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Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan pertolongan-Nya 

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) STT Adhi Wacana telah 

selesai disusun. Roadmap merupakan rencana strategis selama 5 tahun mendatang, yang 

menentukan arah dan target sasaran kegiatan penelitian dan PkM. 

Roadmap ini menjadi dasar program pelaksanaan penelitian dan PkM bagi semua 

dosen yang melakukan tugas-tugas penelitian dan PkM. Tersedianya roadmap akan 

membuat penelitian dan PkM menghasilkan luaran yang bermanfaat dan memiliki 

sumbangsih besar kepada ilmu teologi, dan jemaat. 

Pembahasan roadmap ini telah dilakukan guna penyesuaian dengan berbagai 

peraturan yang berlaku, serta mengakomodir berbagai kebijakan yang ada di STTAW. 

Mendasarkan peraturan pada Statuta dan dokumen SPMI tentang Penelitian, maka 

roadmap ini bisa disusun dan ditetapkan. 

Harapan yang ada melalui roadmap ini semua kegiatan penelitian dan PkM dapat 

terwujud sehingga Visi Misi STTAW dan prodi dapat tercapai. 

 

 

Surabaya, 14 Januari 2020 

Ketua Adhi Wacana Surabaya 

 

Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K 

NIDN 2320087901 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

   

SURAT KEPUTUSAN 

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

NOMOR: 13/STTAW/Kep./14/I/2020 

TENTANG 

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STT ADHI WACANA SURABAYA TAHUN 2020 - 2025 

 

MENIMBANG:   

a. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

terarah dan menghasilkan luaran yang baik, maka perlu disusun sebuah rencana strategis yang 

menjadi peta jalan penelitian. 

b. Bahwa penelitian perlu diarahkan sesuai dengan visi misi STTAW, secara terencana, sehingga 

dapat dimonitor dan dievaluasi ketercapaiannya, untuk itu perlu disusun roadmap penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

c. Bahwa dalam penetapan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat 

dikeluarkan surat keputusan ketua STTAW. 

 

MENGINGAT:   

1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya. 

2. Buku SPMI STTAW tentang Standar Penelitian 

3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTAW 

 

MEMPERHATIKAN:   

Hasil Keputusan Rapat Senat Dosen yang menghasilkan draft dan rancangan roadmap penelitian 

dan pengabdian kepada Masyarakat pada tanggal 7 Januari 2020. 

 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: 

1. Pedoman Rencana Strategis ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TAHUN 2020-2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat mulai berlaku sejak penetapannya dalam surat keputusan ini. 

2. Setiap dosen dan para peneliti yang ada di STTAW berkewajiban untuk mentaati dan 

melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman 

ini dengan penuh tanggungjawab. 

3. Keputusan ini berlaku pada tanggal dikeluarkan, dan apabila dalam penetapannya didapati 

kekeliruan maka dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Surabaya, 

Pada tanggal 14 Januari 2020 

 

 

 

 

Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K 

NIDN 2320087901 
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A. LATAR BELAKANG 

 

Tridarma Perguruan Tinggi menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan 

baik dan berkualitas oleh STT Adhi Wacana. Kewajiban melaksanakan pendidikan, 

penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan 

kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 

Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Rencana Strategis Penelitian dan PkM 2020-2025 merupakan arahan kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian, PkM dan 

inovasi dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan 

perkembangan Program Studi dan STTAW serta lingkungan strategisnya. Penyusunan 

Rencana strategis Penelitian periode tahun 2020–2025 dilandaskan pada sejumlah 

kebijakan STTAW, khususnya keputusan senat dan Rencana Induk Pengembangan 

STTAW 2017 - 2027, Renstra STTAW 2017-2022, serta kebijakan-kebijakan nasional dan 

daerah, serta keputusan ketua STTAW. Rencana Penelitian dan PkM STTAW 2020 – 2024 

disusun dengan melalui tahapan–tahapan menetapkan identitas, mengembangkan 

rencana aksi untuk mencapai program strategis, serta implementasi dan monev. Rencana 

aksi dalam mencapai prioritas 
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B. DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN 

 

Dasar penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini 

dalam penyusunannya didasarkan kepada beberapa landasan hukum antara lain sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 

5. Statuta STT Adhi Wacana Surabaya 

6. Struktur Organisasi Pedoman Tata Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan STT 

Adhi Wacana Surabaya. 

7. RIP STTAW 2017-2027 

8. Renstra STTAW 2017-2022 

 

C. VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI STTAW 

 

Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) STTAW menjadi dasar kebijakan, pengaturan, 

pelaksanaan dan penetapan roadmap penelitian dan PkM STTAW. Mengawali 

pembahasan tentang roadmap ini penting sekali untuk memperhatikan pernyataan VMTS 

STTAW. 

 

1.  VMTS STTAW 

Visi: 

Berkarakter Kristus, kompeten dalam pelayanan pastoral, pendidikan, dan misi holistik  

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi secara komprehensif dan integratif yang 

kembali kepada Ajaran Yesus sebagai dasar pembentukan karakter hamba Tuhan. 

2. Melaksanakan Penelitian di bidang teologi sebagai upaya pengembangan keilmuan 

untuk menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang terjadi di gereja dan 

masyarakat di Indonesia. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan misi holistik 

untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. 

 

Tujuan  

1. Mempersiapkan pelayan Tuhan yang memiliki karakter Kristus dan memiliki 

kompetensi intelektual yang baik.  

2. Melahirkan para hamba Tuhan yang memiliki kemampuan dalam pelayanan pastoral, 

misi, pendidikan, serta mampu memperlengkapi jemaat agar memiliki kedewasaan 

rohani, dan perubahan perilaku yang sesuai dengan karakter Kristus.  
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3. Melahirkan para hamba Tuhan yang memiliki komitmen dan kesetiaan dalam 

pelayanan, menumbuhkan jiwa kerjasama, kasih dan kepedulian dalam diri para 

pelayan Tuhan agar mampu mewujudkan pelayanan yang holistik kepada jemaat, 

bangsa dan Negara. 

 

Sasaran dan strategi pencapaiannya 

Sasaran STT Adhi Wacana 

1. Lulusan STT Adhi Wacana memiliki karakter Kristus dan pengetahuan kompetensi 

intelektual yang cakap sehingga dapat mengisi kebutuhan pelayanan di Gereja BEST 

dan di dunia kerja sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dimilikinya.  

2. Lulusan kompeten memiliki kreatifitas dan ketrampilan dalam pelayanan pastoral, 

misi dan pendidikan secara holistik di gereja, dan di tengah masyarakat pada 

umumnya. 

3. Lulusan menjadi hamba Tuhan yang mandiri, komitmen dan setia di tempat 

pelayanan, dapat bekerja sama dan beradaptasi dalam pelayanan kepada jemaat, 

bangsa dan Negara. 

Strategi Pencapaian STT Adhi Wacana adalah : 

1. Melakukan penelitian kebutuhan pelayanan dan dunia kerja di tengah masyarakat 

sebagai pemakai lulusan (stakeholder), menyelenggarakan pendidikan yang 

berkualitas, relevan, serta mengadakan evaluasi secara komperhensip terhadap 

proses pendidikan secara berkala dan mengikuti perkembangan zaman. 

2. Menerapkan kurikulum yang seimbang antara teori dan praktik sehingga 

menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif dan terampil ditempat pelayanan. 

3. Mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, komitmen terlatih dan siap 

pakai dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. 

 

2. VMTS Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana 

Visi 

Visi Prodi S1 Teologi adalah: Berkarakter Kristus, mandiri dalam pendewasaan jemaat. 

 

Misi Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana  

1. Melaksanakan pendidikan Teologi yang komprehensif dan berorientasi pada 

ajaran Yesus.  

2. Melaksanakan penelitian di bidang teologi pastoral dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya.  

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 

secara holistik. 

4. Melahirkan teolog yang berkarakter Kristus dan hidup dalam Roh (Blessing in the 

Spirit) 

 

Tujuan Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana 

1. Menyiapkan tenaga hamba Tuhan yang memiliki pengetahuan teologi berbasis 

ajaran Yesus   
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2. Melahirkan hamba Tuhan yang memiliki kemampuan dalam pelayanan pastoral, 

misi, dan pelayanan dalam masyarakat pada umumnya. 

3. Menciptakan hamba Tuhan sebagai teolog yang mampu melaksanakan pelayanan 

perintisan jemaat dan pastoral secara holistik. 

4. Melahirkan hamba Tuhan yang berkarakter Kristus yang kreatif, inovatif, 

komitmen ditempat pelayanan, dan hidup dalam berkat Roh Kudus (Blessing in the 

Spirit). 

   

Sasaran Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana 

 Sasaran Prodi S1 Teologi 

1. Teolog yang kompeten dalam berteologi yang berbasis Ajaran Yesus, memiliki 

kemampuan dalam mengeksegesis dan berkotbah ekspositori. 

2. Alumni dapat mengisi kebutuhan pelayanan di semua bidang baik di gereja dan 

masyarakat dengan memiliki keandalan profesi di dalam bidang pelayanannya 

3. Lulusan memiliki kemampuan dalam perintisan jemaat dan pastoral secara 

holistik. 

4. Alumni yang memiliki karakter Kristus hidup dalam roh, komitmen dan setia 

dalam pelayanan pastoral dan misi. 

Strategi Pencapaian Prodi S1 Teologi:  

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang Alkitabiah berpusat pada 

ajaran Yesus, dan berbasis KKNI. 

2. Mengintegrasikan kurikulum dalam penerapan praktek pelayanan di gereja dan 

masyarakat.  

3. Mempraktekkan ilmu teologi dalam perintisan jemaat dan pelayanan pastoral 

secara holistik.  

4. Melaksanakan pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani dalam 

pendidikan, ibadah dan kehidupan bersama di asrama kepada semua mahasiswa.   

 

D. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN 

 

Tujuan disusunnya roadmap penelitian dan PkM pada intinya adalah untuk menjadi 

arah dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian dan PkM yang 

bersifat terpadu untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dosen dan infrastruktur 

yang dimiliki STTAW. Diharapkan, kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan secara 

terpadu, modern, bermutu, dan berbasis teknologi informasi, akan menjadi modal dan 

kekuatan dasar dalam pengembangan program studi yang ada di STTAW. 
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A. TUJUAN PENELITIAN DAN PKM TEOLOGI AGAMA KRISTEN 

 

Penelitian dan PkM pada bidang kajian teologi pendidikan Kristen dilakukan untuk 

meningkatkan nilai-nilai kehidupan jemaat dan masyarakat secara universal, agar 

memiliki kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan. Kegiatan 

penelitian dan PkM adalah perwujudan nyata dari tanggungjawab dunia akademik 

terhadap pencapaian dan kelangsungan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang 

lebih baik dalam setiap aspek kehidupannya secara holistik. 

 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian di STT Adhi Wacana diarahkan kepada pencapaian 

sebagai berikut:  

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;  

3. Meningkatkan kapasitas penelitian;  

4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia; 

5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual 

secara nasional dan internasional.  

 

Secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan pengembangan 

STT Adhi Wacana, Gereja BEST dan jemaat adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan penelitian yang dapat mengembangkan suasana pembelajaran dan 

pengembangan teknologi pembelajaran di STT Adhi Wacana. 

2. Menghasilkan temuan yang menjadi solusi bagi permasalahan pastoral, misi, 

liturgy, kepemimpinan dan berbagai permasalahan lainnya yang ada di gereja. 
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3. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan, untuk bermanfaat luas bagi gereja 

dan masyarakat. 

4. Menghasilkan karya yang berbasis pada lima pilar gereja BEST yaitu ajaran Yesus, 

karakter Kristus, misi, pemuridan, diakonia. 

5. Mengembangkan budaya akademik terutama penelitian dikalangan dosen dan 

mahasiswa. 

 

2. Tujuan PkM 

Secara umum tujuan PkM di STT Adhi Wacana diarahkan kepada pencapaian 

sebagai berikut:  

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi;  

2. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau 

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

4. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, 

secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan  

5. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan 

martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber 

daya alam.  

 

Tujuan khusus PkM adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembinaan rohani kepada gereja, jemaat dan masyarakat agar 

memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. 

2. Memberdayakan masyarakat pedesaan terutama desa adobsi Gereja BEST di NTT 

dan di tempat yang lain. 

3. Memberikan pelayanan diakonia dan rohani sebagai bentuk pelayanan misi 

holistic. 

4. Melakukan pelatihan keterampilan dan menumbuhkan jiwa entrepreunership. 
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B. NILAI-NILAI PENELITIAN DAN PKM TEOLOGI AGAMA KRISTEN 

 

Nilai adalah sesuatu yang abstrak namun dapat dinyatakan dalam kehidupan. 

Sesuatu yang bernilai luhur dalam penelitian dan PkM yang dilaksanakan STTAW dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Nilai-nilai Penelitian STTAW 

a) Kebenaran Teologis, adalah nilai utama yang perlu dijunjung tinggi, karena Alkitab 

adalah sumber kebenaran, setiap penelitian teologi didasarkan atas kebenaran 

FIrman Tuhan. Penelitian teologi agama Kristen bukan untuk menguji apakah 

Alkitab benar atau salah, namun untuk menggali, menemukan makna prinsip, ilmu 

dari teks, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. 

b) Orisinalitas, bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar adalah hasil karya 

intelektual sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, 

c) Humanis, bahwa penelitian ditujukan untuk memberikan manfaat bagi 

peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia secara universal, 

d) Kejujuran, bahwa penyelenggaraan penelitian harus dilakukan berdasarkan nilai 

kejujuran dan diolah benar-benar berdasarkan fakta dan data yang ada, 

e) Ilmiah, bahwa penyelenggaraan penelitian dilakukan berdasarkan metodologi 

yang lazim dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawaban kebenarannya 

berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, 

f) Aplikatif, bahwa hasil penelitian harus dapat direalisasikan dan dimanfaatkan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.  Nilai-nilai Pengabdian kepada Masyarakat STTAW 

a) Pembentukan mental spiritual, dan karakter setiap jemaat agar memiliki 

kehidupan yang berubah sesuai kebenaran Firman Tuhan. Mengalami dan 

menikmati keselamatan kekal baik sewaktu di bumi maupun dalam kehidupan 

kelak dalam Kerajaan Sorga. 

b) Humanis, bahwa kegiatan PkM ditujukan untuk memberikan manfaat bagi 

peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia sebagai bentuk tanggung jawab dunia 

akademik terhadap kelangsungan kehidupan jemaat masyarakat yang lebih baik. 



8 
 

c) Aplikatif, bahwa kegiaan PkM yang dilakukan benar-benar dapat diterapkan 

masyarakat sebagai solusi permasalahan sosial yang dihadapi, baik dalam bentuk 

perbaikan suatu kondisi sosial maupun upaya perbaikan yang bermanfaat secara 

berkelanjutan, yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari 

komunitas yang menjadi sasaran PkM. 

d) Fleksibel, bahwa kegiatan PkM ditujukan dapat dilaksanakan secara mudah dan 

tidak terikat sehingga dapat memberikan manfaat lebih yang lebih baik bagi 

masyarakat. 

e) Dinamis, bahwa kegiatan PkM ditujukan dapat dilaksanakan dengan cepat, aktif, 

dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat sehingga hasil PkM 

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 

f) Berkesinambungan, bahwa kegiatan PkM ditujukan dapat dilaksanakan secara 

berkesinambungan sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil yang 

diharapkan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih 

baik. 

g) Memiliki makna pembentukan dan pemberdayaan kehidupan manusia secara 

holistic, baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani, beserta interaksi dengan 

lingkungannya, sehingga dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan damai 

sejahtera. 
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A. DOSEN SEBAGAI PENELITI 

 

Dosen STTAW merupakan pendidik sekaligus sebagai peneliti yang memiliki 

kualifikasi pendidikan minimal S2, dan memiliki keahlian dalam bidang teologi agama 

Kristen. Untuk mendukung terselenggaranya penelitian dan PkM di dukung oleh tenaga 

kependidikan yang dapat memperlancar semua kegiatan penelitian dan PkM. 

Profil dosen dan tenaga pendidik yang ada di STTAW dapat disajikan pada tabel 

berikut ini: 

 

No NIDN Nama Dosen Gelar 
Jabatan 

Akademik 
Bidang 

Keahlian 
Pendidikan 

1 2307086101 Adolf Antjura Dr,S.Th,M.Th - Kepemimpinan 
Misi, pastoral 

S3 

2 2314087701 Eunike Agoestina S.Pd.K,M.Pd.K Asisten Ahli PAK, Ministry S2 

3 2316087701 Agus Widodo M.Pd,S.Th - Praktika, PAK S2 

4 2320087901 Daud Darmadi S.Pd.K,M.Pd.K,D.Th Lektor Misi, Sitematika, 
PAK 

S3 

5 2322047402 Erline Kane Ilham S.Th,M.Th - Bahasa, Biblika S2 

6 2306107202 Heny S.Th,M.Th - Biblika, Praktika, 
Bahasa 

S2 

7 2324116801 Selamet Samuel S.Th,M.Th - Praktika 
Sistematika 

S2 

8 2325026802 Sjanette Eveline 
Saptenno 

S.Pd.K,M.Th - Biblika 
Sistematika 

S2 

 

 

Profil dosen dan tenaga kependidikan pada tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel 

berikut ini: 

No. Unsur SDMI 
Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 S1 D3 SMA 

1 Dosen 2 6    8 

2 Tenada Kependidikan   4   4 

3 Mahasiswa     68 68 

 Jumlah      80 
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B. MAHASISWA 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan PkM, di samping dosen yang dapat 

dilibatkan dan merupakan sumber daya peneliti adalah mahasiswa. Keterlibatan 

mahasiswa akan membentuk mahasiswa menjadi pribadi peneliti yang tidak kalah 

penting. Bentuk keterlibatan mahasiswa dalam penelitian teologi agama Kristen adalah: 

1. Skripsi, merupakan bentuk penelitian mahasiwa secara mandiri dibawah bimbingan 

dosen, yang tentu akan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat. 

2. Mahasiswa S2 merupkan peneliti yang aktif selain menulis tsis di akhir program 

studinya, juga melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal teologi dan 

pendidikan Kristen. 

3. Kerjasama secara kolaboratif antara mahasiswa dan dosen dalam penelitian 

merupakan upaya melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 

4. Untuk kegiatan PkM, mahasiswa mulai dilatih untuk melakukan Perkuliahan yang 

berbasis pada pelayanan jemaat, sebagai bentuk kegiatan PkM. 

5. Kegiatan PPL Mahasiswa dalam bimbingan dosen merupakan bentuk kegiatan PkM 

yang dilakukan oleh mahasiswa. 

 

C. ARAH KEBIJAKAN PENELITIAN 

Dalam pelaksanaan Penelitian sasaran yang diharapkan tercapai dalam kurun 

waktu  sampai dengan 2024 adalah : 

a. Terbangunnya budaya akademis melalui penelitian dalam diri dosen dan mahasiswa 

b. Terselenggara program hasil penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan di STT ADHI WACANA SURABAYA 

c. Terselenggara program hasil penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu 

kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya lokal. 

d. Menjadikan STT ADHI WACANA sebagai rujukan pemecahan persoalan sosial, 

minimal di tingkat lokal sekaligus mitra kerja penyelesaian masalah kemasyarakatan 

yang dinamis. 

e. Terselenggara kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki concern 

penelitian yang sama yaitu dalam bidang pengembangan kualitas gereja, teologi, 

pendidikan Kristen dan misiologi yang sejawat serta lembaga pendidikan tinggi 

lainnya. 
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D. ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Dalam pelaksanaan Penelitian sasaran yang diharapkan tercapai dalam kurun 

waktu 2017 sampai dengan 2022 adalah : 

a. Terbangunnya budaya pelayanan yang entrepreuner holistik dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Terselenggaranya praktek pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran, 

berdampak, dan berkelanjutan. 

c. Terselenggaranya kemitraan dengan donatur atau penyandang dana yang memiliki 

visi yang sama dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa desa adobsi Gereja 

BEST di Nusa Tenggara Timur. 

d. Terselenggara kemitraan (partnership) yang baik dengan pemerintah daerah sebagai 

akibat dari program otonomi daerah demi meningkatkan kualitas pengabdian 

masyarakat. 
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A. CAPAIAN PENELITIAN DAN PKM TEOLOGI AGAMA KRISTEN 

 

Pencapaian penelitian dan PkM Teologi Agama Kristen di STTAW dalam kurun 

waktu lima tahun mendatang mengikuti kebijakan rencana strategis STTAW tahun 2017-

2022. Capaian adalah secara kuantitif dan kualitatif dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Kuantitatif 

Secara kuantitatif (jumlah), yaitu banyaknya hasil penelitian dan realisasi program 

PkM yang dilaksanakan untuk selanjutnya dihitung rasionya terhadap jumlah dosen 

tetap. Diprogramkan bahwa setiap dosen memiliki karya penelitian sebanyak 1 judul 

dalam setiap tahun akademik. Sedangkan untuk kegiatan PkM juga demikian setiap dosen 

memiliki kegiatan PkM di gereja secara berkelanjutan, dan memiliki 1 judul PkM yang 

memenuhi standard atau pedoman STTAW. 

 

2. Kualitatif 

Secara kualitatif, hasil penelitian dan PkM dilihat dari mutu penelitian dosen dan 

atau mahasiswa dengan mengukurnya melalui outcome (manfaat) penelitian bagi 

peningkatan nilai kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai manfaat 

dan semakin luas masyarakat yang dapat memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, maka 

semakin baik kualitas penelitian dan PkM yang dilakukan.  
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B. LUARAN PENELITIAN DAN PKM TEOLOGI AGAMA KRISTEN 

Jenis Luaran penelitian yang hasilkan dalam penelitian bidang teologi agama Kristen 

diantaranya adalah: 

 

Tabel 2.1 Luaran penelitian STTAW 

No. Jenis Luaran 
1 Publikasi Ilmiah melalui Jurnal Internasional 

Nasional Terakreditasi 
Lokal 

2 Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional 
Nasional 
Lokal 

3 Publikasi Ilmiah melalui Jurnal Internasional 
Nasional Terakreditasi 
Lokal 

4 Visiting Lecturer Internasional 
5 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Paten  

Paten sederhana 
Hak Cipta 
Desain produk 

6 Buku Buku Ajar (ISBN) 
Monograf 
Buku Referensi 

7 Karya Seni/Rekayasa Sosial/Desain/Model/Prototype 
8 Laporan Penelitian yang tidak dipublikasikan 

 

Jenis Luaran PkM yang dihasilkan diantaranya adalah: 

1. Jasa; 

2. Metode; 

3. Produk/barang; dan 

4. Paten. 
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A. ROAD MAP PENELITIAN STTAW 2020-2025 

 

Penjabaran Penelitian STTAW dapat dilihat pada gambar roadmap berikut ini 

 

 

 

Penelitian STTAW mengarah kepada penelitian yang unggulan pada tahun 2025 

dimana penelitian diarahkan kepada: 

1. Teologi integratif: Teologi denganTeologi 

Hal ini dilakukan dengan cara meneliti dan membuat suatu kajian tentang 

pengintegrasian antar bidang ilmu-ilmu teologi, dimana Teologi murni menjadi dasar 

bagi teologi terapan, mengkaitakan teologi sistematika dalam praktek misi, pastoral, 

pemuridan, etika dan sebagainya. Mengkaitkan teologi praktika dengan teologi 

biblika yang memberikan dasar bari praktek-praktek pendewasaan jemaat yang 

didasari oleh penfasiran Alkitab yang baik dan tepat. 

2. Teologi integratif Teologi dengan Disiplin ilmu lain 
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Penelitian diarahkan kepada hubungan dan penerapan teologi dengan disiplin ilmu 

lain: Teologi dengan Filsafat, Teologi dengan psikologi, sehingga akan dihasilkan 

temuan-temuan teologi yang aplikatif dan bermanfaat bagi jemaat. 

3. Hermeneutika Lintas Tekstual 

Mengembangkan penelitian eksegese dan membandingkannya dengan teks lainnya di 

dalam Alkitab baik PB maupun PL. dan akan dihasilkan temuan baru teologi yang 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan jemaat, gereja dan masyarakat pada umumnya. 

 

4. Pembacaan dan Penafsiran Lintas Tekstual 

Adalah sebuah upaya teologi biblika yang tergolong baru, dimana peneliti akan 

membuat kajian tekstual, membaca suatu teks dalam kerangka teks atau zaman lain 

dalam Alkitab, dan menerapkannya pada peristiwa atau kejadian masa sekarang 

untuk menemukan solusi yang berdasarkan kebenaran Firman Tuhan. 

 

B. ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STTAW 2020-2025 

 

Arah kebijakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan dalam roadmap 

berikut ini: 

 

 

 

PkM STTAW mengarah kepada kegiatan unggulan pada tahun 2025 dimana 

pelaksanaannya diarahkan kepada: 

1. Pelaksanaan PkM berbasis misi holistic 
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STTAW menganalisis kebutuhan gereja/jemaat/masyarakat yang menjadi mitra 

PkM. Melaksanakan misi PkM secara holistic untuk memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang ada. Kegiatan pembinaan, pendampingan, ibadah, seminar, PI, 

KKR, dan kegiatan rohani lainnya, dilakukan secara integratif dalam misi holistic, 

yang disertai dengan upaya memberikan solusi terhadap kebutuhan jasmani. Dengan 

demikian jemaat mitra akan mengalami damai sejahtera lahir dan batin. 

2. Jemaat Surabaya yang Misioner 

Adalah serangkaian kegiatan PkM yang diarahkan kepada pendewasaan jemaat, 

sampai mengarah kepada jemaat yang mau terlibat dalam pelayanan, sesuai dengan 

panggilan misinya. 

3. Desa adopsi mandiri 

PkM diarahkan kepada kemandirian desa adopsi, sehingga PkM mulai dari tahap awal 

dimaksudkan untuk menuju kepada sasaran ini. Setelah suatu desa mengalami 

kemandirian dalam satu atau dua aspek, maka akan dicari hal lainnya atau desa 

lainnya untuk dilakukan kegiatan PkM secara bertahap sampai mencapai jemaat yang 

dewasa dan mengalami kemandirian. 
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Mewujudkan roadmap yang adalah rencana strategis penelitian selama lima tahun 

mendatang tidak mudah, namun STTAW memiliki peluang dan kesempatan untuk 

mencapainya. Roadmap ini menjadi dasar pelaksnaan kegiatan penelitian dan PkM dosen 

sehingga menghasilkan luaran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian unggulan STTAW adalah menghasilkan luaran yang mengarah kepada 

judul peneltian tentang teologi integrative dan hermeneutik lintas teks. 

PkM unggulan STTAW dilakukan dengan pelaksanaan misi holistic, pendewasaan 

iman di jatim menjadi jemaat yang misionaris, dan perwujudan desa adopsi yang mandiri. 

Untuk mencapai program unggulan ini STTAW meningkatkan mutu SDM terutama 

dosen untuk dapat melakukan semua program yang telah ditetapkan. Selain itu dengan 

menjalin kerjasama dengan Gereja GAB BEST baik dari dalam maupun luar negeri untuk 

mendapatkan  dukungan pendanaan kepada STTAW. 
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