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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan 

pertolongan-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 telah 

selesai disusun. Tersusunnya dokumen ini memberikan harapan dan kepercayaan 

bahwa STT Adhi Wacana Surabaya akan mampu menjalani pelayanan dalam 

membangun sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan visi, misi dan 

tujuannya. 

Dokumen Renstra STT Adhi Wacana Surabaya 2017-2022 ini telah 

mengalami revisi melalui rapat senat STT Adhi Wacana Surabaya pada Juli 2017 

lalu. Melalui proses kajian ulang sebagai langkah backward-trace hasil analisis 

evaluasi diri terhadap rencana strategis sebelumnya.  

Mengacu pada visi dan misi STT Adhi Wacana Surabaya yang termaktub 

dalam Statuta STT Adhi Wacana BAB III Pasal 10 dan 11, maka renstra periode 

lima tahun ini diarahkan pada upaya penyempurnaan teaching university sebagai 

landasan pijak pengembangan good Christian education research university. 

Seluruh unit kerja STT Adhi Wacana dalam menjalankan seluruh fungsi 

manajemen diwajibkan untuk menjadikan dokumen renstra ini sebagai rujukan 

dan acuan utama demi memandu upaya pencapaian sasaran program kerja yang 

bersifat strategis, logis, komprehensif namun tetap memberikan keleluasaan pada 

upaya setiap unit untuk mencoba atau memodifikasi program yang lebih relevan 

menurut skala prioritas masing-masing. Sasaran dan tujuan untuk mewujudkan 

STT Adhi Wacana yang terakreditasi, bermutu, dan berkelanjutan. 

Ucapan terimakasih kepada segenap sivitas atas pemikiran, ide, dan 

inovasi yang telah dituangkan dalam dokumen renstra ini. Tuhan Yesus sebagai 

sumber segala hikmat dan kekuatan akan memberikan kemampuan kepada 

segenap sivitas untuk melaksanakan renstra ini. 

SURABAYA, 7 Juli 2017 

Ketua Adhi Wacana Surabaya 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

  

1.1 Latar Belakang 

 

Kehadiran  pendidikan tinggi agama seperti halnya STT Adhi Wacana 

Surabya masih sangat diperlukan dalam mengarahkan langkah strategis ke masa 

depan dan demi sebuah komitmen pada keunggulan (Excellency), keandalan 

profesi serta nilai-nilai dasar kekristenan yang alkitabiah (Basic biblical Christian 

values). Mengingat keberadaannya adalah sebagai tempat studi ilmiah alkitabiah, 

untuk kemajuan dan perkembangan kerajaan Allah yang nyata dalam 

pertumbuhan gereja. Pendidikan tinggi agama memiliki tugas untuk 

memperlengkapi orang percaya menjawab tantangan perubahan tatanan 

kehidupan sosial yang sangat cepat, menangkal masuknya ajaran-ajaran sesat, 

dan pengaruh negatif era globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap aspek 

sosial, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan bahkan pendidikan. Dewasa ini 

akan sangat tidak mungkin jika pendidikan tinggi agama hanya akan dijalankan 

secara konvensional saja, kecuali terorientasi pada terbentuknya sebuah good 

university governance, yang mendasari eksistensinya sebagai pusat keilmuan, 

budaya dan peradaban yang diterangi oleh kebenaran Alkitab sebagai otoritas 

tertinggi ajaran Kristen. 

Rencana strategis STT Adhi Wacana adalah penjabaran dari Rencana 

Induk Pengembangan (RIP) STT Adhi Wacana yang memiliki jangka waktu 

sepuluh tahun. Renstra pada periode ini mengambil tema “STT Adhi Wacana 

Terakreditasi, Bermutu dan Berkelanjutan”. Tema ini menjadi landasan dan dasar 

mewujudkan visi, misi, dan cita-cita institusi, yaitu “Menjadi institusi pendidikan 

tinggi teologi berkualitas, melahirkan hamba Tuhan yang berkarakter Kristus 

dengan wawasan entrepreunership dan  professional.” 
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Dalam rangka mewujudkan tema lima tahun mendatang diperlukan 

perencanaan yang matang, langkah-langkah kerja yang jelas dan terukur 

keberhasilannya dalam setiap tahapan. Perencanaan yang baik akan memiliki 

nilai keberhasilan, karena dapat dijadikan prediksi mewujudkan tujuan yang 

dituliskan. Selama lima tahun yang lalu STT Adhi Wacana mengalami beberapa 

kefakuman dan pada saat ini mulai kembali dengan program dan perencanaan 

yang baru. Pada jangka waktu lima tahun mendatang STT Adhi Wacana 

Surabaya akan menjadi STT yang terakreditasi, bermutu dan berkelanjutan. 

Perencanaan strategis ini disusun untuk mencapai tujuan tersebut. 

Proses pelaksanaan selama satu semester berlalu dan pengangkatan 

pengurus STT yang baru untuk periode 2017 - 2022 adalah bukti 

terselenggaranya pendidikan tinggi teologi Kristen yang  bermutu sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misi peningkatan 

mutu tidak hanya berhenti pada tahapan pelaksanaan pembelajaran yang 

berkualitas akan tetapi masuk sampai pada tahapan akreditasi dan berlanjut 

sesuai dengan tuntutan zaman dan pemakai jasa lulusan dengan jalan melahirkan 

lulusan yang berkualitas memiliki kompetensi dan keandalan profesi dalam 

bidang pelayanannya. Lulusan yang memiliki komitmen dalam pelayanan 

pastoral, misi dan Pendidikan di berbagai daerah termasuk di pedesaan. 

Keberlanjutan pendidikan di STT Adhi Wacana Surabaya memerlukan 

perencanaan strategis, mampu memprediksi berbagai tantangan ke depan, dan 

mengatasinya dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan serta peluang yang 

ada. 

Peningkatan mutu di STT Adhi Wacana Surabaya mencakup pelaksanaan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk 

mewujudkannya diperlukan peningkatan mutu dalam seluruh komponen yang 

ada secara terpadu menjadi sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.  
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1.2 Fungsi Renstra 

1. Sebagai alat bagi STT Adhi Wacana untuk mengarahkan dan 

mengkoordinasikan kerja setiap unit yang ada di dalamnya demi 

menjalankan program kerja sesuai visi, misi dan tujuannya 

2. Sebagai bahan acuan atau pedoman utama setiap unit kerja yang ada 

di STT Adhi Wacana Surabaya,  untuk menyusun program kerja 

tahunan, selama lima tahun mendatang 

3. Sebagai bahan dalam melakukan pengawasan pelaksanakan tridarma 

PT. 

4. Sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian 

selama lima tahun kedepan. 

5. Sebagai alat evaluasi dalam menjalankan kegiatan operasional 

seluruh unit yang ada di lingkungan STT Adhi Wacana. 

 

1.3 Dasar Penyusunan Renstra 

1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi agama 

2. Statuta STT Adhi Wacana Surabaya 

3. Rencana Induk Pengembangan STT ADHI WACANA SURABAYA 

2017/2027 

4. Evaluasi Diri Program Studi Stratum satu Teologi 

5. Arahan strategic  Pembina dan pengurus Yayasan yang tertuang 

dalam Notula Rapat. 

 

1.4. Arah Kebijakan 

1. Peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Peningkatan penjaminan mutu pendidikan. 

3. Peningkatan pemanfaatan layanan IT untuk mendorong upaya 

inovasi proses pembelajaran. 
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4. Menyiapkan tenaga hamba Tuhan berkarakter Kristus, 

berkompetensi dan memiliki keandalan profesi di bidang 

pengabdiannya. 

5. Peningkatan aktivitas pendukung kegiatan akademik maupun non-

akademik. 

6. Peningkatan progresifitas kontribusi trobosan pemikiran Kristen 

bidang Teologi, dan pendidikan Kristen untuk memperkaya temuan 

dan ilmu terapan dalam bidang Teologi. 

7. Peningkatan serta perluasan networking dengan berbagai pihak 

terkait 
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BAB II 

PERUMUSAN TUJUAN STRATEGIS 

 

 

 

 

2.1. Arah Perkembangan Menuju 2022 

STT ADHI WACANA SURABAYA adalah Perguruan Tinggi Teologi Kristen 

yang pada saat ini telah mengalami pembaharuan di banyak sisi termasuk 

perombakan pengurus dan unsur pimpinan Perguruan Tinggi, dan sedang dalam 

upaya untuk menjadi perguruan tinggi yang terakreditasi, bermutu, dan 

berkelanjutan. 

Untuk mewujudkannya harus ber-inovasi dan melakukan pengembangan. 

Istilah inovasi (Latin: in + novare -“make new”) mengandung arti tindakan 

menciptakan sesuatu yang baru yang membawa perubahan dengan menghasilkan 

gagasan dan pendekatan atau metode baru. Untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru, yang diharapkan lebih berdaya guna, tentu saja harus bertolak dari apa 

yang ada.  

Sulit sekali memulai dan meningkatkan sesuatu dari sesuatu yang belum 

ada (ex nihilo). Namun inilah juga yang dimaksud dengan pengembangan. 

Karena itulah inovasi dan pengembangan selalu terkait erat, yang didasari oleh 

perubahan di dunia pendidikan, pelayanan di gereja, dan masyarakat.  

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang STT Adhi Wacana Surabaya 

akan menjadi perguruan tinggi yang memiliki arah pengembangan sebagai 

berikut : 

1. Terakreditasi Program Studi dan Institusi oleh BAN PT  

2. Terselenggaranya menejemen organisasi yang bertatakelola baik (Good 

University Governance) 
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3. Terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas. 

4. Terselenggaranya penelitian yang bermutu dan dapat dijadikan solusi 

dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang. 

5. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, 

berdampak untuk meningkatkan kualitas hidup rohani dan jasmani. 

6. Terciptanya lulusan yang berkarakter Kristus, handal, unggulan, dipakai di 

dunia pelayanan dan pekerjaan dibidang pendidikan, gereja, misi, dan di 

linkungan instansi pemerintahan. 

7. Terciptanya lulusan dan alumni yang memiliki kualitas rohani yang baik, 

memiliki kepedulian kepada keberlanjutan institusi 

 

2.2. Tujuan Strategis  

1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang keberadaannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

Terakreditasi Institusi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT), Terakreditasinya Program Studi S1 Teologi 

2. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang memiliki tata kelola dan 

menejemen berbasis mutu, untuk mewujudkan kemandirian dan 

keberlanjutan. 

3. Peningkatan mutu dan relevansi pelaksanaan pendidikan yang 

memiliki daya saing yang baik demi mendorong terciptanya animo 

mahasiswa sebagai obyek rekuitmen putra-putri terbaik bangsa 

Indonesia. 

4. Peningkatan mutu dan relevansi pelaksanaan penelitian ilmiah bidang 

Teologi untuk memperkaya temuan dan ilmu terapan Teologi 

Pastoral, misi, pendidikan yang bermanfaat dalam usaha memecahkan 

berbagai persoalan yang timbul di gereja dunia pendidikan, misi, dan 

gereja. 

5. Peningkatan mutu dan relevansi pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat baik secara jasmani, melalui pengembangan jiwa 
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etrepreunership yang professional, maupun rohani untuk menjawab 

berbagai persoalan yang timbul di dalam masyarakat dalam rangka 

mewujudkan kehidupan yang damai, penuh kasih kepada Tuhan dan 

sesama. 

6. Melahirkan pendeta, pendidik Kristen dan misionaris sebagai hamba 

Tuhan yang memiliki, kerendahan hati, kesucian, dan karakter Kristus, 

memiliki dedikasi terhadap pelayanan gereja, pendidikan dan misi 

7. Lulusan yang berkualitas, mendapat tempat dalam dunia kerja dan 

pelayanan dalam bidang pendidikan dan pelayanan misi gereja. 

Alumni yang memiliki kebanggaan terhadap almamater dan 

kepedulian terhadap keberlanjutan STT Adhi Wacana Surabaya. 

 

2.3. Tantangan 

 2.3.1. Eksternal 

1. Perkembangan kebijakan nasional tentang operasional pendidikan 

tinggi sebagai akibat dari UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU 

Guru dan Dosen, PP Standar Nasional Pendidikan, serta 

perundangan terkait lainnya. 

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilaksanakan olen Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

3. Progresifitas tuntutan masyarakat sebagai penerima dan pengguna 

lulusan dengan relevansi dan kualitas lulusan perguruan tinggi. 

4. Perubahan dan penyebaran pendidikan tinggi berstandar 

Internasional yang semakin cepat sebagai akibat regulasi politik, 

ekonomi global. 

5. Kemajuan teknologi dalam manajemen pendidikan yang 

berdampak pada paradigm sifts atau pergeseran paradigma 

pengelolaan pendidikan tinggi. 
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 2.3.2. Internal 

  Akademik 

1. Sertifikasi dosen yang menuntut kedisiplinan dosen untuk 

mempersiapkan diri. 

2. Faktor SDM masyarakat sebagai input atau pemasok calon 

peserta didik di STT Adhi Wacana yang belum memenuhi 

standar akademik bahkan financial untuk menempuh jenjang 

pendidikan sarjana di bidang teologi dan Pendidikan Agama 

Kristen. 

3. Infrastruktur dan fasilitas penunjang operasional sekolah 

yang tergolong minim. 

4. Pengembangan jaringan kerjasama (networking 

development) institusi yang masih dalam tahap perintisan, 

sehingga pembangunan internal lembaga masih terbatas 

sesuai kondisi SDM yang tersedia.  

 

  Kinerja Kelembagaan 

1. Eksistensi STT Adhi Wacana belum dapat memberikan 

kontribusi secara maksimal terhadap masyarakat 

sebagaimana yang diharapkan. 

2. Tantangan komunikasi dan koordinasi organisasi dan tata 

kelola institusi belum cukup mampu membangun sinergi 

lintas fungsi serta struktur manajemen yang memadai demi 

mendukung efisiensi, efektivitas serta produktivitas yang 

diharapkan. 

3. Peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan 

regulasi sistem manajemen pendidikan tinggi. 

4. Diperlukan tekad dan komitmen yang kuat dalam 

menciptakan masyarakat pendidikan (Civitas Akademika) 

yang handal dalam menyiapkan tenaga pendeta, hamba 

Tuhan, pendidik Agama Kristen yang alkitabiah, Tenaga 
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Misionaris yang berkompetensi dan memiliki keandalan 

profesi di bidang pengabdiannya. 

 

  Sumber Daya Keuangan dan Sarana Prasarana 

1. Sampai dengan saat ini Dana dari Yayasan mampu 

mencukupi kebutuhan operasional lembaga dengan baik, 

belum cukup mampu untuk mendukung upaya 

pengembangan administrasi, sarana dan prasarana lembaga. 

2. Semua dosen telah mendapat penggajian yang sesuai dengan 

dana dari yayasan dan sponsor. 

3. Prasarana yang dipakai dalam status sewa dalam jangka 

waktu panjang. Rencana ke depan adalah pembangunan 

kampus dan asrama sendiri. 

4. Sarana belajar, dan administrasi adalah milik yayasan dan 

mencukupi semua kegiatan pendidikan. 

 

  Sumber Daya Manusia 

1. Seluruh SDM staf lembaga berasal dari lingkungan 

pendidikan rohani Kristen yang kuat, memiliki kekuatan 

moral, komitmen panggilan serta dedikasi pelayanan yang 

tinggi; namun masih kurang pemahaman tentang sistem tata 

kelola kelembagaan yang berbasis mutu. 

2. Perlu peningkatan kesadaran pembelajaran organisasi serta 

organisasi pembelajaran yang kuat untuk mengembangkan 

kemampuan professional yang diharapkan. 

3. Bahasa manajemen yang selaras masih belum terbangun 

dengan maksimal, sehingga arah komunikasi kebijakan sering 

terjadi benturan. 
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2.4. Faktor Pendukung 

1. Kapabilitas, komitmen pelayanan dan pengabdian 

masyarakat yang kuat dari seluruh civitas akademik dalam 

rangka memperjuangkan pemberdayaan masyarakat lokal 

untuk membangun sebuah bangunan pendidikan teologi 

yang berkualitas. 

2. Sebagian besar dosen, staf dan karyawan tinggal di kota 

Surabaya, sedangkan mahasiswa bermukim di dalam asrama 

milik yayasan, yang lokasinya terpisah dengan kampus. 

3. Kebanggaan serta rasa memiliki almamater yang kuat. 

4. Yayasan, memiliki komitmen kuat untuk mendoakan serta 

mengupayakan ketersediaan dana operasional demi 

kelangsungan proses akademis dan administrasi STT ADHI 

WACANA. 

5. Dukungan dari jemaat dan para hamba Tuhan Gereja BEST, 

serta gereja lintas organisasi, dan lembaga terkait 

memberikan topangan moral, material dan rohani yang 

kuat. 

 

2.5. Pilihan Strategi Pencapaian Sasaran 

2.5.1. Menjadi STT yang legal 

1. Memenuhi seluruh persyaratan akreditasi di BAN PT sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

2. Memiliki ijin perpanjangan penyelenggaraan program studi, 

dan perpanjangan akreditasi. 

   

2.5.2. Meningkatkan Mutu Manajemen Organisasi yang bertata kelola 

baik  (Good University Governance) untuk menjamin keberlanjutan 

dan kemandirian STT ADHI WACANA SURABAYA 

1. Peningkatan mutu kepemimpinan dan menejerial. 
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2. Peningkatan mutu budaya kerja, komunikasi, dan koordinasi 

dalam organisasi dan tata kelola institusi agar mampu 

membangun sinergi lintas fungsi serta struktur manajemen  

3. Memprogramkan pengkaderan dalam tingkat/unsur 

pimpinan STT Adhi Wacana Surabaya, serta pengkaderan 

dan perekrutan staf sebagai unsur pelaksana layanan 

Tridarma PT.  

4. yang memadai demi mendukung efisiensi, efektivitas serta 

produktivitas yang diharapkan. 

 

2.5.3 Meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikan 

1. Meningkatkan mutu program pendidikan yang memenuhi 

standar mutu nasional secara bertahap dan berkelanjutan. 

2. Meningkatkan pelaksanaan kurikulum pembelajaran yang 

mengarah pada visi, misi, dan tujuan institusional 

3. Meningkatkan iklim akademik yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

4. Mencetak lulusan yang berkarakter Kristus, memiliki 

keandalan profesi, rendah hati, menjunjung tinggi integritas 

kesucian diri, berjiwa entrpreuner, memiliki dedikasi 

terhadap pelayanan dan pengabdian masyarakat. 

5. Menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi standar 

kompetensi dan sertifikasi profesi sebagai pendeta, 

misionaris, pendidik Kristen sesuai bidang keahlian masing-

masing. 

 

 2.5.4. Meningkatkan mutu dan relevansi program penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

1. Menghasilkan serta memperkaya perbendaharaan intelektual 

nasional demi peningkatan mutu pendidikan teologi dan 

pemberdayaan masyarakat lokal. 
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2. Menghasilkan karya terapan dan lulusan yang memiliki 

keandalan profesi di bidang pelayanan, teologi, yang 

ekonomis, tepat guna demi peningkatan taraf kesejahteraan 

masyarakat.  

 

 2.5.5. Mengembangkan pengelolaan yang efisien dan produktif 

1. Menyediakan kinerja layanan yang professional berbasis 

mutu 

2. Mewujudkan tata kelola yang professional, adil (fair), 

terbuka (transparent) dan bertanggung jawab. 

3. Meningkatkan kapasitas dan mutu lembaga dengan 

dukungan civitas akademik, partisipasi stakeholder dalam 

pelaksanaan renstra, masyarakat, dan pemerintah demi 

tercapainya efisiensi dan produktivitas lembaga yang 

berkelanjutan (sustainable). 
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BAB 3 

PROGRAM DAN SASARAN 

 

 

 

3.1. Mewujudkan Visi, Misi, Melalui Peningkatan Mutu Dan Menjadi Institusi 

Yang Terakreditasi 

 

Untuk menjadi perguruan tinggi yang terakreditasi diperlukan program 

dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun pertama dalam renstra ini yaitu 

2017/2022. Adapun agenda kerja yang harus dilaksanakan adalah : 

 

Tabel 3.1 

Program Peningkatan Mutu dan Menjadi Institusi Terakreditasi 

 

No Sasaran dan 

Pencapaian 

Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Menjadi Institusi yang 

bermutu 

Sivitas akademika memiliki 

komitmen untuk 

mendoakan, menghidupi, 

dan menjalankan visi misi 

institusi dengan sungguh-

sungguh 

Mulai 

Tahun 2017 

dan 

selanjutnya 

Sepanjang 

tahun 

 

 

2.  

Memiliki Ijin 

Perpanjangan Prodi S1 

Teologi dari Ditjen 

Bimas Kristen, 

Kemenag RI 

Membuat permohonan 

perpanjangan ijin dan 

memenuhi seluruh 

persyaratan yang wajib 

dilampirkan. 

Januari 

2018 

 

3.  Pengisian Pelaporan 

Melalui Pangkalan 

Data Perguruan Tinggi 

Mengurus NIDN Dosen 

Input Data Mahasiswa 

Pelaporan Transaksi 

Perkuliahan sampai 100% 

Mei – 

Agustus 

2018 

Meminta 

User ID dan 

Pasword di 

PDDIKTI 

4. Akreditasi Prodi S1 

Teologi BAN PT  

Menyusun Borang IIIA 

Akreditasi Prodi S1 Teologi 

melalui layanan SAPTO 

 

Desember 

2018 

Meminta 

User ID dan 

Pasword di  

SAPTO 



RESNTRA STT ADHI WACANA 2017-2022 
 

 

  STT Adhi Wacana Surabaya_____ 14 
 

3.2. Menciptakan Manajemen Organisasi Yang Bertata Kelola Baik (Good 

University Governance) 

 

3.2.1 Peningkatan mutu kepemimpinan dan menejerial 

Dalam tata kelola STT ADHI WACANA SURABAYA yang diatur 

dalam Statuta dan Pedoman Tata Kerja serta tata tertib STT ADHI 

WACANA SURABAYA yang termasuk unsur pimpinan adalah : 

- Ketua dan Pembantu Ketua 

- Administrasi umum dan keuangan, Pustakawan, Kebersihan dan 

Keamanan. 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku 

semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, 

dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu 

membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu 

memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi 

yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, 

yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan 

mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk 

mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, 

tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan 

tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan 

kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional berkaitan 

dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan 

operasional program studi.  Kepemimpinan organisasi berkaitan 

dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi 

perguruan tinggi.  Kepemimpinan publik berkaitan dengan 

kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 

Dalam Upaya meningkatkan mutu kepemimpinan setiap unsur 

pimpinan di STT ADHI WACANA SURABAYA wajib 
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mengembangkan model kepemimpinan yang diterapkan antara lain 

sebagai berikut : 

Kepemimpinan Majemuk, artinya kepemimpinan ganda dimana 

bukan satu orang yang memiliki kekeuasaan dan keputusan mutlak. 

Seluruh persoalan dan kebijakan diambil berdasarkan keputusan 

bersama berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketua 

bersama Pembantu Ketua memiliki suara yang sama dalam 

mengambil keputusan, bertanggungjawab dan melakukan 

pengelolaan bersama. Ketua tidak mengambil keputusan sepihak 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan, akan tetapi melalui 

pembahasan bersama. 

Menjadi Pengaruh dan Teladan, model kepemimpinan seperti ini 

terbukti, efektif untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku 

semua unsur dalam organ STT ADHI WACANA SURABAYA, untuk 

dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang 

disepakati bersama. Citra pemimpin STT ADHI WACANA 

SURABAYA adalah  berintegritas  dan layak diteladani serta 

mengajak dan mempengaruhi setiap pribadi yang terlibat dalam 

pelayanan di STT ADHI WACANA SURABAYA untuk bersatu 

dalam kasih, sehingga setiap gejolak dan persoalan yang timbul 

dapat segera diselesaikan, serta mampu membuat keputusan yang 

tepat dan cepat. 

Visioner, model kepemimpinan ini mampu memprediksi masa 

depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, 

serta mengkomunikasikan visi, yang menekankan pada 

keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara 

intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, 

serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada 

seluruh unsur di STT ADHI WACANA SURABAYA. 

Demokratis, kepemimpinan model ini mengutamakan musyawarah 

untuk mufakat, keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, 
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untuk kepentingan dan kemajuan STT. Segala sesuatu dijabarkan 

dan dijelaskan dengan hikmat dan bijaksana sehingga penjabaran 

visi, misi, tujuan dan cita-cita dipahami dan dilaksanakan dengan 

baik oleh semua unsur dan organ STT ADHI WACANA SURABAYA. 

Mengutamakan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi 

sehingga dapat tercipta iklim kerjasama yang baik. 

Kemitraan, mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di 

luar lingkungan STT. Kemitraan dan kerjasama ditujukan sebesar-

besarnya untuk kemajuan STT ADHI WACANA SURABAYA, dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Mengembangkan  jejaring dengan semua gereja, perguruan tinggi 

lain, lembaga misi, lembaga-lembaga dan yayasan Kristen, baik di 

dalam maupun luar negeri. 

 

3.2.2 Peningkatan mutu budaya kerja, komunikasi, dan koordinasi 

Dalam organisasi dan tata kelola institusi harus mampu 

membangun sinergi lintas fungsi serta struktur manajemen yang 

memadai demi mendukung efisiensi, efektivitas serta produktivitas 

yang diharapkan. Peningkatan efektifitas dan produktivitas akan 

terjadi jika masing-masing unit kerja memiliki kedisiplinan dan 

tanggungjawab yang tinggi. Untuk meningkatkannya diperlukan 

program dan sasara pencapaian yang jelas dan terukur. 

Dalam rangka meningkatkan budaya kerja, komunikasi dan 

koordinasi dalam jangka lima tahun mendatang STT ADHI 

WACANA SURABAYA memiliki program dan sasaran pencapaian 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2.2 

Peningkatan mutu budaya kerja, komunikasi, dan koordinasi 

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan 

1. Terselenggaranya Peningkatan 

Budaya Kerja dalam setiap unit 

kerja 

Menegakkan disiplin dan aturan jam kerja, 

termasuk ijin, dan cuti kerja. 

Menegakkan disiplin dan aturan 

tanggungjawab pekerjaan sesuai dengan SOP 

masing-masing unit kerja 

Menyelenggarakan system penggajian sesuai 

dengan UMR untuk meningkatkan motivasi 

kerja 

Menyelnggarakan jaminan asuransi kesehatan 

dan keselamatan kerja, serta jaminan hari tua 

bagi semua personalia dalam institusi. 

2. Terjadi arah komunikasi dan 

koordinasi yang jelas 

Meningkatkan fungsi kepemimpinan 

Melakukan rapat koordinasi pada setiap unit 

kerja: 

- Pada setiap awal bulan antara Puket I 

dengan seluruh dosen 

- Pada awal bulan antara kepala bagian 

dengan semua staf dan bawahannya 

- Pada setiap awal, pertengahan, dan akhir 

semester pada tingkat Pimpinan STT dan 

seluruh personalia dan unit kerja 

- Pada awal semester atau setiap tahun 

ajaran baru dengan meibatkan seluruh 

organ institusi, Yayasan, Pimpinan STT 

Dosen dan seluruh staf 

 

 

3.2.3 Program Pengkaderan dan Pergantian Ketua dan Pembantu Ketua 

serta Pengkaderan dan Perekrutan Staf/Tenaga Kependidikan 

 

Dalam statuta telah ditetapkan bahwa pada tingkat Pimpinan STT 

Adhi Wacana terdapat masa jabatan yaitu 4 tahun dan dapat 

dipilih kembali untuk periode berikutnya maksimal 2 kali berturut-

turut. Sedangkan pada tingkat kepala bagian dan kepala unit 

pelayanan teknis serta staf masa jabatan dan kerjanya diatur oleh 

ketua terpilih atas pertimbangan Senat STT ADHI WACANA 

SURABAYA. Berangkat dari statuta ini maka, perlu diadakan 
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program pengkaderan dan pergantian pengurus STT sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.2.3 

Program Pengkaderan dan Pergantian Pengurus   

dan Perekrutan Staf/Tenaga Kependidikan 

 

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Tersedianya tenaga 

edukatif dari para dosen 

yang dapat dicalonkan 

sebagai pengurus Ketua 

dan Pembantu Ketua 

Pengkaderan dan 

Berbagi Visi serta 

tanggungjawab kerja 

dari Ketua dan 

pembantu ketua kepada 

dosen yang dianggap 

memiliki kualifikasi dan 

kompetensi 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

2. Terpilihnya pengurus 

untuk masa bakti 

2022/2027 

Mengadakan Rapat 

Senat STT ADHI 

WACANA SURABAYA 

memilih calon dan 

menetapkan Pengurus 

STT dengan 

menerbitkan SK 

Yayasan 

2021/2022  

 

 

 

3.3. MAHASISWA DAN TARGET LULUSAN 

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma PT dan 

keberlanjutan program studi, diperlukan program dan sasaran yang 

mengarah kepada mahasiswa dan lulusan. Mahasiswa sebagai masukan 

harus mendapatkan layanan dan memerlukan proses yang berkualitas 

untuk menjamin lulusan yang berkualitas.  

 

Tabel 3.3 

Program Peningkatan Mutu Mahasiswa dan Lulusan 

 

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Terselenggaranya system 

promosi, rekrutmen, dan 

seleksi mahasiswa yang 

Mempromosikan STT 

ADHI WACANA 

SURABAYA secara luas 

Setiap akhir 

tahun 

akademik 
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berbasis mutu melalui berbagai media 

  Melaksanakan 

rekruitmen mahasiswa 

melalui seleksi 

administrasi, tes tertulis, 

dan wawancara untuk 

menjaring mahasiswa 

yang berkualitas 

Setiap akhir 

tahun 

akademik 

 

 

 

 

Terselenggaranya layanan 

yang bermutu kepada 

mahasiswa 

Melaksanakan orientasi 

bagi mahasiswa baru, 

dan mahasiswa senior 

pada setiap awal 

semester 

Setiap awal 

semester  

 

Melaksanakan 

Pembimbingan 

Akademik melalui 

dosen PA  

Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

Melaksanakan Pelatihan 

soft skill kepada 

mahasiswa 

Dijadwalkan 

pada renop 

 

Melaksanakan 

bimbingan konseling 

dan peayanan doa 

kepada mahasiswa 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

Melaksanakan tutorial 

ekstrakurikuler 

Ketrampilan Kecakapan 

Hidup 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

3. Lulusan S1 Teologi yang 

berkarakter Kristus, 

berkualitas, memiliki 

kompetensi dalam bidang 

keahliannya. 

Merekrut Lulusan dalam 

pelayanan di Gereja 

BEST 

Pada 

semester 

VII, di setiap 

tahun 

akademik 

 

Meningkatkan mutu 

layanan kepada 

mahasiswa 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

5. Mahasiswa memiliki 

kemampuan financial 

untuk memenuhi biaya 

kuliah 

Mengupayakan sponsor 

bagi mahasiswa yang 

kurang mampu dan 

berprestasi 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

Dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat diadakan 

kegiatan pemberdayaan 

ekonomi di desa tempat 

asal mahasiswa 

2020/2021  

  Mengadakan program 

orang tua asuh atau 

ikatan dinas dengan 

gereja bagi mahasiswa 

Mulai tahun 

2017 
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3.4. Sumber Daya Manusia  Yang Berkualitas 

 

Tujuan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah : 

1. Terselenggara sistem evaluasi SDM dan reward system berdasarkan 

kinerja demi meningkatkan kualitas dan profesionalitas lembaga. 

2. Terselenggara sistem evaluasi SDM dan reward system berdasarkan 

kinerja. 

3. Tercapainya jumlah dan kualifikasi dosen sesuai kebutuhan 

kompetensi serta terpenuhinya rasio dosen mahasiswa yang 

mampu mendukung peningkatan mutu akademik. 

4. Terselenggara program peningkatan profesionalitas dosen melalui 

tahap pembenahan, perberdayaan serta pengembangan yang 

berorientasi pada kemampuan tata kelola kegiatan instruksional 

dan penelitian. 

5. Terselenggara program pengembangan pedoman kepegawaian 

yang berkelanjutan dari rujukan pelaksanaan sistem manajemen 

SDM. 

 

3.4.1. Menciptakan Budaya Kerja yang Profesional 

Dalam upaya menjamin terciptanya budaya kerja yang professional 

di kalangan dosen dalam melaksanakan tugas pokoknya diperlukan 

serangkaian kegiatan jangka panjang terencana yang 

berkesinambungan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu dilaksanakan 

sebab kondisi setiap tahun mengalami perubahan dan memiliki 

persoalannya sendiri. Demikian halnya di layanan administrasi dan 

unit pelayanan teknis lainnya, sekalipun pada tahap awal bentuk 

tatanan organisasi masih sangat sederhana perlu adanya 

pembiasaan budaya kerja yang professional. 

Untuk mencapai semua itu dalam dokumen renstra ini di susunlah 

sebuah program kerja yang berkesinambungan seperti pada table 

berikut ini : 
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Tabel 3.4.1 

Program Menciptakan Budaya Kerja yang Profeional 

 

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Tercapainya jumlah dan kualifikasi 

dosen sesuai kebutuhan 

kompetensi serta terpenuhinya 

rasio dosen mahasiswa yang 

mampu mendukung peningkatan 

mutu akademik program Studi S1 

Teologi 

Program tugas 

belajar dosen ke 

jenjang yang 

lebih tinggi 

Mulai 2017  

3. Terselenggara program 

peningkatan profesionalitas dosen 

melalui tahap pembenahan, 

perberdayaan serta 

pengembangan yang berorientasi 

pada kemampuan tata kelola 

kegiatan instruksional, penelitian, 

dan pengabdian kepada 

masyarakat 

Rapat dan 

Evaluasi 

KinerjaDosen 

setiap awal, 

pertengahan dan 

akhir semester 

Pada Bulan 

Juli, 

Oktober, 

Desember, 

Januari, 

April, Juni, 

sepanjang 

tahun 

akademik 

Rapat 

bersama 

dosen dan 

yayasan 

4. Terselenggaranya proses 

pebimbingan baik akademik 

maupun non akademik kepada 

mahasiswa secara maksimal 

Pertemuan 

koordinasi 

dosen 

Setiap awal 

bulan 

sepanjang 

tahun 

akademik 

Puket I 

Akademik 

dan Dosen 

5. Terciptanya Budaya Kerja, yang 

baik, terintegrasi untuk menjamin 

mutu layanan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

oleh atasan 

kepada 

bawahannya  

Sepanjang 

tahun 

akademik 

- 

6. Terselenggara sistem evaluasi SDM 

dan reward system berdasarkan 

kinerja demi meningkatkan 

kualitas dan profesionalitas 

lembaga. 

Pertemuan 

koordinasi 

secara berkala 

pada tingkat 

tenaga 

kependidikan 

Setiap awal 

bulan 

sepanjang 

tahun 

akademik 

- 

 

  

3.4.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 

pengembangan tenaga dosen melalui rencana studi lanjut, dan 
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program pengembangan tenaga kependidikan melalui pelatihan, 

dan pembinaan. 

 

Tabel 3.4.2 (1) 

Program Pengembangan Tenaga Dosen 

 

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Tenaga Dosen yang memiliki 

Kualifikasi Akademik S2 sesuai 

dengan Program Studi yang 

diselenggarakan. 

Studi Lanjut Calon 

Dosen S1 ke Jenjang 

S2 

2017/2018 STT Humble 

2. Tenaga Dosen yang memiliki 

Jabatan Fungsional Dosen 

yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Bimas 

Kristen 

Mendaftarkan Dosen 

ke Kemenag, Ditjen 

Bimas Kristen untuk 

mendapat jabatan 

funsional dosen  

Semester 

Ganjil 2018 

 

3. Sertifikasi Dosen Mendaftarkan dosen 

sebagai peserta 

sertifikasi di 

Kemenag 

Semester 

genap 2019 

Pada tahun 

ini semua 

dosen sudah 

memenuhi 

syarat 

4. Peningkatan Dosen melalui 

Pelatihan Profesi  

Mencari Informasi 

dan Mengikuti 

Kegiatan Pelatihan 

Profesionalisme 

Dosen 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

- 

 

 

 Tabel 3.4.2 (2) 

Program Pengembangan Tenaga Kependidikan 

 

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Tenaga Administrasi 

Umum dan Keuangan 

yang menguasai bidang 

kerjanya, dan dapat 

memberikan pelayanan 

yang berkualitas 

Pembinaan Tugas Pokok 

dan Fungsinya 

Pelatihan Administrasi 

Umum dan Keuangan 

 

Sepanjang 

tahun 

Akademik 

Dalam 

liburan 

antar 

tingkat 

 

2. Tenaga Administrasi 

Akademik dan 

Mahasiswa menguasai 

bidang kerjanya, dan 

dapat memberikan 

Pembinaan Tugas Pokok 

dan Fungsinya 

Magang di Perguruan 

Tinggi yang dianggap 

Sepanjang 

tahun 

Akademik 

217/2018 
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pelayanan yang 

berkualitas 

sudah memiliki kualifikasi 

tata kelola baik. 

Mengikuti Program 

pelatihan dan pembinaan 

yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah (Kemenag) 

 

 

Mengikuti 

Jadwal 

4. Studi Banding dengan 

STT lain 

Menjalin kerjasama 

dengan STT lain 

2020/2021  

 

 

3.5. Kurikulum Dan Menciptakan Suasana Akademik Yang Kondusif 

 

3.5.1. Perumusan Kurikulum Institusional  

Pengembangan Kurikulum Institusional STT ADHI WACANA 

SURABAYA didasarkan atas prinsip-prinsip yang mengacu kepada 

pengembangan kurikulum  nasional sebagai berikut : 

1. Prinsip pengembangan budaya bangsa 

Kurikulum dikembangkan berorientasi wawasan kebangsaan 

untuk memperkuat jati diri bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan budaya dan daya saing tinggi yang 

seimbang dalam  pengembangan potensi dan kondisi daerah 

dan nasional serta perkembangan global. 

2. Prinsip pemberdayaan dan pemandirian peserta didik 

Kurikulum dikembangkan berorientasi pada pemberdayaan dan 

pemandirian peserta didik yang berkembang secara optimal 

sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan 

potensi dirinya, nilai-nilai agama, nilai dan norma budaya, 

hukum, etika dan keilmuan dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara global. 

3. Prinsip pengembangan kompetensi dalam bidang ilmu, 

teknologi/keahlian dan seni 

Kurikulum dikembangkan berorientasi pada pengembangan 

kompetensi dalam bidang ilmu, teknologi/keahlian dan seni 

untuk kehidupan beriman, cerdas, berbudaya, aktif, kreatif dan 
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produktif dalam bekerja melalui kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Prinsip beragam, menyeluruh dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan berorientasi pada keragaman bidang 

ilmu, teknologi dan seni, bidang ketrampilan, serta bidang 

keahlian profesi yang secara menyeluruh dan terpadu 

membentuk pribadi utuh peserta didik. 

5. Prinsip relevan, dinamis dan terukur 

Kurikulum dikembangkan berorientasi pada kebutuhan 

kehidupan peserta didik dan masyarakat pada umumnya, serta 

tuntutan yang bersifat strategi, termasuk didalamnya 

pengembangan kemampuan bekerja peserta didik dalam dunia 

kerja, serta keseimbangan pembangunan nasional daerah. 

Kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan secara dinamis 

serta terukur sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian dan 

pengendalian/penjaminan mutu. 

 

 Program Penyusunan Kurikulum STT ADHI WACANA SURABAYA dapat 

dijelaskan melalui tabel berikut ini : 

Tabel 3.5.1 

Program Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 

  

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Peningkatan mutu 

kurikulum yang 

mengarah kepada 

tujuan, visi, misi STT 

ADHI WACANA 

SURABAYA dan 

Program Studi 

 

Melakukan pembahasan 

dan evaluasi serta revisi 

kurikulum 

Semester 

Ganjil 2017 

Menyesuaik

an dengan 

terbitnya 

kurikulum 

nasional 

dari 

Kemenag 

2. Meningkatkan mutu 

kurikulum yang memuat 

sejumlah materi yang 

dapat mengembangkan 

Menyusun dan 

mengembangkan materi 

mata kuliah 

Setiap awal 

semester 

sepanjang 

tahun 
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pengetahuan dan 

ketrampilan yang dapat 

diaplikasikan ke dalam 

pelayanan nyata 

akademik 

3. Terciptanya kurikulum 

yang dapat 

mengembangkan proses 

belajar dan interaksi 

aktif diantara 

pembelajar 

Melakukan pembahasan 

tentang pengembangan 

proses pembelajaran 

Setiap awal 

semester 

sepanjang 

tahun 

akademik 

 

4. Terciptanya kurikulum 

yang dapat 

mengembangkan system 

penilaian 

Melakukan pembahasan 

yang dapat 

mengembangkan system 

penilaian 

Setiap awal 

semester 

sepanjang 

tahun 

akademik 

 

 

 

3.5.2. Menciptakan suasana Akademik yang Kondusif 

 

Suasana Akademik yang kondusif adalah program 

berkesinambungan yang terus berjalan dari tahun-ketahun semakin 

meningkat kualitasnya. Ciri kualitas suasaa akademik yang harus 

terjadi  dalam setiap semester di program studi adalah seperti 

dibawah ini 

1. Terselenggara iklim akademik (academic atmosphere) yang 

kondusif, relevan serta mampu memfasilitasi minat dan bakat 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

2. Terselenggara komunikasi dialogis antara mahasiswa, dosen 

dan seluruh pengelola manajemen STT ADHI WACANA. 

3. Terselenggara sistem penilaian yang transparan. 

4. Terselenggara program keterlibatan mahasiswa dan dosen 

dalam aktivitas akademik. 

5. Terselenggara kebebasan mimbar akademik yang ilmiah dan 

bertanggungjawab, mengutamakan obyektivitas dan 

pembuktian keilmuan yang teruji. 
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3.6. Rencana Pembiayaan Dan Sarana Prasarana 

 

3.6.1. Upaya Penggalian Dana 

 

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang serangkaian kegiatan 

penggalian dana terus dilaksanakan, disepanjang tahun akademik dan 

dalam setiap kesempatan. Upaya penggalian dana dapat dilakukan 

dengan jalan sebagai berikut: 

a. Mempromosikan STT kepada para donatur, lembaga gereja, lembaga 

misi baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki beban 

pelayanan visi dan misi yang sama, dengan jalan menyelenggarakan : 

Malam misi, Promosi STT ADHI WACANA SURABAYA, Konser 

Musik/dan Paduan Suara,  diadakan setiap satu tahun akademik. 

b. Meningkatakan sumber pemasukan dari dalam STT ADHI WACANA 

SURABAYA sendiri, yaitu yang berasal dari mahasiswa, dengan jalan 

membantu mahasiswa mendapatkan sponsor pribadi untuk biaya 

pendidikan. Mempromosikan mahasiswa kurang mampu dan 

berprestasi kepada para donatur. 

c. Berusaha mendapatkan dana hibah kompetitif dari pemerintah, 

mengajukan proposal dana operasional dan dana bantuan sarana 

prasarana terutama kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen, 

Kementrian Agama RI. 

d. Mendorong dewan penyantun STT ADHI WACANA SURABAYA 

untuk melakukan usaha penggalangan dana. 

e. Membuka usaha di lingkungan kampus seperti koperasi, menyewakan 

prasarana berupa ruang rapat, aula pertemuan, serta usaha lain yang 

dapat menyokong operasional di STT. 

f. Memanfaatkan potensi lokal berupa SDM, SDA dalam melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Contohnya kerjasama program dalam 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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3.6.2. Rencana Pengadaan Sarana 

Sarana dalam STT ADHI WACANA SURABAYA memiliki peranan 

yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Tridarma PT. 

Rencana Pengadaan dan pengembangan sarana dituangkan dalam 

tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.6.2 

Program Penambahan Sarana 

  

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

1. Buku-buku di 

Perpustakaan yang 

lengkap sesuai dengan 

kebutuhan program 

studi Teologi 

Pembelian Buku-buku yang 

sesuai dengan sumber 

belajar pada silabus. 

2018  

Program tetap setiap 

semester membeli, 

mengajukan batuan berupa 

buku satu semester 10 

Sepanjang 

tahun 

akademik 

mulai tahun 

2019 

 

3. Sarana Pembelajaran di 

Kelas 

Pengadaan multimedia 

pembelajaran Laptop dan 

proyektor atau LED TV 

2018/2019  

Pengadaan Kursi Kuliah 

untuk 50 mahasiswa 

2017/2018  

4. Sarana Kantor dan 

Administrasi 

Meja Kantor, Kursi, lemari 

hard file 

2017  

Komputer, printer, scanner 2017 

 

 

ATK Sepanjang 

tahun 

akademik 

 

5. Tersedianya layanan 

computer khusus 

mahasiswa 

Pembelian Komputer 

untuk mahasiswa 

2019/2020  

6. Tersedianya layanan 

informasi berbasis IT 

Pengadaan sarana IT secara 

bertahap 

2018/2019  

7. Tersedianya sarana 

praktikum PAK,  PWG, 

Homiletika untuk 

menunjang mutu 

pratikum mahasiswa 

Pengadaan sarana audio 2018/2019  

Pengadaan sarana audio 

visual, dan multimedia 

pembelajaran lainnya 

2018/2019  

8. Tersedianya kendaraan 

operasional milik STT 

Pengadaan mobil 

operasional kantor 

2017  
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ADHI WACANA 

SURABAYA 

Pengadaan mobil untuk 

operasional asrama 

2017  

 

 

3.6.3. Rencana Pengadaan Prasarana 

Prasarana dalam STT ADHI WACANA SURABAYA memiliki peranan yang 

sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Tridarma PT. Rencana 

Pengadaan dan pengembangan prasarana dituangkan dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 3.6.3 

Program Pengadaan dan Penambahan Prasarana 

  

No Sasaran dan Pencapaian Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

3. Pembangunan Gedung 

kampus dan Asrama 

STT Adhi Wacana 

Membuat Perencanaan 

Melakukan pembangunan 

2022  

 

Ukuran Keberhasilan dalam pencapaian prasarana di STT ADHI 

WACANA SURABAYA, sampai dengan kurun waktu 2022 mendatang 

adalah : 

a. Tersedianya “Master Plan” pengembangan kampus STT ADHI 

WACANA. 

b. Tersedianya ruang-ruang kerja berstandar dengan fasilitas yang 

memadai bagi dosen, mahasiswa, manajemen, unit-unit terkait dan 

staf pendukung. 

c. Tersedianya ruang-ruang kuliah dan berbagai fasilitas penunjang 

akademik yang mampu mengakomodasi aktivitas pembinaan 

minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. 

d. Terselenggara sistem perencanaan, pengadaan, pengoperasian, dan 

pemeliharaan fasilitas fisik secara optimal. 

e. Tersedia perpustakaan sebagai sumber informasi keilmuan yang 

dapat dapat diakses secara luas dan mudah. 

f.  Terwujud lingkungan kampus yang rohani, kondusif, memadai, 

aman, nyaman, tertib, dan asri. 
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3.7. Relevansi Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

3.7.1. Peningkatan Utilisasi Sumber Daya 

a. Terciptanya data base potensi lokal. 

b. Terselenggara hubungan komunikasi yang baik antara STT 

ADHI WACANA dengan masyarakat. 

c. Terselenggara hubungan yang harmonis antara lembaga 

sekolah dengan alumni. 

  

3.7.2. Menyelenggarakan  Penelitian yang Bermutu dan Relevan dengan 

Kebutuhan Lokal 

Dalam pelaksanaan Penelitian sasaran yang diharapkan tercapai 

dalam kurun waktu  sampai dengan 2022 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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3.7.3. Menyelenggarakan  Pengabdian kepada Masyarakat yang Bermutu 

dan Relevan dengan Kebutuhan Lokal 

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. 

 

3.8. Membangun Kerjasama 

Dalam membangun kerjasama  sasaran yang diharapkan tercapai dalam 

kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 adalah: 

 

3.8.1. Peningkatan kapasitas jaringan kerjasama di tingkat wilayah dan 

nasional 

a. Terselenggara kerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal ini 

dengan Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementrian  Agama 

untuk mengembangkan program studi di STT ADHI WACANA. 

b. Terselenggara kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi 

Jawa Timur, dan kota Surabaya melalui Pembimbas Kristen 

Provinsi dan Kota. 
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3.8.2. Pengembangan Kerjasama dalam Usaha Pendanaan 

a. Terselenggara manajemen penggalian dana (fund raising) melalui 

kemitraan dengan gereja BEST, lembaga gereja, misi, donatur, 

yayasan Kristen demi peningkatan kapabilitas kelangsungan 

operasional STT ADHI WACANA SURABAYA.   

b. Terselenggara program-program terapan yang berorientasi pada 

jiwa entrepreuner dan peningkatan kemampuan mahasiswa di 

bidang usaha dan kemandirian keuangan. 

 

3.8.3. Peningkatan Citra Lembaga  

1. Terselenggara sistem kerjasama terpadu antara unsur internal dan 

eksternal lembaga STT ADHI WACANA SURABAYA.  

2. Tercipta citra diri perguruan tinggi yang berbasis Biblical mentoring 

system yang dapat menghasilkan lulusan sebagai pemikir yang 

berinisiatif dan inovatif, handal, berdaya juang, berjiwa 

pengambidaan tinggi serta berwawasan global. 

3. Tercipta citra kampus yang berkarakter Kristus menjunjung tinggi 

keharmonisan hubungan, etika Kristen, berintelektual tinggi namun 

tetap mempertahankan ketundukan diri terhadap kuasa dan 

pengaruh Roh Kudus. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Dokumen rencana strategis (Renstra) STT ADHI WACANA 2017 – 2022 

adalah dasar penyusunan rencana kegiatan atau program kerja serta anggaran 

tahunan sekolah dan unit-unit di dalamnya seperti pengembangan program studi 

dan program profesi. Maka dengan terbentuknya renstra STT ADHI WACANA 

ini semua perencanaan dan program kerja yang belum sesuai harus diselaraskan 

demi pencapaian visi dan misi institusi. 

Demi menunjang suksesnya pelaksanaan renstra STT ADHI WACANA, 

perlu dukungan serta komitmen yang tinggi dari seluruh civitas akademika yang 

ada. Pelaksanaan atau implementasi renstra STT ADHI WACANA mendapat 

dukungan penuh dari sivitas, masyarakat, gereja dan berbagai pihak terkait.  

Dalam kaiatan terjadinya dinamika perubahan lingkungan strategis 

selanjutnya, yang tentu berdampak pada ketidak sesuaian dengan rencana 

strategis saat ini, akan dilakukan peninjauan atau revisi kembali bahkan beberapa 

perubahan yang diperlukan. 

Rencana Strategis (RENSTRA) STT ADHI WACANA ini akan dijabarkan 

lebih lanjut dalam Rencana Operasional (RENOP) yang akan dilengkapi dengan 

indikator, pencapaian, strategi, rencana pengembangan, pelaksanaan, program 

kerja dan aktivitas di masing-masing unit kerja STT ADHI WACANA. 

Selamat berkarya dan berkreasi bersama dalam mengembangkan dan 

menoptimalkan pendidikan teologi yang alkitabiah dan Back to Jesus Teaching 

serta n relevan bagi tuntutan serta tantangan masa kini. 

Tuhan Yesus memberkati, amin. 
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