 3637 

 

DESIGN RISET DAN METODOLOGI 

PENELITIAN 

2 

36 WKK-R 3238 TEKNIK PENULISAN ILMIAH 2 

TOTAL SKS 4 

 

DEPARTEMEN TEOLOGI MORAL KRISTEN 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

37 PKK-MOK 3839 CHRISTIAN ENTREPREUNEURSHIP 2 

38 PKK-MOK 3140 FORMASI KEROHANIAN 2 

TOTAL SKS 4 
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DEPARTEMEN PSIKOLOGI KONSELING KRISTEN 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

39 WKK-PSI 3141 PSIKOLOGI UMUM 2 

40 PKK-PSI 3442 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 2 

41 PKK-PSI 3543 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 2 

TOTAL SKS 6 

 

DEPARTEMEN KONSELING KRISTEN 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

42 PKK-KON 3246 KONSELING KRISTEN  2 

43 PKK-KON 3348 KETERAMPILAN KONSELING I 2 

44 PKK-KON 3449 KETERAMPILAN KONSELING II 2 

45 PKK-KON 3550 KETERAMPILAN KONSELING III 2 

TOTAL SKS 8 

 

MATA KULIAH BERKARYA 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

46 W-MKB 4353 TEOLOGI PERJANJIAN LAMA I 2 

47 W-MKB 4454 TEOLOGI PERJANJIAN LAMA II 2 

48 W-MKB 4255 TEOLOGI PERJANJIAN BARU I 2 

49 W-MKB 4356 TEOLOGI PERJANJIAN BARU II 2 

50 W-MKB 4257 SISTEMATIK I 2 

51 W-MKB 4358 SISTEMATIK II 2 

52 W-MKB 4459 SISTEMATIK III 2 

53 W-MKB 4560 SISTEMATIKA IV 2 

54 W-MKB 4661 SISTEMATIKA V 2 

55 W-MKB 4762 SISTEMATIKA VI 2 

56 W-MKB 4263 SEJARAH GEREJA UMUM 2 

57 W-MKB 4364 SEJARAH GEREJA INDONESIA 2 

58 W-MKB 4265 ETIKA KRISTEN  2 

TOTAL SKS 26 

 

MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

59 W-PB 5167 PENGINJILAN PRIBADI 2 

60 W-PB 5268 PENGINJILAN KELOMPOK 2 

61 W-PB 5369 PENGINJILAN ANAK 2 

62 P-PB 5271 PENGANTAR MISI 2 

63 P-PB 5672 ISLAMOLOGI 2 

64 W-PB 5573 HOMILETIK I 2 
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65 W-PB 5674 HOMILETIK II 2 

66 P-PB 5475 MISI LINTAS BUDAYA 2 

67 P-PB 5676 MISI DAN PEMURIDAN 2 

68 P-PB 5877 STRATEGI MISI 2 

TOTAL SKS 20 

 

MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS 

69 W-BB 6778 PRAKTEK LAPANGAN 6 

70 W-BB 6879 SKRIPSI 6 

TOTAL SKS 12 
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DAFTAR MATA KULIAH PER SEMESTER 

 

 

SEMESTER 1   

KODE MATA KULIAH SKS 

WDU-111 KEWARGANEGARAAN / PANCASILA 2 

WDU-112 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI 2 

WDU-114 BAHASA INDONESIA 2 

WDU-115 BAHASA INGGRIS  2 

WKK-DU 3124 PWTN  2 

WKK-PSI 3141 PSIKOLOGI UMUM  2 

PKK-MOK 3140 FORMASI KEROHANIAN 2 

WKK-PL    319 PENGANTAR PERJANJIAN LAMA I 2 

W-PB 5167 PENGINJILAN PRIBADI 2 

WKK-PB 3116 PENGANTAR PERJANJIAN BARU 2 

  20 

SEMESTER 2   

KODE MATA KULIAH SKS 

WKK-R 3238 TEKNIK PENULISAN ILMIAH 2 

WKK-PL    3210 PENGANTAR PERJANJIAN LAMA II 2 

W-MKB  4265 ETIKA KRISTEN   2 

W-MKB  4263 SEJARAH GEREJA UMUM  2 

W-MKB 4255 TEOLOGIA PERJANJIAN BARU I 2 

WKK-DU 3223 PENGANTAR FILSAFAT  2 

PKK-KON 3246 KONSELING KRISTEN  2 

P-PB 5271 PENGANTAR MISI 2 

W-PB 5268 PENGINJILAN KELOMPOK  2 

W-MKB 4257 SISTEMATIK I : ALLAH 2 

  20 
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SEMESTER 3   

KODE MATA KULIAH SKS 

WKK-DU 3328 KOMUNIKASI DALAM MISI 2 

W-MKB 4364 SEJARAH GEREJA INDONESIA 2 

W-PB 5369 PENGINJILAN ANAK 2 

WKK-DU 3326 HERMENEUTIKA I 2 

W-MKB 4356 TEOLOGI PERJANJIAN BARU II 2 

W-KH   236 SEJARAH GEREJA ANGLIKAN 2 

W-MKB  4358 SISTEMATIK II : BIBLIOLOGI 2 

PKK-KON 3348 

KETERAMPILAN KONSELING I : ANAK-

REMAJA-MUSA 2 

W-MKB  4353 TEOLOGIA PERJANJIAN LAMA I 2 

WKK-PB  3317 BAHASA YUNANI 1 2 

  20 

SEMESTER 4   

KODE MATA KULIAH SKS 

WKK-PB  3419 TAFSIR PB I : KITAB INJIL 2 

P-PB 5475 MISI LINTAS BUDAYA 2 

W-MKB  4454 TEOLOGIA PERJANJIAN LAMA II 2 

PKK-PSI 3442 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 2 

W-KH   247 DOKTRIN GEREJA ANGLIKAN 2 

WKK-DU 3427 HERMENEUTIKA II 2 

PKK-KON 3449 

 

KETERAMPILAN KONSELING II :  PRA 

NIKAH, SEKSUALITAS, DAN 

PERNIKAHAN 

2 

  

WKK-TP  3430 TEOLOGI PEMURIDAN I 2 

WKK-PB 3418 BAHASA YUNANI II 2 

W-MKB  4459 SISTEMATIK III : ROH KUDUS 2 

  20 
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SEMESTER 5   

KODE MATA KULIAH SKS 

WKK-PL 3513 TAFSIR PL I : PENTATEUKH 2 

W-KH 258 TATA GEREJA ANGLIKAN 2 

W-PB 5573 HOMILETIK I 2 

W-MKB 4560 SISTEMATIK IV : MANUSIA DAN DOSA 2 

WKK-PL 3518 BAHASA IBRANI I 2 

PKK-PSI 3543 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 2 

PKK-KON 3550 KETERAMPILAN KONSELING III 2 

WKK-PB 3520 TAFSIR PB II : KISAH PARA RASUL 2 

WKK-TP 3532 PEMURIDAN DALAM GEREJA I 2 

WKK-TP 3531 TEOLOGI PEMURIDAN II 2 

  20 

SEMESTER 6   

KODE MATA KULIAH SKS 

WKK-PL 3614 TAFSIR PL II : KITAB SEJARAH 2 

W-MKB 4661 

SISTEMATIK V : KRISTUS DAN 

KESELAMATAN 2 

WKK-PL 3612 BAHASA IBRANI II 2 

WKK-TP 3629 PASTORAL KONSELING 2 

WKK-PB 3621 TAFSIR PB III : SURAT-SURAT PAULUS 2 

P-PB 5672 ISLAMOLOGI 2 

P-PB 5676 MISI DAN PEMURIDAN 2 

WKK-R 3637 

DESAIN RISET DAN METODOLOGI 

PENELITIAN  2 

W-PB 5674 HOMILETIK II 2 

WKK-TP 3633 PEMURIDAN DALAM GEREJA II 2 

  20 
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SEMESTER 7 

KODE MATA KULIAH SKS 

WKK-PL 3715 

TAFSIR PL III : KITAB PUISI DAN 

HIKMAT 2 

WKK-DU 3722 SEJARAH DAN TEOLOGI REFORMASI 2 

WKK-TP  3736 MANAJEMEN GEREJA 2 

W-MKB  4762 

SISTEMATIK  VI : GEREJA DAN AKHIR 

JAMAN  2 

W-BB 6778 PRAKTEK 6 

  14 

 

SEMESTER 8   

KODE MATA KULIAH SKS 

P-PB 5877 STRATEGI MISI 2 

WKK-TP  3828 TEOLOGI PASTORAL 2 

WKK-TP  3834 ISU-ISU PELAYANAN PASTORAL 2 

PKK-MOK 3839 CHRISTIAN ENTREPREUNERSHIP  2 

W-BB 6879 SKRIPSI 6 

  14 
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PANDUAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN STT SAINT 

PAUL BANDUNG 

SYARAT PENERIMAAN 

1. Mengisi Formulir  

(1) Biaya pendidikan 

(2) Pernyataan biaya 

(3) Pernyataan wali 

(4) Rekomendasi (diisi pemberi rekomendasi) 

(5) Surat Pernyataan (diisi mahasiswa) 

2. Scan/ fotocopy ijasah SLTA atau sederajat 

3. Pas Foto (4x6 2 lembar, 3x4 2 lembar) 

4. Scan/ fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan BPJS 

5. Scan/ fotocopy surat baptis 

6. Dua buah kesaksian pribadi (kesaksian pengalaman hidup bersama 

Tuhan dan kesaksian panggilan yang ditulis dengan rapi) 

BIAYA PENDIDIKAN 

Disediakan beasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. 

I. STATUS MAHASISWA 

1. Status Biaya Sendiri 

a. Mahasiswa yang membiayai kebutuhan sendiri selama 

bersangkutan kuliah di STT Saint Paul Bandung, maka 

selesai Pendidikan yang bersangkutan bebas untuk 

menentukan sendiri tempat pelayanannya/tidak terikat. 

b. Wajib melaksanakan praktek lapangan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

i. Bagi mahasiswa yang telah memiliki tempat 

pelayanan/gereja sendiri diijinkan untuk pelayanan 

ditempatnya. 

ii. Bagi mahasiswa yang belum memiliki tempat 

pelayanan/gereja sendiri akan diatur (dibantu 

penempatannya) oleh pihak sekolah. 

iii. Lama praktek pelayanan untuk S1 adalah 6 bulan, bagi 

yang tidak berhutang praktek liburan semester 

(dilaksanakan pada semester 7). Sedangkan praktek 

pelayanan mingguan dan selama liburan, dianggap 
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sebagai latihan dalam rangka mempersiapkan 

mahasiswa untuk praktek terakhir. 

iv. Selama masa praktek pelayanan setiap mahasiswa wajib 

memberikan laporan pelayanan secara berkala (setiap 

bulan) kepada Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan. 

2. Status Beasiswa/Ikatan Dinas 

a. Tujuan:    

Mempertimbangkan motivasi serta panggilan mahasiswa 

yang bersangkutan yang sungguh-sungguh tetapi tidak 

mempunyai kemampuan untuk biaya sendiri. 

b. Beasiswa  

i. Adapun pemberian beasiswa itu Berupa Uang 

Pangkal/Pembangunan, BiayaPokok, Pendidikan (BPP), 

dan Biaya SKS. 

ii. Beasiswa tersebut tidak termasuk Biaya daftar ulang, 

Biaya Perpustakaan, Jas Almamater, dan Biaya 

pembuatan kartu mahasiswa atau senat. 

iii. Beasiswa STT Saint Paul tersebut diberikan selama 

masa studi 8 (delapan) semester untuk jenjang Sarjana 

dengan syarat lulus tepat waktu dan memenuhi IPK 

minimal 3.00 (dari skala 4). Dan mengikuti setiap 

program STT Saint Paul dan Gereja Anglikan 

Indonesia. 

iv. Setiap penerima beasiswa wajib mengikuti setiap 

program pelayanan yang telah di buat oleh pihak STT 

Saint Paul dan Gereja Anglikan Indonesia atau gereja 

yang telah menjadi rujukan pelayanan. Adapun kegiatan 

itu berupa: pelayanan weekend, praktek semester, 

praktek 6 (enam) bulan, dan ikatan dinas selama 1 

Tahun. 

v. Jika selama masa studi terjadi penurunan indeks 

prestasi akademik (IPK<3.00), dan tidak mengikuti 

Program Pelayanan yang telah di buat oleh pihak STT 

Saint Paul dan Gerja Anglikan Indonesia selama 

menerima Beasiswa maka pemberian dana beasiswa 

Akan ditinjau kembali. 

vi. Mahasiswa yang menerima beasiswa wajib 

menyelesaikan program S1 hingga selesai jika tidak 

mahasiswa tersebut wajib mengembalikan keseluruhan 
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dana yang telah diterima selama menjadi Mahasiswa 

STT Saint Paul Bandung. 

vii. Penerima beasiswa harus berperilaku baik, 

menjaga norma kehidupan kampus dan etika 

akademik serta, bebas dari penyalahgunaan 

narkotika dan miras. 

viii. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dan apabila di kemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

c. Jenis-jenis beasiswa dan  persyaratan beasiswa 

 

i. Beasiswa Perestasi 

- Melampirkan Nilai IPK minimal 3.00 atau 

melampirkan nilai dari pendidikan terakhir untuk 

calon mahasiswa baru. 

- Melampirkan permohonan pengajuan beasiswa 

ditandatangani di atas materai 10 ribu. 

- Transkip nilai SMA/SMK untuk calon mahasiswa 

baru. 

- Transkip nilai untuk mahasiswa pindahan 

- Fotocopy Ijazah SMA/SMK atau surat 

keterangan lulus dari sekolah lulusan. 

- Wajib mendapatkan nilai IPK minimal 3.00 (B) 

selama kuliah di STT SP Bandung. 

- Berkomitmen untuk menyelesaikan perkuliahan 

sampai akhir. 

- Bersedia mengembalikan biaya perkuliahan yang 

telah dijalani, jika memutuskan untuk berhenti. 

ii. Beasiswa Bantuan 

- Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari 

RT/RW setempat atau dari pemberi 

rekomendasi 

- Melampirkan surat pengajuan beasiswa dan 

ditandatangani di atas materai 10 ribu. 

- Melampirkan surat keterangan tidak mampu dan 

ditandatangani oleh Wakil Ketua II untuk 

mendapatkan kebebasan perpustakaan. 

- Melampirkan nilai dari pendidikan terakhir 

(Fotocopy transkip nilai) SMA/SMK untuk 

calon mahasiswa baru. 

- Fotocopy Ijazah SMA/SMK atau surat 
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keterangan lulus dari sekolah lulusan. 

- Wajib mendapatkan nilai IPK minimal 3.00 (B) 

selama kuliah di STT SP Bandung. 

- Berkomitmen untuk menyelesaikan perkuliahan 

sampai akhir. 

- Bersedia mengembalikan biaya perkuliahan 

yang telah dijalani, jika memutuskan untuk 

berhenti. 

 

 

II. BIAYA PENDIDIKAN 

Jalur Mandiri 

Kewajiban Mahasiswa: 

1. Biaya pendaftaran                     Rp    200.000/satu kali 

2. Ujian masuk + Psikotes                  Rp    350.000/satu kali 

3. Uang Pangkal/pembangunan                      Rp 2.000.000/satu kali 

4. Biaya Jas Almamater       Rp    250.000/satu kali 

5. Kartu Identitas Mhs dan Senat          Rp      75.000/satu kali 

6. Perpustakaan                                    Rp             50.000/Smt 

7. Biaya Pokok Pendidikan (BPP)                  Rp        1.500.000/Smt 

8. Biaya SKS                                  Rp            75.000/SKS 

9. Daftar ulang/registrasi               Rp           100.000/Smt 

11. Uang ujian sidang/wisuda       Rp 2.200.000 (tentatif) 

12. Biaya Asrama   Rp            250.000/Bln 

 

 

Jalur Beasiswa Prestasi  

Kewajiban Mahasiswa: 

1. Biaya pendaftaran                     Rp    200.000/satu kali 

2. Ujian masuk + Psikotes                  Rp    350.000/satu kali 

3. Biaya Jas Almamater       Rp    250.000/satu kali 

4. Kartu Identitas Mhs dan Senat          Rp      75.000/satu kali 

5. Perpustakaan                                    Rp             50.000/Smt 

6. Daftar ulang/registrasi               Rp           100.000/Smt 

7. Uang ujian sidang/wisuda       Rp 2.200.000 (tentatif) 

 

Biaya yang dibebaskan 

1. Uang Pangkal/bangunan  Rp 2.000.000/satu kali 

2. Biaya Pokok Pendidikan (BPP)   Rp        1.500.000/Smt 
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3. Biaya SKS    Rp            75.000/SKS 

4. Biaya Asrama   Rp           250.000/Bln 

 

Jalur Beasiswa Bantuan 

Kewajiban Mahasiswa    

1. Registrasi ulang                 Rp           100.000/Smt 

2. Jas Almamater                Rp    250.000/satu kali 

      3. Kartu Identitas Mhs dan Senat                   Rp        75.000/satu kali 

      4. Uang ujian sidang/wisuda                          Rp    2.200.000(tentatif) 

 

 

Biaya yang dibebaskan 

1. Biaya pendaftaran                        Rp       200.000/satu kali 

2. Ujian masuk + Psikotes               Rp       350.000/satu kali 

3. Uang pangkal pembangunan              Rp    2.000.000/satu kali 

4. Biaya pokok pembagunan               Rp            1.500.000/smt 

5. Biaya perpustakan (diajukan)                    Rp                50.000/Smt 

6. Biaya Asrama                        Rp               250.000/Bln 

        

III. PEMBAYARAN 

1. Bagi mahasiswa yang sudah mempunyai sponsor wajib 

membayar/menyerahkan uang pembayaran yang sudah 

ditentukan kepada bendahara (Waket II) paling lambat tanggal 

10 setiap bulannya. 

2. Mahasiwa yang mendapat beasiswa dari STT Saint Paul 

Bandung diharapkan mempunyai komitmen untuk memberi 

berupa persembahan setiap bulannya. 

 

IV. WISUDA 

1. Wisuda adalah upacara akademik untuk melantik lulusan 

program Strata 1, serta penyerahan ijazah, yang dipimpin oleh 

ketua STT Saint Paul Bandung. 

2. Wisuda wajib diikuti oleh semua mahasiswa STT Saint Paul 

Bandung yang dinyatakan lulus. 

3. Biaya ujian sidang/wisuda program S1 Rp 2.200.000,00 (dapat 

berubah sewaktu-waktu). 
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Dominggus Pote, M.Th  

NUP: 2320057301 

  

V. LAIN-LAIN 

1. Keperluan-keperluan lain di luar beasiswa yang telah 

disepakati merupakan tanggung jawab pribadi/keluarga. 

2. Setiap mahasiswa harus mempergunakan uang yang ada 

secara bertanggungjawab dan harus dilaporkan kepada wali 

setiap bulan (setiap penerimaan/pengeluaran dicatat dalam 

buku), secara khusus bagi mahasiswa lajang. 

 

 

 

 

 

 

            Bandung, Juli 2022 

 

Mengetahui, 

Ketua    

                              

 

 

 

 

 

Hertina Soerjaman, M. Th. 

NUP: 9923111159 

Waket II Bid. Adm. & Keuangan 
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PANDUAN KEMAHASISWAAN STT SAINT PAUL BANDUNG 

 

I. PENDAHULUAN 

1. Tiap mahasiswa harus bersedia menyerahkan jiwa raga dan 

segenap akal budinya untuk melayani Dia setiap waktu di mana dan 

dalam keadaan apapun sesuai dengan panggilan-Nya (Lukas 18:28-

30; Roma 12:1). 

2. Tiap mahasiswa dengan penuh kesadaran menerima Sekolah Tinggi 

Teologi Saint Paul Bandung sebagai tempat pembentukan, 

pembinaan, Pendidikan dan pelatihan yang ditentukan Tuhan untuk 

kehidupannya. 

3. Tiap mahasiswa wajib: 

a. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengemban panggilan 

Tuhan terhadapnya (II Tim. 1:12-14, I Tim. 6:20). 

b. Bertekun dalam membaca Akitab dan berdoa, baik secara 

pribadi maupun secara bersama-sama dengan para anggota 

persekutuan/staf STT Saint Paul Bandung. 

c. Menerima setiap tugas pelayanan dan kegiatan yang 

dijadwalkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung 

jawab kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja (Yoh. 14:21; II Tim. 

4:2,5). 

d. Melaksanakan setiap pekerjaan praktis yang dijadwalkan 

dengan kesadaran bahwa itu merupakan penggembalaan Tuhan 

dalam menolongnya mencapai tujuan untuk menjadi hamba 

Tuhan yang berkualitas (Markus 10:43-45). 

e. Berperan aktif dalam semua kegiatan dan acara persekutuan 

demi membangun saudara-saudara seiman dalam kepercayaan 

dan kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus (Roma 15:14). 

f. Tunduk penuh terhadap: 

i. Peraturan dan kebijaksanaan STT Saint Paul Bandung. 

ii. Pimpinan dan Staf STT Saint Paul Bandung. 

g. Melatih diri tekun membaca Alkitab dan berdoa secara pribadi 

maupun bersama (Rm. 12:12; Kol 4:2 ; 1 Tim. 4:13) 

h. Menaati dosen, staf dan sesama mahasiswa yang diberi 

tanggung jawab untuk memimpin (Ibr. 13:17; 1 Pet 5:5) 

i. Mengambil bagian secara aktif dalam semua kegiatan dan acara 

persekutuan kampus dalam rangka membangun kehidupan 
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komunitas yang berpusat pada Kristus (1 Tim. 4:7; Tit. 2 :12; 

Ibr. 10:24-25) 

 

II. TUJUAN  

Lembaga Pendidikan Teologi STT Saint Paul Bandung bertujuan untuk 

membantu gereja-gereja dan lembaga-lembaga gerejawi melalui 

pendidikan dan pelatihan para calon hamba Tuhan sebagai calon 

pendeta, konselor Kristen, penginjil, guru, yang berwawasan luas, 

mampu berpikir kritis dan berintelektual dalam bidang ilmu teologi 

yang sesuai dengan Alkitab, memiliki karakter seorang murid Kristus 

yang meneladani Yesus sang Guru Agung dan mampu memberikan 

kontribusi bagi kemajuan gereja dan masyarakat. 

 

III. BEBERAPA PENJELASAN YANG PENTING 

1. Perwalian/pemuridan 

STT Saint Paul Bandung menetapkan fungsi dosen wali adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi Akademik: 

Dosen Wali berwenang menolong mahasiswa untuk 

meningkatkan prestasi di bidang akademik. Dalam hal ini perlu 

berkonsultasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang 

kondisi akademis mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Fungsi Administratif: 

Dosen Wali berwenang menolong mahasiswa yang mempunyai 

kesulitan dalam bidang administratif. Dalam hal ini perlu 

berkonsultasi dengan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan 

Keuangan. 

c. Fungsi Rohani 

Dosen wali berwenang mengadakan kelompok PA (pemuridan) 

dengan mahasiswanya, untuk menolong mahasiswa dapat 

bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Mahasiswa wajib mengikuti kelompok pemuridan dengan dosen 

yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu (memakai 3 buku 

pemuridan LPI), dan setelah selesai wajib untuk  memuridkan 

kembali. 

d. Fungsi Pelayanan 

STT Saint Paul Bandung mewajibkan setiap mahasiswa untuk 

mempunyai pelayanan tetap, di salah satu gereja atau lembaga 
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gerejawi, dan pelayanan tidak tetap dalam hal ini penginjilan 

pribadi, pelayanan bimbingan rohani/konseling. Wali dapat 

membantu mahasiswa untuk meningkatkan pelayanannya. 

Mengingat fungsi dosen wali diatas, maka dosen wali yang 

dimaksud dapat: 

- Memanggil mahasiswa yang berada dibawah tanggung 

jawabnya, untuk menegur, menasihati, mengarahkan hal-hal 

yang perlu demi kebaikannya. 

- Wali berwewenang memberikan masukan-masukan yang perlu 

kepada Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan. 

- Demi terwujudnya tujuan seperti yang dimaksud di atas maka 

setiap dosen wali perlu mengadakan (memanggil) mahasiswa di 

bawah perwaliannya untuk bertatap muka minimal 1 (satu) kali 

dalam sebulan. 

 

2. Disiplin Perkuliahan 

Dalam menjaga serta memelihara kegiatan pendidikan dan proses 

belajar-mengajar di STT Saint Paul Bandung, maka STT Saint Paul 

Bandung menetapkan disiplin bagi mahasiswanya sebagai berikut: 

a. Setiap mahasiswa STT Saint Paul Bandung wajib mengikuti 

kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh STT Saint Paul 

Bandung, seperti : Alpha HTB,  orientasi mahasiswa, pemuridan, 

perwalian, terlibat dalam penelitian (jurnal), pengabdian kepada 

masyarakat (mis. Kebersihan lingkungan), dll. 

b. Setiap mahasiswa STT Saint Paul Bandung wajib mengahadiri 

perkuliahan tepat pada waktunya. Jika mahasiswa ada halangan, 

seperti sakit, maka ia harus memberitahukan kepada dosen yang 

mengajar mata kuliah yang bersangkutan. 

c. Setiap mahasiswa STT Saint Paul Bandung, wajib 

berpenampilan yang sopan dan menggunakan pakaian yang rapih 

sebagai cerminan hamba Tuhan pada waktu mengikuti kuliah 

dan acara-acara pelayanan lainnya. 

d. Setiap mahasiswa STT Saint Paul Bandung, tidak diperkenankan 

menerima tamu pada jam kuliah. 

e. Setiap mahasiswa STT Saint Paul Bandung harus bersikap sopan 

dan tertib dalam mengikuti perkuliahan. 
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f. Setiap mahasiswa STT Saint Paul Bandung dilarang 

menggunakan dan menghidupkan HP pada saat perkuliahan 

sedang berjalan. 

g. Setiap mahasiswa harus membiasakan diri untuk belajar mandiri. 

Mahasiswa harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh 

dosen tanpa menggangu jam kuliah. Sebagai patokan atau 

standar: setiap mahasiswa mengikuti pelajaran dikelas untuk 1 

mata kuliah berbobot 2 SKS dibutuhkan tatap muka selama 100 

menit dan membutuhkan 200 menit untuk studi mandiri 

mengerjakan tugas setiap minggunya. 

h. Setiap mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah selama 3 kali 

pertemuan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan untuk salah satu mata kuliah, maka 

mahasiswa bersangkutan dinyatakan batal untuk mata kuliah 

yang bersangkutan. 

 

3. Persekutuan 

Persekutuan mahasiswa STT Saint Paul Bandung, diatur sebagai 

berikut: 

a. Kebaktian mahasiswa dan dosen STT Saint Paul Bandung 

yang diadakan sebulan sekali. 

b. Kebaktian di lingkungan GAI St Paul setiap minggu, 

dilaksanakan pukul 09.00-10.30 di Jl.Baranangsiang No.8 

Komplek ITC Kosambi Blok D 3 Bandung. Mahasiswa akan 

terlibat dalam pelayanan, sebagai sarana untuk melatih diri 

dalam keterampilan melayani dan belajar memotivasi dan 

merekrut orang. 

c. Kebaktian kelompok Alpha diadakan setiap hari Minggu Pkl. 

11.00 – 12.30 di Jl. Baranangsiang No. 8 Komp. ITC 

Kosambi Blok D 3 Bandung, dan setiap Rabu Pkl. 19.00 – 

20.30 (HTB). Kebaktian ini juga merupakan tempat praktek 

mahasiswa dalam menyampaikan pengajaran, memimpin 

Kelompok Kecil, dll. 

d. Connect Group Youth (HTB), setiap hari Sabtu pukul 17.00 

– 19.00. 

e. Setiap Mahasiswa diwajibkan membaca Alkitab secara 

berurutan dari kitab Kejadian sampai Wahyu dengan target 3 
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1/2 – 4 pasal tiap hari dan membuat laporannya kepada dosen 

wali. 

 

4. Praktek Pelayanan  

a. Praktek pelayanan ditetapkan sebagai sarana mahasiswa 

mempraktekkan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan 

di kampus. 

b. Praktek pelayanan adalah sebagai sarana pembentukan dan 

persiapan mahasiswa bersangkutan untuk masuk ketengah-

tengah ladang pelayanan yang nyata dalam jangka panjang 

kedepan. Adapun ketentuan-ketentuan praktek lapangan 

adalah sebagai berikut: 

i. Diwajibkan bagi semua mahasiswa STT Saint Paul 

Bandung. 

ii. Waktu praktek adalah: 

- Mingguan 

- Libur Semester 

- Enam (6) bulan untuk mahasiswa program S-1 pada 

semester 7, kecuali yang berhutang praktek libur 

semester akan diperpanjang prakteknya. 

iii. Praktek pelayanan memiliki bobot 6 SKS. 

iv. Tempat praktek pelayanan adalah:  

- Gereja Anglikan Indonesia 

- Rumah Pemulihan Soteria  

- Lembaga  Pemahaman dan Penerapan Budaya Sunda 

(LPPBS) 

- Tempat pelayanan lainnya yang ditentukan sekolah 

atau pemberi sponsor. 

 

5. Senat Mahasiswa 

Senat Mahasiswa adalah lembaga intern kampus yang dibentuk 

sebagai badan yang memfasilitasi hubungan antara mahasiswa 

dan dosen atau sebaliknya. Bertujuan untuk membantu 

terciptanya kemajuan, kelancaran, ketertiban dan kesejahteraan 

mahasiswa. 

Adapun ketentuan/peraturan yang berlaku bagi Senat Mahasiswa 

adalah sebagai berikut: 
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a. Senat Kemahasiswaan dibentuk, diatur dan berfungsi (hak 

dan kewajiban) sebagaimana sesuai dengan AD/ART 

Senat Mahasiswa. 

b. Pemilihan dan pengangkatan pengurus dan anggota senat 

mahasiswa seperti di atur dalam AD/ART senat 

kemahasiswaan. 

c. Pengurus senat mahasiswa menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana disebut dalam AD/ART Senat 

Kemahasiswaan. 

d. Senat mahasiswa bertugas selama 1 (satu) tahun dalam 

setiap periodenya. 

e. Mengadakan pertemuan rutin sebanyak 2 (bulan) sekali 

untuk membahas perkembangan kegiatan mahasiswa. 

f. Senat mahasiswa di bawah koordinasi dan 

bertanggungjawab kepada Waket III bidang 

kemahasiswaan. 

 

6. Pergaulan dan pacaran 

Setiap mahasiswa wajib: 

a. Bergaul secara wajar dan bertanggungjawab. 

b. Hidup dalam damai seorang dengan yang lain, tidak 

mementingkan diri sendiri saja, tetapi memperhatikan 

kepentingan orang lain juga. 

c. Memberikan teladan yang patut ditiru oleh saudara/i 

sepersekutuan. (I Tim. 4:11; I Petrus 5:3). 

d. Menyampingkan dan menghindari setiap kebiasaan dan 

kelakuan yang dapat menyinggung perasaan dan yang 

dapat menjadi batu sandungan bagi mahasiswa lain. (II 

Tim. 2:16). 

e. Apabila ada permasalahan dan perselisihan di antara 

mahasiswa, hendaknya diselesaikan sendiri dengan penuh 

kasih. Apabila hal itu tidak dapat diselesaikan sendiri, 

maka harus memberitahukan kepada staf yang berwenang 

untuk penyelesaian lebih lanjut. 

f. Pergaulan putra-putri dilakukan dalam terang, wajar dan 

bertanggung-jawab, serta menjauhkan hal-hal yang 

negatif. Putra-putri tidak diperkenankan berbicara 

berduaan dengan lawan jenis, juga tidak diperkenankan 
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bepergian dengan lawan jenis, sekalipun yang 

bersangkutan bukan pacarnya. 

g. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan hal mencari jodoh 

atau teman hidup kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa 

waktu yang ditentukan Tuhan sendiri akan menyatakan 

kehendak-Nya tentang hal ini kepada yang bersangkutan. 

h. Mahasiswa baru yang telah mempunyai pacar/tunangan 

wajib menjelaskankan keadaan/taraf hubungannya 

dengan pacar/tunangannya itu dalam formulir isian yang 

disediakan pada waktu melamar menjadi mahasiswa. 

i. Mahasiswa lajang diperbolehkan berpacaran setelah 

menempuh minimal 80 SKS. Hal pacarannya harus 

diberitahukan kepada dosen wali. Pertemuan-pertemuan 

yang bersifat pribadi diatur oleh dan melalui keluarga-

keluarga/staf Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul 

Bandung. 

j. Jika perasaan asmara pada mahasiswa tumbuh, harus 

dikomunikasikan kepada dosen pembimbing atau dosen 

wali untuk mendapat bimbingan khusus. 

k. Mahasiswa yang masuk/belajar di Sekolah Tinggi 

Teologi Saint Paul Bandung yang umurnya sudah 27 

tahun ke atas dan yang belum mempunyai pacar, 

mendapat pertimbangan-pertimbangan khusus dari dosen 

wali dan Waket III. 

 

7. Etika/Kehidupan Sosial Mahasiswa    

a. Bersikap sopan dan ramah kepada siapapun. 

b. Menghormati atasan/staf/dosen. 

c. Berpakaian rapih dan sopan seperti antara lain: 

i. Tempat/waktu: 

- Kuliah 

- Kebaktian 

- Acara resmi, dan lain-lain. 

ii. Bentuk/model pakaian: 

- Tidak tembus pandang 

- Blus/kemeja yang pakai lengan (panjang atau pendek) 



 

39 

 

- Blus/baju wanita tidak boleh terbuka (yang tidak wajar 

sebagai hamba Tuhan) 

- Bagi mahasiswi putri tidak diperkenankan memakai 

rok pendek  

- Batas rok bagi mahasiswi putri minimal harus sampai 

dengan bawah lutut 

- Tidak dibenarkan memakai baju yang ketat 

- Bagi mahasiswa putra tidak diperkenankan membuka 

kancing kemeja secara tidak sopan, misalnya: 

membuka 2 (dua) buah kancing 

- Tidak diperbolehkan mengenakan kaos tanpa krah dan 

sandal  

d. Tidak dibenarkan merokok 

e. Khusus dalam hal tindak kejahatan dan pelanggaran moral, 

seperti: 

i. Pencurian 

ii. Perkelahian 

iii. Pemerkosaan 

iv. Pengrusakan fasilitas kampus 

v. Pelecehan seksual 

vi. Hubungan seks di luar pernikahan 

vii. Minum-minuman keras 

viii. Membawa/menggunakan barang tajam untuk maksud yang 

negatif 

ix. Membentak staf/dosen 

x. Mengeluarkan kata-kata kasar terhadap staf/dosen 

xi. Bersikap menentang keputusan/kebijaksanaan Sekolah 

Tinggi Teologi Saint Paul Bandung 

xii. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan 

memberontak terhadap staf 

xiii. Melakukan pelecehan terhadap staf/dosen 

xiv. Menyebutkan kata-kata ancaman terhadap staf 

xv. Mencampuri urusan staf 

xvi. Atau tindak kriminal lainnya, penanganannya diputuskan 

dalam rapat unsur pimpinan dengan senat Sekolah Tinggi 

Teologi Saint Paul Bandung  
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f. Tugas-tugas Rutin di Kampus 

Dalam rangka proses pembentukan kepribadian dan watak 

seorang murid Kristus, Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul 

Bandung menyediakan sarana pembentukan, antara lain: melalui 

tugas-tugas praktis di kampus/asrama, dan tempat praktek yang 

telah ditentukan. 

Adapun tugas-tugas yang dimaksud di atas antara lain: 

i. Membersihkan kampus/ruang kuliah/piket 

ii. Pelayanan di Rumah Pemulihan Soteria 

iii. Gereja di lingkungan Anglikan 

g. Kehidupan Asrama 

i.  Pada permulaan tahun kuliah ditetapkan seorang mahasiswa 

sebagai Koordinator kamar untuk memelihara pelaksanaan 

peraturan asrama. 

ii.  Setiap mahasiswa wajib menjalankan tugas kebersihan dan 

tugas-tugas rutin lainnya yang telah ditetapkan. 

iii.  Tidur dan bangun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Pada jam tidur tidak diperkenankan menggunakan alat 

penerangan apapun dan juga tidak diperkenankan mengobrol 

atau mengeluarkan suara-suara yang mengganggu ketenangan. 

iv.  Tempat tidur dengan segala milik dan perlengkapan pribadi 

harus selalu dijaga kerapian, kebersihan dan keamanannya. 

v.  Mahasiswa harus mengganti barang inventaris asrama/kampus 

yang rusak atau hilang karena kelalaiannya. 

vi.  Wajib menghemat pemakaian listrik  (lampu, seterika, laptop, 

dll) dan air. 

vii.  Mahasiswa tidak diperkenankan membawa tamu kedalam 

asrama atau kamar tanpa ijin. 

viii.  Tidak diperkenankan menerima tamu untuk menginap di 

asrama. 

ix.  Tidak diperkenankan menerima tamu pada waktu mahasiswa 

sedang mengikuti kuliah. 

h. Penggunaan Handphone dan gadget lainnya 

i. Mengingat bahwa pemakaian handphone dinilai telah 

mengganggu konsentrasi belajar dan kehidupan bersama, maka 

kepada mahasiswa tidak diperkenankan membawa atau 

menggunakan handphone pada saat saat teduh pribadi, ibadah 

pagi 
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dan malam, perkuliahan, studi mandiri dan acara-acara resmi STT 

Saint Paul. 

ii. Mahasiswa yang tinggal di luar kampus diijinkan membawa 

handphone kekampus dengan catatan handphone dimatikan atau silent 

dan digunakan pada jam-jam di luar perkuliahan. 

iii. Mahasiswa yang sedang praktek pelayanan dihimbau tidak membawa 

handphone pada jam-jam ibadah dan pelayanan di gereja. Hal ini 

perlu dilakukan agar mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh pada 

pelayanan dan interaksi dengan jemaat. 

iv. Akses ke jejaring sosial (Facebook, Twitter, WA, dll.) baik melalui 

handphone, laptop, dll. Hanya bisa dilakukan di luar kegiatan kampus 

dan pelayanan. 

i. Ibadah 

i. Saat teduh pribadi (05.30 – 06.00) berisikan doa, pembacaan dan 

perenungan Firman Tuhan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa 

setiap pagi. 

ii. Kebaktian pagi (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat) dan kebaktian malam 

(Senin, Selasa, Kamis), wajib diikuti dengan penuh khidmat dan 

hormat oleh mahasiswa asrama. 

iii. Kebaktian hari Sabtu untuk Youth (HTBC). 

iv. Hari Minggu wajib dikuduskan untuk kebaktian/ibadah kepada 

Tuhan. 

v. Ibadah bulanan mahasiswa setiap hari rabu minggu terakhir atau 

minggu keempat.  

j. Pelayanan 

i. Mahasiswa mendapatkan tugas pelayanan dari STT Saint Paul. 

Pelayanan itu terdiri dari pelayanan di dalam dan di luar kampus. 

Semua pelayanan ini harus dikerjakan dengan kerelaan serta dengan 

penuh kesetiaan. Masing-masing menyadari bahwa segala sesuatu itu 

dikerjakan untuk Tuhan. 

ii. Pelayanan di kampus terdiri dari pelayanan mimbar dan pelayanan di 

bawah mimbar seperti pembersihan kampus, belanja, memasak, 

merawat teman yang sakit, tugas praktis, dll.  

iii. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan pelayanan yang menjadi 

tanggung-jawabnya harus melapor. 

iv. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima atau membuat  janji 

pelayanan di luar tanpa seijin Ketua STT Saint Paul Bandung. 
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k. Berpakaian 

i. Dalam hal berpakaian, mahasiswa harus menjaga kerapihan, 

kebersihan dan kesopanannya serta tidak menurut teladan dunia. 

Mahasiswa tidak diperkenankan memakai celana yang ketat atau 

pakaian-pakaian lainnya yang kurang sopan. Mahasiswi tidak 

diperkenankan memakai pakaian mini (rok bawah harus menutupi 

lutut) atau pakaian yang tidak berlengan. 

ii. Pada waktu memimpin kebaktian, mahasiswa wajib memakai baju 

atas putih berdasi dan celana berwarna gelap. Demikian juga 

mahasiswi wajib memakai baju atas putih, blazer dan rok 

berwarna gelap. 

iii. Mahasiswa/i tidak diperkenankan memakai baju tidur ke luar dari 

asrama; memakai pakaian training, celana pendek atau kaus tidak 

berlengan, sandal ke perpustakaan, kuliah, dll. Pemakaian sandal 

keluar asrama hanya pada waktu melaksanakan tugas rutin 

kebersihan. 

 

l. Keterlibatan dengan Gereja Anglikan 

i. Setiap mahasiswa wajib mendukung kegiatan dan pelayanan 

Gereja Anglikan Indonesia St. Paul Bandung, secara khusus bagi 

mahasiswa asrama dan yang tidak memiliki pelayanan. 

ii. Mahasiswa diharuskan untuk ikut dalam pelayanan gereja tersebut 

seperti: Pelayanan Sekolah Minggu, Pemuda/Remaja, Umum, 

Kelompok-Kelompok Doa, Kelompok-Kelompok Pemuridan, dll. 

iii. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan bulanan pelayanan 

(formulirnya disediakan oleh pihak kampus) dan menyerahkannya 

kepada: 

- 1 (satu) rangkap untuk mahasiswa yang bersangkutan 

- 1 (satu) rangkap untuk dosen wali/staf yang berwewenang 

untuk diteruskan kepada Wakil Ketua III  Bidang 

Kemahasiswaan. Adapun laporan pelayanan tersebut 

diserahkan antara tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya. 

iv. Setiap mahasiswa wajib menginjil dengan target 1 (satu) minggu 

minimal 1 (satu) jiwa. 

v. Setiap mahasiswa diwajibkan mengadakan pelayanan pemuridan 

(follow up) kepada jiwa-jiwa yang sudah diinjili, misalnya dengan 

mengadakan/membentuk Connect Group (CG) atau kelompok 
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Alpha.  Jiwa-jiwa yang telah dimenangkan dan yang dilayani ini 

diproyeksikan sebagai tempat pelayanannya setelah mahasiswa 

bersangkutan menyelesaikan kuliahnya. 

vi. Setiap mahasiswa sudah bisa memiliki minimal 1 (satu) kelompok 

pemuridan (CG, kelompok PA, kelompok Alpha, dll.) dalam masa 

pelayanan 2 (dua) semester/satu tahun. Mereka yang sudah dibina 

diwajibkan memuridkan orang lain lagi, sehingga tercipta suatu 

multiplikasi rohani. 

m. Inventaris Sekolah Tinggi Teologi  Saint Paul Bandung 

i. Semua barang inventaris milik Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul 

Bandung di bawah tanggung jawab Rektorat. 

ii. Inventaris STT Saint Paul Bandung adalah persembahan orang-

orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan STT Saint Paul 

Bandung, maka setiap mahasiswa bertanggung jawab menjaga 

dan memelihara serta merawat barang- barang milik Sekolah 

Tinggi Teologi Saint Paul Bandung untuk kepentingan bersama, 

misalnya: tidak mencorat-coret tembok, matikan listrik, air, AC 

jika tidak diperlukan. Masuk atau keluar pintu harap ditutup 

kembali, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas 

piket yang sudah ditentukan, dll.  

iii. Barang-barang STT Saint Paul yang dipergunakan untuk 

kepentingan bersama seperti alat-alat makan, minum, dll. Tidak 

diperkenankan dibawa masuk kedalam kamar. 

iv. Bagi mahasiswa yang merusak, menghilangkan atau 

menyalahgunakan barang inventaris tersebut, akan diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

8. Sanksi 

Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut di atas akan mendapat sanksi : 

i. Teguran 

ii. Skorsing  

iii. Dikeluarkan 

iv. Wajib menggantinya 

9. Mahasiswa harus menyediakan sendiri perlengkapan hidup pribadi 

seperti selimut, ember, dll. 

10. Tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang ke STT Saint 

Paul, yaitu barang- barang yang membahayakan dan yang 

bertentangan dengan moral Kristen. 
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11. Peraturan dan Kebijaksanaan lainnya 

Hal-hal berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan yang belum 

diatur dalam panduan ini akan dibahas secara khusus dan 

ditetapkan oleh unsur Pimpinan dan Staf Sekolah Tinggi Teologi 

Saint Paul Bandung. 

 

   

 

 

                                               

 

  Bandung, Juli 2022 

 

Mengetahui, 

Ketua   

                                          

 

   

Waket III Bid. Kemahasiswaan 

Hertina Soerjaman, M. Th.  

NUP: 9923111159                               
Andrias Tataming, M. Th. 

NIDN 232008760 
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PENGAKUAN IMAN NIKEA 

 

Aku percaya kepada satu Allah, 

Bapa yang mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, 

Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 

 

Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, 

Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa. 

 

Sebelum ada segala zaman, 

Allah dari Allah, Terang dari terang, 

Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 

Diperanakan, dan bukan dibuat, 

Sehakekat dengan sang Bapa, 

Yang dengan perantaraan-Nya, segala sesuatu dibuat; 

Yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, 

Dan untuk keselamatan kita,  

Dan menjadi daging oleh Roh Kudus, 

Dari anak dara Maria, dan menjadi manusia; 

Yang disalibkan bagi kita,  

Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, 

Menderita dan dikuburkan; 

Yang bangkit pada hari ketiga, 

Sesuai dengan isi Kitab-kitab, 

Dan naik ke sorga; 

Yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, 

Dan akan datang kembali dengan kemuliaan,  

Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, 
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Yang kerajaan-Nya takkan berakhir. 

Aku percaya kepada Roh Kudus, 

Yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan,  

Yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, 

Yang bersama-sama dengan Sang Bapa  

dan Sang Anak, 

Disembah dan dimuliakan, 

Yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. 

Aku percaya satu gereja yang kudus,  

Dan Am dan rasuli. 

 

Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. 

Aku menantikan kebangkitan orang mati,  

Dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. 

 


