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KATA PENGANTAR 

  

Segala Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas 

kasih setia dan pertolongan-Nya, Pedoman Penerimaan 

Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana telah 

selesai disusun. Buku kecil ini akan menjadi dasar 

mekanisme perekrutan, seleksi, dan orientasi bagi 

mahasiswa STTAW, untuk menjamin keberlanjutan jumlah 

dan mutu mahasiswa yang  ada di STTAW. 

Buku ini disusun untuk kalangan sendiri, dengan 

memperhatikan kondisi yang ada di STTAW, serta jemaat, 

masyarakat yang ada di Indonesia. Semua bentuk masukan 

dan kritik yang bersifat konstruktif masih sangat 

diperlukan untuk penyempurnaan buku pedoman ini.  

  

  

Surabaya, 11 Jul 2017 

  

Ketua STTAW 
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LATAR BELAKANG 

 

Penerimaan mahasiswa baru adalah kegiatan rutin 
dalam tiap-tiap program studi yang ada di STTAW. 
Keteraturan dan standar mutu tentang penerimaan ini 
perlu ditetapkan agar dapat menjaring mahasiswa 
dengan jumlah kuota seperti yang direncanakan. 

STTAW dalam melaksanakan program studi 
memiliki mekanisme yang pada intinya terdiri dari tiga 
tahap, yaitu Masukan (input) Proses, Keluaran (output). 
Penerimaan Mahasiswa baru berada dalam tahap yang 
pertama yaitu masukan, dan menjadi salah satu faktor 
penentu keberhasilan dan perkembangan STTAW. 
Keberlanjutan suatu pendidikan ditentukan dari 
kontinyuitas dan jaminan jumlah mahasiswa baru yang 
masuk. Jumlah lulusan SMA/SMK yang ada di Indonesia 
banyak yang meminati untuk menempuh pendidikan di 
STTAW. Namun demikian jika tidak dilakukan 
penjaringan dan rekrutmen yang baik, mereka kurang 
informasi sehingga tidak masuk sebagai mahasiswa di 
STTAW. 

Saat ini daya tampung STTAW dalam tiap angkatan 
dan tiap prodi adalah 40 mahasiswa. Untuk mencapai 
target ini STTAW perlu merancang dan melaksanakan 
sistim rekrutmen secara menyeluruh pada calon 
mahasiswa melalui serangkaian seleksi yang ketat untuk 
menjamin mutu mahasiswa yang akan masuk.  

Menjadi harapan bersama, buku panduan ini dapat 
dijadikan acuan dalam penerimaan mahasiswa baru, 
sehingga dihasilkan mahasiswa baru yang sesuai dengan 
jumlah (kuantitas) yang ditargetkan, dan memiliki mutu 
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(kualitas) yang unggul. Buku Pedoman ini harus 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila 
dalam pelaksanaannya didapati kekurangan maka dapat 
dilakukan revisi sebagaimana mestinya. Masukan (input) 
yang baik akan memperlancar proses pendidikan dengan 
demikian akan dihasilkan lulusan yang berkualitas pula. 

  

TUJUAN 

1. Sebagai Pedoman penjaminan mutu penerimaan 
dan seleksi mahasiswa baru 

2. Sebagai acuan dan panduan kerja bagi pantia 
penerimaan mahasiswa baru 

3. Agar mahasiswa baru  memperoleh informasi 
yang jelas tentang sistem rekrutmen dan seleksi 
di STTAW 

4. Sebagai bahan informasi bagi civitas akademik, 
gereja, dan masyarakat pada umumnya 

 

TIM TUGAS PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Dalam penerimaan mahasiswa baru Ketua STTAW 
melalui Waket I Akademik dan Kaprodi mengangakat dan 
memberikan tugas kepada Tim Penerimaan Mahasiswa 
Baru, yang komposisinya terdiri dari: 

Ketua, dengan tugas pokok : 
· Memimpin, mengkoordinir , dan mengatur 

pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi 
mahasiswa baru, dan bertanggungjawab kepada 
Ketua STTAW 

· Merencanakan dan mengatur pelaksanakan 
strategi rekrutmen mahasiswa baru dalam bentuk 
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agenda kerja 
· Merencanakan dan mengatur pelaksanaan seleksi 

mahasiswa dalam bentuk agenda kerja 
· Merencanakan dan mengatur pelaksanaan 

orientasi mahasiswa baru dalam bentuk agenda 
kerja 

· Memimpin rapat kerja, dan rapat evaluasi 
pelaksanaan tugas 

· Memimpin rapat dengan semua panitia dengan 
melibatkan unsur pimpinan dalam memutuskan 
jumlah dan nama-nama mahasiswa yang lulus tes, 
dan dapat diterima sebagai mahasiswa STTAW 

· Mendelegasikan tugas, melakukan monitoring 
dan evaluasi kepada sekretaris, bendahara dan 
setiap seksi. 

 
 Sekretaris, dengan tugas pokok : 

· Berada di Ruang pendaftaran setiap jam kerja 
mulai pukul 08.00-15.00, setiap hari kerja yaitu 
senin-jumat, untuk melayani setiap calon 
mahasiswa, dan melaksanakan pendaftaran. 

· Melakukan seleksi administrasi pendaftaran 
kepada setiap mahasiswa. 

· Mengarsipkan semua berkas pendaftaran. 
· Menyusun soal ujian tertulis, tes kepribadian, 

dan menyusun jadwal pengawas ujian, serta 
mengarsipkan hasil dan nilai ujian dalam bentuk 
rekapitulasi nilai. 

· Menyusun jadwal ujian wawancara, dan 
mengarsipkan hasil ujian serta merekap hasil 
wawancara 

· Memberi informasi kepada mahasiwa yang 
diterima di STTAW via Telepon dan SMS, serta 
memberikan informasi tertulis kepada yang 
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tidak diterima di STTAW. 
· Mengatur jadwal orientasi mahasiswa baru 
· Menyiapkan materi dan properti pelaksanaan 

Orientasi mahasiswa baru dengan melibatkan 
senat mahasiswa STTAW. 

· Menyiapkan semua bahan laporan yang 
dibutuhkan oleh ketua dalam membuat laporan 
pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. 

  
Bendahara, dengan tugas pokok : 

· Berada di Ruang pendaftaran setiap jam kerja 
mulai pukul 08.00-15.00, setiap hari kerja yaitu 
senin-jumat, untuk melayani setiap calon 
mahasiswa, dan menerima keuangan 
pendaftaran. 

· Menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran 
kegiatan rekrutmen, seleksi, dan orientasi 

· Mencatat dan membuat laporan tertulis seluruh 
transaksi keuangan secara transparan dan 
akuntabel. 

  

Seksi Humas dan Publikasi, dengan tugas pokok : 
· Memberikan informasi atau menyampaikan 

pengumuman pendaftaran mahasiswa baru 
kepada gereja, sekolah, dan masyarakat dengan 
seluas-luasnya, melalui berbagai media 

· Melakukan pendekatan dan hubungan kepada 
masyarakat mengenai visi, misi, tujuan dan 
sasaran program, yang bertujuan untuk 
mengenalkan dan mendekatkan STTAW dengan 
masyarakat luas 

· Merencanakan dan melaksanakan system 
rekrutmen mahasiswa baru. 

· Mengadakan berbagai acara yang relevan di 
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sekolah, gereja, dan masyarakat pada umumnya 
dalam rangka sosialisasi pendaftaran mahasiswa 
baru 

· Melakukan komunikasi secara intensif kepada 
mahasiswa yang akan mendaftar dan yang sudah 
mendaftar. 

· Melakukan bimbingan, dan arahan kepada semua 
mahasiswa baru yang sudah mendaftar 

· Melakukan system rekrutmen baru bila jumlah 
pendaftar belum mencapai target yang diinginkan 

· Membantu sekretaris dalam melaksanakan 
tugasnya 

  

PENGUMUMAN PENDAFTARAN 

Untuk menyampaikan informasi penerimaan mahasiswa 
baru STTAW melakukan sosialiasi, pemberitahuan, dan 
pengumuman, melalui berbagai media antara lain : 

  
1. Mencetak brosur penerimaan mahasiswa baru dan 

membagikannya kepada gereja-gereja, 
SMA/SMK/SMTK, Persekutuan Doa, dan masyarakat 
pada umumnya. 

2. Menggunakan pengumuman penerimaan mahassiwa 
baru melaluiMengumumkan penerimaan mahasiwa 
baru melalui siaran radio yaitu dengan pembacaan 
pengumuman dan radio spot dalam bentuk jingle 
iklan. 

3. Mengumumkan Pendaftaran melalui website stttaw.  
4. Mengadakan acara Seminar, KKR, PA, Konser Doa, 

Pagelaran Musik, di gereja, persekutuan, doa, dan 
sekolah dalam rangka penyampaian informasi 
pendaftaran. 

5. Melakukan kunjungan ke gereja-gereja, sekolah, dan 
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persekutuan doa, serta menyampaikan informasi 
penerimaan mahasiswa baru. 

6. Menyampaikan pengumuman melalui warta mimbar 
gereja dan persekutuan doa 

7. Menyampaikan informasi pembukaan pendaftaran 
kepada seluruh alumni, sehingga mereka turut serta 
dalam usaha menyebarluaskannya. 

8. Melalui berbagai media diharapkan berita dan 
informasi penerimaan mahasiswa baru dapat 
meluas sampai ke wilayah Indonesia dan luar negeri. 
Setiap sivitas akademika, juga bertanggungjawab 
dan turut serta dalam usaha rekrutmen mahasiswa 
baru di STTAW. 

  

PERSYARATAN PENDAFTARAN 

1. Calon mahasiswa adalah seorang yang sudah lahir 
baru, mencintai Tuhan Yesus dan pekerjaan-Nya 

2. Memiliki pengalaman pelayanan di Gereja 
3. Memiliki beban pelayanan karena sebuah panggilan 
4. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun 
5. Memiliki tubuh yang sehat untuk menempuh 

pendidikan 
6. Berkomitmen dan memiliki kesungguhan serta 

kerelaan untuk membayar biaya pendidikan yang 
ditetapkan 

7. Memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat 
8. Calon mahasiswa dapat meminta formulir ke bagian 

adminstrasi/Panitia penerimaan mahasiswa baru, 
atau dengan cara:  klik link pendaftaran untuk 
pendaftaran secara online. 

9. Untuk pendaftaran secara online dapat 
melampirkan ijazah/surat keterangan lulus, KTP 
dan pas foto. 
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10. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi harus segera 
dikirim kembali ke STT Adhi Wacana, dengan 
melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
1) Menyerahkan Foto copy Ijazah SMA/SMK dan 

yang sederajat, dilegalisir sebanyak 4 lbr 
2) Menyerahkan Pas foto warna, pria : latar 

belakang biru, hem/jas, berdasi. Wanita latar 
belakang biru: pakain resmi (semi jas wanita); 
dengan ukuran: 3 x 4 = 8 lbr 

3) Menyerahkan Foto copy surat babtis/Sidi 4 lbr 
4) Menyerahkan Foto copy KTP 4 lbr 
5) Menyerahkan Foto copy Surat Keterangan 

dokter dinyatakan sehat untuk ikut pendidikan 4 
lbr 

6) Bagi Mahasiswa yang tinggal di asrama : Surat 
ijin dari orang tua/wali. 

7) Menuliskan kesaksian pertobatan, dan panggilan 
melayani Tuhan Yesus 

8) Semua persyaratan pendaftaran tersebur di atas 
dapat diserahkan pada saat mahasiwa datang ke 
kampus/asrama STTAW. 

9) Bagi mahasiswa pindahan dari STT lain harus 
mendapat rekomendasi dari ketua sekolah asal 
yang menyatakan bahwa sekolah asal tidak 
keberatan atas kepindahannya 

10) Mahasiswa pindahan atau yang sudah lulus 
diploma teologi, wajib membawa transkrip 
matakuliah. Pembantu Ketua Akademik STT Adhi 
Wacana akan menilai transkrip tersebut dan 
menentukan jumlah kredit mata kuliah yang 
harus diambil oleh yang bersangkutan. 
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WAKTU PENDAFTARAN 

Gelombang I : 1 Pebruari – 30 Juni 

Tes Seleksi 3 – 4 Juli 

Gelombang II: 1 Juli –  31 Agustus 

Tes Seleksi  1, 2 September 2021 

 

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

1. Waket I Akademik dan Kaprodi membentuk Tim 
penerimaan mahasiswa baru. 

2. Ketua STTAW menetapkan tim penerimaan yang 
sudah terbentuk dengan mengeluarkan Surat 
Keputusan. 

3. Tim Penerimaan mahasiswa baru mulai bekerja 
seseuai dengan uraian tugas masing-masing 

4. Menyebarkan informasi pendaftaran secara online 
melalui website STTAW dan semua media sosial 
STTAW. 

5. Mahasiswa dapat mendaftar secara online melalui 
website STTAW. 

6. Melakukan seleksi administrative kepada calon 
mahasiswa. 

7. Mencatat dan membuat laporan kemajuan secara 
periodic jumlah mahasiswa yang sudah mendaftar. 

8. Menyelenggarakan tes tertulis dan tes wawancara 
dengan melibatkan para dosen lainnya. 

9. Pelaksanaan Tes tertulis meliputi Pengetahuan 
umum, Pengetahuan Alkitab, dan Kemampuan 
Bahasa Inggris, Tes Kepribadian dan Wawancara. 

10. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi 
ditindaklanjuti oleh sekretaris program studi 
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masing-masing. 
11. Kaprodi menerima daftar mahasiswa, dan 

melakukan registrasi dan pemberian nomor induk. 
Dan telah siap untuk mengikuti proses pendidikan 
di STTAW. 

12. Tim Penerimaan mahasiswa baru dalam 
menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada 
Waket I Akademik. 
 
 

PENUTUP 

Penyempurnaan Pedoman ini masih tetap dibutuhkan dan 
disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan 
dan kondisi masa kini. 
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