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BAB I 
PENDAHULUAN 

I.1.  PENGERTIAN JUDUL 

 Sekolah Tinggi 

Suatu bentuk dari pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan atau pendidikan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu 

tertentu. (www.dikti.org, 2008) 

 Teologi 

Pengetahuan mengenai sifat – sifat Allah, dasar – dasar kepercayaan kepada 

Allah dan agama terutama berdasar pada kitab – kitab suci. (Poerwodarminta 

1976: 1054). 

 Surakarta 

Salah satu kota penting di Jawa Tengah yang akan menjadi lokasi didirikannya 

Sekolah Tinggi Teologi. 

Secara keseluruhan Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta dengan 

menerapkan metode pengajaran dan pelayanan Yesus memiliki pengertian: 

Merupakan perguruan tinggi di Surakarta yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan atau pendidikan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu 

pengetahuan mengenai sifat-sifat Allah, dasar – dasar kepercayaan kepada Allah 

dan agama terutama berdasar pada kitab – kitab suci dengan menerapkan metode-

metode pengajaran yang dilakukan Yesus dan juga menerapkam filosofi pelayanan 

yang dilakukan Yesus selama hidup didunia melalui karakter hidup-Nya. 

I.2.  LATAR BELAKANG 

I.2.1. Pendidikan Nasional 

Dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki 

tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu 

pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life 

Skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masallah diri dan 

lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-

nilai pancasila. Upaya untuk membangun manusia seutuhnnya sudah menjadi tekat 
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pemerintah sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I Tahun 1969 – 1974. 

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita – cita yang dicapai oleh setiap negara 

di dunia. Salah satu faktor yang mendukung bagi kemajuan adalah pendidikan. Begitu 

pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju 

atau mundur, sebab pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. 

Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana 

dapat mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidik harus 

dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan 

lainnya, seperti sandang pangan, dan papan. Namun sangat miris rasanya melihat 

kondisi pendidikan Indoseia saat ini. Berbagai masalahpun timbul, mulai dari sarana 

yang tidak memadai, membengkaknya anak putus sekolah, kurikulum yang gonta – 

ganti, ketidakprofesionalan para pendidik, sampai kepribadian peserta didik yang jauh 

dai yang diharapkan. 

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang 

diharapkan. Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan 

nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia 

seperti apa yang dibangun? Persepektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan 

untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan 

fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. 

Bila dilihat dari segi kualitas pendidikan kita, menrut penelitian Human Development 

Indeks (HDI) tahun 2004, Indonesia berada diurutan ke 111 dari 175 negara. Begitupan 

menurut majalah Asia Week yang melakukan penelitian terhadap Universitas terbaik di 

Asia, dalam majalah ini disebutkan bahwa tidak satupun perguruan tinggi di Indonesia 

masuk dalam 20 terbaik. UI berada di peringkat 61 untuk kategori universitas 

multidisiplin, UGM diperingkat 68, UNDIP diperingkat 77, UNAIR diperingkat 75, 

sedangkan ITB diperingkat 21 untuk universitas sains dan teknologi, kalah dibandingkan 

universitas nasional sains dan teknologi Pakistan1. Selain itu dilihat dari kepribadian 

prilaku pelajar kita, tidak sedikit dari mereka yang tawuran antar sekolah atau antar 

perguruan tinggi, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, ataupun perilaku mereka 

yang sudah tergolong dalam tindak kriminal. Seperti geng motor yang kebanyakan 

anggotanya masih berstatus pelajar. 

Beginilah wajah buruk pendidikan kita, diakui atau tidak sistem pendidikan yang 

memisahkan peranan agama dari kehidupan. Hal ini dapat terlihat antara lain pada UU 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab ke VI tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan 

bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi” Jenis pendidikan mencakup pendidikan 

1 www.dikti.org 
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umum, kejuruian, akademik, profesi advokasi, keagamaan dan khusus. Adanya 

pembagian pendidikan umum dan keagamaan yang terdapat pada pasal tersebut 

memberikan gambaran bahwasanya pendidikan kita memang dikotomi. Pendikotomian 

pendidikan melalui kelemabgaan dapat terlihat dari pendidikan agama terdapat pada 

madrasah-madrasah, institut agama dan pesantren. Dan lembaga-lembaga tersebut 

dikelola oleh Departemen Agama. Sementara pendidikan umum melalui Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah, Kejuruan, serta Perguruan Tinggi dikelola oleh Departemen 

Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan seperti ini tentu saja tidak akan melahirkan 

peserta didik yang memiliki kemampuan menjawab tantangan perkembangan melalui 

penguasaan sains dan teknologi sekaligusjuga memiliki kepribadian berupa perilaku 

yang mulia. Padahal tujuan pendidikan nasional sendiri adalah untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Saat ini mungkin tidak sedikit dari 

output peserta didik kita yang berhasil menguasai sains dan teknologi melalui pendidikan 

umum, namun tidak sedikit diantara mereka yang kurang memiliki kepribadian yang 

mulia. Disisi lain, mereka yang belajar dipendidiakan agama memang menguasai ilmu 

agama dan secara relatif memilki kepribadian baik, tetapi tidak sedikit diantara mereka 

yang buta terhadap perkembangan sains dan teknologi. Akhirnya, sektor – sektor 

modern seperti perdagangan, industri, jasa dan lain-lain sisi oleh orang yang relatif 

awam terhadap agama. 

I.2.2. Teologi Sebagai Inspirasi Sekolah Tinggi2

Untuk jangka waktu yang lama sejak abad pertengahan, Teologi menjadi subyek 

utama di sekolah-sekolah universitas dan dianggap sebagai ”The Queen of the 

Sciences”, ratu ilmu-ilmu pengetahuan. Teologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari Tuhan dan karya-karya-Nya. Dalam hal ini ilmu filsafat merupakan 

dasar yang membantu pemikiran dalam Teologi. 

Ada pihak-pihak tertentu yang menolak Teologi sebagai ilmu pengetahuan. 

Penolakan itu disebabkan oleh keragu-raguan apakah seseorang dapat mencapai 

kesimpulan-kesimpulan tertentu di bidang ini yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang 

pasti dan menetukan. Ilmu pengetahuan mungkin saja mempertanyakan keteraturan 

hukum-hukum alam, namun orang kristen dalam kepercayaannya kepada Tuhan 

2 Thiessen, Henry C, (1997), hal : 5-9, Teologi Sistematika, Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang.
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memandang ketidakaturan yang kadang-kadang muncul ini sebagai akibat campur 

tangan Tuhan dan sebagai wujud kuasa-Nya yang mengadakan mujizat. 

Untuk memperkokoh kepercayaan kepada Tuhan, seseorang perlu mempelajari 

Tuhan dan karya-karya-Nya melalui Teologi. Bahkan seorang sarjana modern, yang 

tidak merumuskan kepercanyaan teologisnya, memiliki pandangan-pandangan yang 

cukup kokoh pula dalam kaitannya dengan masalah-masalah utama dibidang ini. Alasan 

bagi kenyataan ini ditemukan dalam keadaaan mental dan moral sarjana itu sendiri. Hal 

ini menunjukkan keyakinan teologis itu sangat diperlukan bagi orang kristen karena sifat 

intelek manusia serta soal-soal kehidupan yang praktis. Berikut akan dijelaskan alasan-

alasan khusus arti penting Teologi bagi orang kristen sehingga perlu adanya wadah 

formal yang berlandaskan hukum untuk mempelajarinya yaitu dalam bentuk sekolah 

tinggi. 

a. Naluri Penata Dari Intelek Manusia 

Intelek manusia tidak puas dengan sekedar mengumpulkan fakta-fakta; akal 

manusia selalu berusaha mempersatukan dan menata pengetahuan yang dimilikinya. 

Akal tidak puas dengan sekedar menemukan beberapa fakta tentang Tuhan, manusia, 

dan alam semesta; akal ingin mengetahui hubungan antara tokoh-tokoh ini dengan hal-

hal lainnya serta menata apa yang ditemukannya menjadi sebuah sistem. Akal tidak 

puas dengan pengetahuan yang sebagian-sebagian saja, tetapi ingin menata 

pengetahuan ini serta menarik kesimpulannya sendiri. 

b. Sifat Alkitab 

Alkitab merupakan lahan studi bagi seorang teolog sebagaimana halnya alam 

semesta merupakan lahan studi bagi para ilmuwan, yaitu seperangkat fakta-fakta yang 

tidak teratur atau yang sebagiannya teratur. Alkitab tidak ditulis dalam bentuk Teologi 

yang sistematis, masih banyak data-data yang berserakan dan harus ditata sedemikian 

rupa sehingga menjadi suatu sistem yang logis. Memang ada ajaran-ajaran yang 

tertentu yang dibahas agak panjang lebar dalam suatu konteks tunggal tertentu; namun 

tidak ada satupun ajaran yang telah diulas dan dibahas secara menyeluruh dalam satu 

bagian nas Alkitab. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui seluruh fakta tentang 

suaut pokok tertentu maka kita perlu mengumpulkan ajaran-ajaran yang berserakan 

tentang pokok tertentu (asal-usul bahasa, sejarah, budaya, dsb) dan kemudian 

menatanya menjadi suatu sistem yang logis. 

c. Banyaknya Pengajaran Yang Menyesatkan 

Seiring dengan perkembangan jaman muncul banyak paham-paham yang 

menyimpang dari apa yang telah diajarkan Tuhan dalam Alkitab, paham-paham ini 

sangatlah menyesatkan. Jaman ini telah dirasuki oleh paham ateisme, panteisme 

hedonisme, initirianisme, free sex, alkoholisme (istilah sendiri), gila uang, egoisme, dsb. 
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Paham-paham ini sudah menjadi life style bagi sebagian orang dan menjadi ancaman 

bagi iman orang kristen. Jika orang kristen tidak memiliki landasan berpijak yang kuat, 

maka ia akan menjadi seperti seorang anak yang ”diombang-ambingkan oleh rupa-rupa 

angin pengajaran” (Efesus 4:14, Alkitab). Kita memerlukan sebuah sistem berpikir yang 

teratur sehingga dapat mempertanggungjawabkan iman kita secara konsisten. Jika kita 

tidak memiliki sistem berpikir yang teratur maka kita akan bingung menghadpi orang-

orang yang memiliki sitem berpikir semacam itu. Alkitab menyajikan sebuah pandangan 

dunia yang konsisten dan juga menyediakan jawaban terhadap permasalahan-

permasalahan besar tersebut. 

d. Pengembangan Watak Kristen Yang cerdas 

Iman yang benar, yang meliputi juga intelek, perasaan, serta kehendak, pastilah 

berdampakpositif terhadap watak dan kelakuan. Manusia bertindak sesuai dengan apa 

yang benar-benar di yakninya. Teologi menjadi penuntun dalam merenungkan secara 

cerdas masalah-masalah religius dan menjadi pendorong utuk menjalankan kehidupan 

yang kudus. Teologi bukan sekedar mengjar kita untuk mewujudkan kita kehidupan yang 

bagaimana yang sebaiknnya kita jalani, tetapi juga mendorong kita untuk mewujudkan 

kehudupan semacam itu. Patut dicamkan bahwa kebenran-kebenaran Alkitab sering kali 

terdapat dalam bagian yang membicrakan hal-hal prakits di Alkitab. Teologi tidak 

sekedar menunjukkan kepada norma-norma kelakuan, namun juga menyajikan alasan-

alasan mengapa kita perlu berperiaku seperti ini.  

e. Syarat Bagi Pelayanan Kristen Yang Efektif 

Orang Kristen harus mengetahui ajaran kristen. Seperti haknya dengan Yesusu 

dan para rasul-Nya adalah pengkhotbah-pengkhotbah ajaran Kristen (Markus 4:2; Kisah 

Para Rasul 2:42; II Timotius 3:10, Alkitab), orang Kristen juga diamanatkan untuk 

mengjarkan ajaran Kristen (II Timotius 4:2; Titus 1:9, Alkitab). Orang Kristen yang 

dengan eksama telah didoktrinasi dengan ajaran Kristen akan mampu menjadi pelayan-

pelayan tuhan yang efektif dan menjadi pembela iman yang tangguh, gigih, dan tidak 

kenal gentar. Orang Kristen yang benar-benar mengetahui apa yang yang telah 

diyakininya akan mampu bertahan dari serangan–serangan iblis dan akan terus 

melangkah maju menuju kemenangan yang disediakan Yesus. 

I.2.3. Keberadaan Sekolah Tinggi Teologi 

Perkembangan Sekolah Tinggi Teologi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan 

akan seorang pendeta untuk melayani jemaat. Keberadaan Sekolah Tinggi Teologi 

semakin berkembang yang juga dipengaruhi oleh latar belakang denominasi gereja yang 

mendirikannya. Setiap Sekolah Tinggi Teologi memiliki doktrin ataupun penekanan 

pelayanan yang berbeda karena antara denominasi gereja yang satu dengan yang 
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lainnya memiliki doktrin ataupun penekanan pelayanan yang juga berbeda. Akan tetapi 

masih banyak Sekolah Tinggi Teologi yang keberadaannya hanya mementingkan 

kemampuan intelektual anak didiknya. Hal ini terbukti melalui banyak sekali Sekolah 

Tinggi Teologi yang tidak memperhatikan kehidupan sehari-hari mahasiswanya 

mengingat keterbatasan fasilitas asrama mahasiswa, yang memungkinkan seorang 

mahasiswa bisa tinggal dalam asrama sehingga karakter mahasiswanya bisa dibentuk 

melalui kehidupan sehari-hari di asrama tersebut. 

Di surakarta sendiri keberadaan akan Sekolah Tinggi Teologi juga sangat 

dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk Surakarta yang 

beragama Kristen dan juga peningkatan jumlah Gereja Kristen yang sangat signifikan.  

Tahun Jumlah Penduduk 

2002 72.070 orang 

2003 73.027 orang 

2004 74.504 orang 

2005 75.171 orang 

Tahun Jumlah Gereja Kristen 

2004 121 Gereja 

2005 121 Gereja 

2006 220 Gereja 

Dengan meningkatnya jumlah gereja di Surakarta, hal ini mengakibatkan 

kebutuhan akan pelayan-pelayan di gereja ikut meningkat sehingga memungkinkan 

berdirinya Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta. Setiap Sekolah Tinggi Teologi memiliki 

doktrin ataupun penekanan pelayanan yang berbeda karena antara denominasi gereja 

yang satu dengan yang lainnya memiliki latar belakang doktrin ataupun penekanan 

pelayanan yang juga berbeda.   

I.3.  PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

I.3.1. Permasalahan 

Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan Sekolah Tinggi Teologi 

sebagai fasilitas pendidikan Teologi untuk  mengembangkan pengetahuan akan Tuhan 

dan karya-karya-Nya juga untuk membentuk karakter mahasiswanya seperti karakter 

Tabel 1. Jumlah Umat Kristen di Surakarta 
Sumber: Biro Pusat Statistik Surakarta, Th. 2006 

Tabel 2. Jumlah Gereja Kristen di Surakarta 
Sumber: Biro Pusat Statistik Surakarta, Th. 2006 
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yang dimiliki Yesus ketika melakukan pelayanan-Nya di dunia, karena pada prinsipnya 

Sekolah Tinggi Teologi merupakan wadah untuk menciptakan seorang pelayan-pelayan 

Kristen.

I.3.2. Persoalan 

Sekolah Tinggi Teologi ini diarahkan untuk memperoleh sebuah wadah yang 

berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan Teologi yang menerapkan prinsip-prinsip 

arsitektural yang mendukung konsep dasar perancangannya. Dalam proses 

perencanaannya muncul persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan; 

diantaranya:

a. Bagaimana memenuhi kebutuhan ruang berdasar ragam kegiatan dalam sebuah 

Sekolah Tinggi Teologi serta besaran ruang yang mewadahi kegiatan supaya dapat 

berlangsung dengan baik. 

b. Bagaimana sinergi antar ruang-ruang tersebut sehingga dapat saling memberikan 

daya dukung terhadap pembentukan karakter mahasiswa seperti karakter Yesus.  

c. Bagaimana representasi penampilan visual bangunan yang sesuai dengan nilai yang 

ingin dicapai baik dari sisi eksterior bangunan maupun interiornya. 

d. Bagaimana konsep lokasi dan pengolahan site secara kontekstual dari Sekolah 

Tinggi Teologi. 

e. Bagaimana memilih penunjang penampilan fisik banguanan dari material 

pembentuknya, struktur pembentuk bangunan, dan sistem utilitas bangunan dan 

lingkungan yang baik. 

I.4.  TUJUAN DAN SASARAN 

I.4.1. Tujuan 

Menyusun suatu konsep perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Teologi 

yang menerapkan metode pengajaran yang dilakukan Yesus dan filosofi pelayanan yang 

dilakukan Yesus sehingga dapat memberikan stimulasi terhadap pembentukan karakter 

mahasiswanya seperti karakter Yesus. 

I.4.2. Sasaran 

Mendapatkan hasil aplikasi konsep dalam perencanaan dan perancangan 

Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta dengan menerapkan metode pengajaran dan 

pelayanan Yesus yang meliputi konsep penentuan dan pengolahan site, konsep desain 

ruang-ruang stimulatif, representasi penampilan visual, penataan sirkulasi, serta sistem 

struktur dan utilitas yang mampu merefleksikan seluruh konsep perencanaan yang 

ditentukan sebelumnya. 
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I.5.  METODOLOGI DAN STRATEGI RANCANG BANGUN 

Metodologi yang digunakan adalah : 

1. Eksplorasi ide dan gagasan 

Eksplorasi gagasan dilakukan dengan melihat permasalahan secara umum, 

kemudian mengerucutkannya menjadi lebih sederhana sehingga muncul 

permasalahan-permasalahan, kemudian mengaitkannya dengan fenomena-

fenomena yang ada di masyarakat. 

Eksplorasi ini bertujuan memetakan ide dan gagasan awal yang berangkat dari 

fenomena maupun permasalahan yang ada untuk kemudian menjadi pola pikir yang 

sistematis agar memudahkan proses selanjutnya. 

2. Pencarian Data 

Pencarian data dibedakan menjadi dua bagian yaitu pertama pencarian data primer 

yang meliputi data dari sumber secara langsung misalnya instansi terkait dan buku-

buku literatur, dan melalui survey lapangan juga interview dari sumber-sumber yang 

terkait kedua data sekunder yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumber, misalnya data statistik, data site maupun data lain yang bersumber dari 

karya tugas akhir. 

Kajian Refensional, data-data yang diperoleh dari literatur, dengan berbagai alternatif 

media, kemudian dikaji untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan teori 

sekaligus media komparasi selama proses perancangan sampai menghasilkan 

produk akhir berupa perancangan Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta 

3. Perumusan Konsep  

Analisa 

Data yang sudah dikaji kemudian diuraikan secara lebih mendetail untuk 

memperoleh pembahasan dan penyelesaian masalah yang ada pada fasilitas 

Sekolah Tinggi Teologi. Dari analisa ini kemudian didapatkan hasil pendekatan 

konsep.  

Sintesa 

Studi pendekatan konsep yang didapatkan, digunakan untuk menentukan konsep 

perencanaan dan perancangan sebagai dasar untuk menuju tahap desain fisik. 

4. Design Approach 

Proses dilakukan untuk menuangkan ide-ide desain yang menjadi embrio bangunan 

Sekolah Tinggi Teologi.Dapat dilakukan dengan melakukan sketsa-sketsa ide baik 

secara manual maupun digital. Meliputi pola massa dan sirkulasi, spot-spot strategis, 

tampilan bentuk, elemen-elemen desain, dll. Selain itu pendekatan desain juga bisa 

dilakukan dengan pembuatan modelling (maket).  
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5. Final product 

Final Product nantinya akan menghasilkan gambar desain atau gambar perancangan 

baik dengan visualisasi 2 dimensi (skalatis) ataupun 3 dimensi (perspektif) disertai 

dengan penjelasan desain melalui transformasi desain. 

I.6.  TAHAP PEMBAHASAN 

Tahap I

Tahap II 

Tahap III 

Tahap IV 

Tahap V 

Tahap VI 

:

:

:

:

:

:

PENDAHULUAN 

Memberikan penjelasan umum perihal proyek tugas akhir ini yang meliputi 

judul, latar belakang, permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, 

batasan dan lingkup pembahasan, metoda pembahasan serta sistematika 

penulisan. 

TINJAUAN TEORI 

Memaparkan mengenai tinjauan umum mengenai pendidikan nasional, studi 

kasus Sekolah Tinggi Teologi yang sudah ada. Memaparkan mengenai 

motede pngajaran dan pelayanan Yesus yang akan digunakan sebagai 

penekanan dalam project tugas akhir ini. Bagian ini selanjutnya akan 

digunakan sebagai landasan teori bagi keseluruhan proses perancangan. 

TINJAUAN KOTA SURAKARTA  

Berisi tinjauan Surakarta secara umum dan kontekstualisme ide pembentukan 

Surakarta School of Design di Surakarta, disertai perkembangan desain di 

Indonesia pada umumnya dan Surakarta pada khususnya 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI YANG DIRENCANAKAN 

Menguraikan mengenai Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan di 

Surakarta dengan berbagai pendekatan, yang meliputi pengertian; visi dan 

misi; sifat; karakter wadah; status kelembagaan; sistem pengelolaan; program 

akademik; macam kegiatan dan batasan perencanaan dan perancangan 

sekolah teologi itu sendiri 

ANALISA PENDEKATAN PERANCANGAN STT DI SURAKARTA 

Membahas tentang analisa yang meliputi analisa kegiatan secara umum, 

analisa peruangan serta pola hubungan ruang dan besaran ruang,analisa site, 

gubahan massa bangunan. 

KONSEP PERANCANGAN STT DI SURAKARTA 

Menyimpulkan hasil analisa perancangan Sekolah Tinggi Teologi yang 

direncanakan.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORI 

 

II.1.  TINJAUAN PERGURUAN TINGGI 

II.1.1 Pendidikan Nasional 

Pendidikan sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan suatu 

masyarakat. Tuntutan zaman juga menuntut seorang individu untuk memiliki jenjang 

pendidikan untuk mendapat pekerjaan. Pendidikan itu sendiri, tak terkecuali pendidikan 

di Indonesia, pastilah memiliki sebuah sistem yang telah terencana dan terancang 

dengan sangat baik. Dan tentu saja hal tersebut disesuaikan dengan keadaan 

masyarakatnya. Sistem itu sendiri berfungsi sebagai batasan dan metode dari sebuah 

tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan sistem itu sendiri.  

II.1.1.1. Pengertian Pendidikan 

Menurut GBHN : Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan didalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

 

II.1.1.2. Pengertian Pendidikan Nasional 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. 

 

II.1.1.3. Dasar Pendidikan Nasional 

Dasar pendidikan nasional sesuai dengan falsafah bangsa dan negara oleh karena 

itu pendidikan di Indonesia memakai landasan Pancasila, seperti yang disebutkan dalam 

GBHN bahwa : “Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara 

Pancasila”, selain ditetapakan GBHN, dalam undang-undang no 2 th 1989 Bab II pasal 2 

di sebutkan bahwa : “Pendidikan didasarkan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 

45”. Tujuan pendidikan nasional itu sendiri dibagi menjadi dua hal pokok yaitu : 

1 UURI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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a. Tujuan pendidikan pada umumnya yang memberi arah kepada Pembentukan 

kejasmanian, pembentukan kecerdasan, pembentukan ketertipan, pembentukan 

kepribadian dan pembentukan kemasyarakatan. 

b. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang 

No 2 tahun 1989 bab II pasal 4 : 

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

ilmu pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab terhadap Kemasyarakatan 

Kebangsaan”. 

 

II.1.1.4. Hirarki Tujuan Pendidikan di Indonesia 

Ada 4 macam tujuan pendidikan yang berbeda hirarki (tingkatan) dan luasan, yaitu : 

a. Tujuan pendidikan nasional  

Dalam UU no. 2 tahun 1089 tentang Pendidikan Nasional Bab II pasal 4 dicantumkan 

Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

Bertaqwa kepada tuhan yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur,memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

b. Tujuan Institusional 

Adalah merumuskan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan nya yang 

harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan 

fungsi dan tugas yang dipikul oleh lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan 

dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. 

c. Tujuan Kurikuler 

 Merupakan tujuan pendidikan lembaga pendidikan dalam pembentukan lulusan yang 

sesuai dengan bidang studi yang dipilih sehingga akan mempunyai kurikulum yang 

sesuai dengan program program studinya. 

d. Tujuan Instruksional 

 Adalah rumusan secara rinci apa saja yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik 

sesudah mereka mengikuti kegiatan pengajaran sesuai dengan pokok bahasan yang 

bersangkutan 

 

II.1.1.5. Jalur Pendidikan 

Jalur pendidikan meliputi jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah : 
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a. Jalur pendidikan sekolah 

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melelui kegiatan belajar 

mengajar secara berjenjeng dan berkesinambungan yang termasuk dalam jalur 

pendidikan sekolah Indonesia adalah Pendidikan umum, Pendidikan Kejuruan, Luar 

Biasa, Kedinasan, keagamaan Akademi dan pendidikan professional 

b. Jalur pendidikan luar sekolah 

Merupakan pendidikan yang diselengarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar 

mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkeseinambungan, pendidikan 

keluarga, kursus-kursus, pendidikan kepramukaan termasuk dalam pendidikan luar 

sekolah. 

 

II.1.1.6. Jenjang Pendidikan 

Di Indonesia jenjang pendidikan yang ada dan sesuai dengan sistem pendidikan 

nasional adalah : 

a. Pendidikan Pra Sekolah 

Pendidikan yang menuntut tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum 

memasuki sekolah dasar. Pendidikan ini lamanya 1-2 tahun untuk anak yang berusia 

4-6 tahun. 

b. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar diadakan untuk mengembangkan sikap dan kemauan serta 

memberi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk 

hidup dalam masyarakat serta mempersiapakan peserta didik memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah pendidikan dasar terbagi dalam 

dua jenjang yaitu sekolah dasar dengan masa pendidikan 6 tahun dan sekolah 

lanjutan Tingkat Pertama  (SLTP) dengan masa pendidikan selama 3 tahun. 

c. Pendidikan Menengah 

Sebagai sekolah lanjutan dari SLTP, yang terbagi atas : Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah Kejuruan, sesuai dengan bidang pengajaran yang dipilih oleh 

lembaga yang menyelenggarakan baik sekolah negeri maupun yang dikelola oleh 

swasta dan yayasan. 

d. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan menengah di 

jalur pendidikan. Untuk lebih jelas pendidikan tinggi di Indonesia diurai pada pokok 

bahasan berikut. 
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II.1.2 Pendidikan Tinggi di Indonesia 

II.1.2.1. Pengertian Pendidikan Tinggi di Indonesia 

Pendidikan tinggi di Indonesia disiapkan untuk menjadi tenaga ahli maupun 

tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dengan disiplinilmu yang berbeda tetapi saling 

mendukung pembangunan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang menampung 

peserta didik yang telah lulus dari sekolah menengah. Pendidikan tinggi terdiri atas 

pendidikan akademik dan pendidikan professional. Pendidikan akademik mengutamakan 

mutu dan memeprluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh Sekolah 

Tinggi, Institut, dan Universitas. Sedang pendidikan professional mengutamakan 

kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh akademi, 

politeknik, Institut dan universitas. 

1. Pendidikan Akademik, terdiri dari : 

a. Program Sarjana 

b. Program Pascasarjana 

1) Program Magister 

2) Program Doktor  

2. Pendidikan Profesional 

a. Program Diploma I 

b. Program Diploma II 

c. Program Diploma III 

d. Program Diploma IV 

 

II.1.2.2. Tujuan Pendidikan Tinggi di Indonesia 

Tujuan pendidikan tinggi di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia no.30 tahun 1990 Bab II Pasal 2 adalah : 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai 

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian serta mengupayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

 

II.1.2.3. Unsur-unsur Penyelenggara Perguruan Tinggi 

Selain mahasiswa sebagai unsur pelaku dalam Perguruan Tinggi di Indonesia, 

terdapat pula penyelenggara Perguruan Tinggi yang mengurus berbagai hal yang terkait 

dengan perguruan tinggi itu sendiri, baik administrasi, sistem, kelengkapan sarana dan 
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prasarana, dan lain-lain. Penyelenggara Perguruan Tinggi di Indonesia terdiri dari 

berbagai unsur, antara lain : 

1. Dewan Penyantun, sebagai penyantun penyelenggara pendidikan tinggi untuk ikut 

mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang 

bersangkutan.

2. Unsur Pimpinan, sebagai penanggugn jawab utama pada perguruan tinggi, 

disamping menjalankan kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan 

tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan 

tinggi.

3. Unsur Tenaga Pengajar, terdiri atas Dosen, asisten Dosen dan tenaga pendidik 

lainnya.

4. Senat Perguruan Tinggi, sebagai badan normative dan perwakilan tertinggi didalam 

perguruan tinggi.

5. Unsur pelaksana Akademis, berbentuk Fakultas, jurusan, atau laboratorium. Terbagi 

atas tiga kepentingan yaitu: bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang 

pengabdian masyarakat. 

6. Unsur pelaksana Administratif, sebagai penyelenggara pelayanan teknis dan 

administratif yang meliputi, administrasi akademik, administrasi keuangan, dan 

administrasi perencanaan dan sistem informasi. 

7. Unsur Penunjang, terdiri atas laboratorium, perpustakaan, pusat komputer, bengkel 

kerja, dan lain sebagainya yang dianggap perlu dalam menunjang pendidikan 

akademik atau profesional pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

II.1.2.4. Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia didasarkan pada kurikulum yang 

disusun oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan sasaran program studi. 

Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan 

professional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa 

dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran 

kurikulum. Kuriulum yang dimaksud berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara 

Nasional yang diatur oleh Menteri.  

 

II.1.3 Sekolah Tinggi 

Sekolah tinggi merupakan jenjang pendidikan yang setara dengan 

pendidikan/perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik 

dan atau pendidikan profesional dalam lingkup atau disiplin ilmu tertentu, juga biasa 
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disebut sebagai kampus. Kampus itu sendiri, di Indonesia khususnya, memiliki banyak 

unsur penting didalamnya, baik segi sistem pendidikan dan juga segi sarana dan 

prasarana (baik perencanaan, perancangan kampus, kelengkapan fasilitas, dan 

sebagainya). Segi sarana dan prasarana meliputi antara lain : 

II.1.3.1. Pelaku dan Kegiatan 

Pelaku kegiatan dalam lingkup sekolah tinggi terdiri dari : 

1. Pelaku utama kegiatan, yaitu siswa didik, tenaga pengajar, karyawan (tenaga 

administrasi, keamanan, kebersihan, dan sebagainya). 

2. Pelaku pendukung, yaitu pemerintah dan masyarakat. 

Sedang, kegiatan dalam lingkup sekolah tinggi terdiri dari dua macam, yaitu : 

1. Kegiatan akademik, merupakan kegiatan belajar mengajar secara formal, baik 

kegiatan pemberian materi (teori), maupun kegiatan praktek (pemberian tugas dan 

latihan) sebagai transfer ilmu. 

2. Kegiatan non-akademik, merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan akademik, 

seperti kegiatan administrasi, kegiatan operasional, kegiatan komunitas siswa, dll. 

Sekolah yang baik harus didesain dengan kemampuan untuk melayani kebutuhan 

program pendidikan siswa, pengajar, administrasi, dan kebutuhan pendukung lainnya 

karena pendidikan itu sendiri melibatkan manusia dan benda.  

 

II.1.3.2. Persyaratan Bangunan Sekolah Tinggi 

Perancangan bangunan pendidikan (sekolah tinggi) memiliki faktor-faktor 

konseptual yang saling berkaitan dalam membentuk image yang ingin dicapai, yaitu 

placemaking dan placemarking (Richard Doha P, 1999, Campus Design, Amerika). 

Placemaking merupakan struktur kerangka dari keseluruhan desain dan pola artikulasi 

pada perencanaan kampus, jaringan sirkulasi, infrastruktur, dan lingkungan. 

Placemarking merupakan pendefinisian, konseptualisasi dan penggabungan atribut fisik 

tertentu yang memberikan keunikan visual bagi bangunan kampus. Aspek 

placemarking meliputi beberapa faktor, yaitu landmark, material, landscape, dan

style. Landmark didefinisikan sebagai artefak arsitektural bersejarah dan 

memberikan titik berat secara khusus. Landmark dapat menjadi contoh nyata dari 

gaya (periode desain), teknologi atau asosiasinya dengan seseorang, peristiwa, 

dan geografisnya. Yang terpenting bukan karena landmark itu lama atau baru tapi 

paduan komunikasi yang terbaik secara fisik, menjadi karakter utama institusi, 

sebagai simbol keberlanjutan dan perubahan. Arsitektur kampus dengan bentuk, 

material, warna, dan tekstur spesifik memberikan kesempatan bagi bangunan baru 

untuk menjadi landmark dimana dengan bentuk masa dan facade dapat 

menciptakan impresi visual kampus yang dapat meresonansi melalui referensi 
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lokal. Hal tersebut merupakan hal yang cukup penting karena fenomena 

keseragaman bangunan semakin merebak pada saat sekarang ini.  

Site atau lokasi direncanakannya sebuah bangunan pendidikan tidak begitu saja 

ditemukan untuk selanjutnya dibangun. Keberadaan lokasi juga sangat berpengaruh 

terhadap iklim dan image pendidikan dan bangunan sekolah yang ingin diciptakan. Oleh 

karena itu, terdapat banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi atau 

site bagi sebuah bangunan, dalam hal ini bangunan sekolah atau bangunan pendidikan. 

Beberapa pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan lokasi site bagi bangunan 

pendidikan (Lawrence B. Perking, 1951, Schools New York) : 

1. Aksesibilitas, termasuk jarak perjalanan, alat transportasi, bahaya lalu lintas, dan 

kondisi yang tak diinginkan dalam perjalanan ke sekolah. 

2. Lingkungan, tipe distrik, kondisi atmosfer, kebisingan, penghalang, pencahayaan, 

kedekatan dengan fasilitas publik yang lain, dan pemandangan. 

3. Ukuran, bukan sekedar kebutuhan ruang untuk masa sekarang, namun penting 

untuk antisipasi pertambahan kebutuhan di masa depan. 

4. Bentuk dan orientasi, kecocokan bentuk site untuk fungsi bangunan, iklim mikro, rasa 

yang baik pada orientasi bangunan. 

5. Topografi dan keadaan tanah, keadaan lapisan tanah, kecocokkannya untuk 

ditanami vegetasi, pengolahan kontur dan biaya yang dibutuhkan. 

6. Kemampuan menampung pertambahan populasi dan kebutuhan. Bangunan harus 

diletakkan secara tepat ke dalam pola pertumbuhan jumlah populasi dalam 

bangunan. Sekolah yang menerima siswa dari berbagai daerah sehingga dibutuhkan 

skala bangunan yang memperhitungkan pertumbuhan jumlah siswa yang akan terus 

bertambah. Sekolah harus mampu merespon kebutuhan tersebut dengan membuat 

rancangan sesuai prediksi kebutuhan sekarang dan yang masa yang akan datang. 

7. Fleksibilitas, kemampuan untuk memecahkan masalah ukuran, bentuk, dan karakter 

ruang. Ruang haruslah didesain sefleksibel mungkin dalam menghadapi perubahan 

kurikulum. 

 

II.1.3.3. Objek-objek Perencanaan Sekolah Tinggi 

Objek perencanaan kampus yang meliputi kelengkapan fisik kampus untuk 

mendukung dan memajukan misi dan keberadaan kampus sebagai institusi dari 

pendidikan tinggi. Selain itu, kampus juga menjadi sebuah wadah yang mempekerjakan 

peserta prosedur perencanaan sehingga  perencanaan sebuah kampus akan meliputi : 

a. Identifikasi dan penggunaan site yang bermanfaat seperti iklim, topografi, 

infrastruktur, keadaan site, kondisi sempadan, dan sekitarnya 
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b. Memutuskan dan merencanakan bentuk yang diinginkan dan ukuran kepemilikan 

kampus yang menyatakan dengan jelas pola penggunaan lahan kampus 

c. Meningkatkan hubungan komunikasi dan collegiality diantara konstitusi kampus 

dan pendatang-pendatang dengan memposisikan bangunan, area outdoor, 

sistem sirkulasi, dan mode transportasi untuk memelihara tujuan-tujuan 

institusional dan partisipasi dalam kehidupan kampus. 

d. Fasilitas-fasilitas kampus 

Fasilitas utama pada sebuah kampus, antara lain : 

1) Ruang kelas 

Beberapa hal yang hendaknya diperhatikan dalam merancang ruang kelas 

perguruan/pendidikan tingi yang baik adalah : 

a) Kecenderungan staff pengajar yang  lebih memilih ruang kelas melebar 

Pembicara menginginkan dinding yang lebar di bagian depan ruang kelas. 

Hal ini menjaga tetap dekat dengan murid yang paling jauh dan ada ruang 

lebih untuk presentasi di bagian depan kelas. 

b) Membuat barisan berbentuk kurva dan tidak ada podium 

Barisan berbentuk kurva meningkatkan hubungan mata penting dalam 

kegiatan belajar mengajar. Podium menyebabkan ruang gerak pengajar 

terbatas. 

c) Pelajar lebih memilih bidang nebulis yang lebar  

Hasil survei menyebutkan pelajar lebih memilih tablet arm yang besar sekali 

untuk mencatat, kalkulator, dan bahan-bahan ujian 

d) Beberapa layer kecil lebih fleksibel dari pada layer lebar 

e) Menyediakan ruang yang memadai di bagian depan kelas untuk proyeksi 

tambahan 

f) Saklar lampu parallel 

Tombol parallel untuk kontrol lampu hanya berada di bagian depan 

g) Melengkapi jalan masuk sekeliling ruangan 

Staff pengajar dan pelajar perlu kemungkinan untuk bersirkulasi di sekeliling 

kelas 

h) Mengurangi pengaruh suara dari pada mencoba menagulanginya dengan 

microphone. 

2) Kampus center 

Kampus center dipandang penting sebagai tempat kegiatan ektrakurikuler dan 

juga merupakan tempat bersosialisasi antara mahasisiwa lama dan mahasiswa 

baru. Kampus center di San Fransisco State University ( 1974 ) mendapatkan 
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campus center yang baik dengan memiliki 6 fungsi dasar yaitu: toko buku, ruang 

makan, ruang pertemuan, kantor pos, ruang sosial dan ruang organisasi pelajar  

3) Fasilitas penunjang 

Fasilitas-fasilitas penunjang kampus adalah : 

a) Perpustakaan 

Dalam merencanakan dan merancang sebuah perpustakaan terdapat beberapa 

petunjuk yang harus diikuti, yaitu : 

 Pemisahan yang baik antara meja servis dengan area baca 

 Menggunakan tumpukan-tumpukan buku sebagai dinding akustik 

 Barier penyekat suara di seputar area mekanikal, elevator, toilet dan tangga 

 Letakan area belajar yang tenang jauh dari meja service dan rute jalur lalu 

lalang utama 

 Bangunan-bangunan laboratorium 

b)  Laboratorium 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan 

merancang bangunan laboratorium, yaitu : 

 Setiap disiplin ilmu memilki metode belajar penelitian yang berbeda tetapi 

yang pasti sama adalah belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. 

 Hasil yang daharapkan adalah ruangan yang mengundang diskusi dan 

interaksi yaitu sosialisasi dan akumulasi dari pendidikan dan percobaan. 

 Semua disiplin ilmu membatasi penggunaan ruangnya dengan jumlah 

tertentu sehingga lebih efektif. Penggunaan ruang-ruang tertentu dapat 

dilakukan secara bergantian. 

 Penggunaan ruang-ruang khusus yang dapat bertahan lama dan juga dapat 

dikembangkan di kemudian hari. 

 

II.2.  TINJAUAN TEOLOGI 

II.2.1. Pengertian Teologi2

Teologi berasal dari bahasa Yunani o , theos yang berarti “Allah, Tuhan”; dan 

o , logia, yang artinya “kata-kata,” atau “wacana”, adalah wacana yang berdasarkan 

nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan. Denga demikian, Teologi adalah ilmu 

yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi 

meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya 

2 Diambil dari berbagai sumber : 
 www.wikimedia.com 
 Thiessen, Henry C, (1997), hal : 2, Teologi Sistematika, Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang. 
 Louis, Berkhof, (1996), Teologi Sistematika vol. 1, Doktrin Allah, Lembaga Reformed Injili Indonesia. Surabaya 
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menggunakan analisis dan argument-argumen rasional untuk mendiskusikan, 

menafsirkan dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi 

dapat dipelajari sekedar untuk menolong sang teolog untuk lebih memahami tradisi 

keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, atau untk menolong 

membuat perbandingan antara berbagai tradisi tertentu, atau untuk menolong 

penyebaran suatu tradisi, atau menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam 

situasi atau kebutuhan masa kini, atau untuk berbagai alasan lainnya. 

Kata “tologia” berasal dari bahasa yunani klasik, tetapi lambat laun memperoleh 

makna yang bar ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun latinnya oleh para 

penulis Kristen. Karena itu, penggunaan kata ini, khususnya di Barat, mampunyai latar 

belkaang Kristen. Namun Demikina, di masa kini istilah ini dapat digunakan untuk 

wacana yang berdasarkan nalar lingkungan  ataupun tentang  berbagai agama. Di 

lingkungan agama Kristen sendiri disiplin Teologi melahirkan banyak sekali sub-

divisinya. 

II.2.2. Pembagian Teologi3

Bidang kajian Teologi yang sangat luas umumnya terbagi enjadi emapat bagian: Teologi 

eksegetis, Teologi historis, Teologi sistematik, dan Teologi praktis. 

a. Teologi eksegetis 

Teologi eksegetis langsung berurusan dengan penelaahan naskah alkitablah dan 

pokok-pokok bahsan yang berkaitan, seperti usaha-usaha untuk pemugaran, 

orientasi, member ilustrasi, dan penafsiran naskah tersebut. Teologi eksegetis 

meliputi penelaah bahasa-bahasa, arkeologi , pengantar, hermeneutika, dan Teologi 

alkitabiah. 

b. Teologi historis 

Teologi histiris  merunut sejarah umat Kristen daladm Alkitab dan gereja sejak jaman 

Yesus. Teologi historis mermbahasa awal mula, perkembangan, dan penyebaran 

agama yang sejati dan juga semua doktrin,organisasi, dan kebiasaannya. Di 

dlamnya termasuk juga sejarah Alkitab, sejarah gereja, sejarah perkabarab Injil, 

sejarah ajaran dan sejarah pengakuan iman. 

c. Teologi sisitematis 

Teologi sisitematika mempergunakan bahan-bahan yang disajika oleh Teologi 

eksegetis da Teologi historis lalu menanya menurut tatanan yang logis sesuai 

denagn tokoh-tokoh besar dalam  penelitian teologis. Tetapi sumbangan yang 

diberiakn oleh kedua bagian Teologi ini harus dipisahkan dengan seksama. Teologi 

eksegetis merupakan satu-satunya sumber Teologi yang nyata dan tidak mungkin 

3 Thiessen, Henry C, (1997), hal : 31-32, Teologi Sistematika, Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang. 
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salah; sedangkan Teologi historis dlam menguraiakn perkembangan pemahaman 

gereja tenteng ajaran-ajaran iman yang akbar, sering menyumbnagkan pemahaman 

tentang penyataan Alkitabiah. Teologi sisitematika membahas apologetika, polemic 

dan etika Alkitabiah. 

d. Teologi praktis 

Teologi praktis membahas penerapan Teologi terhdap pembaharuan, pengudusan, 

pembinaan, pendidikan, dan pelayanan mausia. Teologi praktis berusahaa 

menerapkan pokok-pokok yang disumbangkan oleh ketiga bagian Teologi lainnya 

kepada kehidupan praktis. Teologi praktis meliputi pokok-pokok seperti homiletika, 

organisasi, dan administrasi gereja, ibadat, pendidikan agama Kristen dan 

penginjlan. 

 

II.3.  TINJAUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI 

Untuk meninjau keberadaan Sekolah Tinggi Teologi, berikut akan diambil studi 

banding terhadap beberapa Perguruan Tinggi yang berupa Sekolah Tinggi Teologi atau 

Universitas yang memiliki fakultas teologi. Diantaranya adalah: Sekolah Tinggi Teologi 

Intheos, Surakarta; Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata, Sidoarjo; Universitas Kristen Duta 

Wacana, Yogyakarta; Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, Ungaran; Sekolah Tinggi Teologi 

Jakarta, jakarta; Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, Tasikmalaya. 

II.3.1. Sejarah Sekolah Tinggi Teologi4

Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Teologi, Theologische Opleiding School 

(TOS), dimulai pada tanggal 30 Agustus 1906, yaitu ketika sekolah Teologi masih 

menyatu dengan Sekolah Keuchenus (normal school) yang mendidik guru-guru sekolah. 

Selama 5 tahun (1905-1911), TOS berada satu atap dengan sekolah guru, sehingga ada 

kesan bahwa TOS dimengerti sebagai kelanjutan sekolah gurur. Hal ni tidak berlebihan, 

karena siswa TOS umumnya berasa dari lulusan sekolah guru. Mereka diterima sebagai 

sisiwa TOS adalah guru-gurur ang sudah teruji kemampuannya dan memiliki panggilan 

untuk melayani pekabaran injil sebagai gurur injil (pembantu pendeta zending).  

Selanjutnya, pada tahun 1911-1925, sekolah Teologi dinyatakan berdiri sendiri 

sebagai Opleiding School van de Helpers bij de Dienst des Woords atau Sekolah 

pendidikan bagi pembantu-pembantu pada pelayanan firman Allah. Baru pada tahunn 

1925 pendidikan Teologi semakin menemukan format yang paling pantas untuk 

menjawab perkembangan jemaat pada massanya. Pengurus sepakat mengubah 

sekolah Teologi menjadi cursus Belanda. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan 

perubahan lama pendidikan menjadi tiga tahun dan dipergunakannya bahasa Belanda 

4 Yusri Panggabean, Riawati Handayani, Joseph Ginting. Penabur Benih Mazhab Teologi, Menuju Manusia Baru. BPK 
Gunung Mulia; Jakarta. 2000. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

Tinjauan Teori 21 

sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu, siswa yang diterima, disamping 

mengantongi rekomendasi pendeta zending, juga harus memiliki ijazah setingkat MULO 

atau Kweekschool. Penggunaan bahasa Belanda bagi para calon pembantu zending 

merupakan sebuah keharusan dengan dasar pertimbangan bahwa “Teologi tanpa dapat 

membaca buku asing tentu tidak dapat maju”. Usaha yang tidak kenal lelah selama 

seperempat abad keberadaan TOS membuahkan hasil, karena pada tahun 1930 

Zending Gereja-gereja Gereformed secara resmi mendirikan Sekolah Pendidikan 

Teologi (Theologische Opleiding School) yang dikenal juga dengan sebutan Teologi 

Kursus Belanda. Lahirnya sebutan ini berkaitan erat dengan penggunaan bahasa 

Belanda sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pelajaran. Kurikulum 

pendidikan Theologische Opleiding School tidak dapat dibandingkan dengan pendidikan 

Teologi masa kini. Hal ini berkaitan erat dengan misi khusus penyelenggaannya, yaitu 

untuk mencetak pembantu pendeta zending. Kesimpulan ini tampak dalam susunan 

materi pelajaran Thologische Opleiding School. Waktu itu Zending belum merasa perlu 

mempersiapkan tenaga pergereja Indonesia dalam pelayanan gereja, apalagi seorang 

pendeta Indonesia dengan kualitas pendidikan tinggi di bidang Teologi. Kebijakan ini 

semakin diperkuat oleh kebijakan zending untuk tidak mengangkat tenaga pendeta 

Indonesia berbobot pendidikan tinggi, baik karena tingkat hidup sosial kemasyarakatan 

yang masih sangat bersahaja maupun karena masih sangat langkanya penduduk 

bumiputera yang sarjana bidang Teologi. Sebagai pembanding, sampai tahun 1940, di 

Indonesia hanya terdapat tiga sekolah tinggi, yaitu Technise Hoge School (Sekolah 

Teknik Tinggi), didirikan tahun 1920 di Batavia, Rechts Hoge School (Sekolah 

Kedokteran Tinggi) didirikan tahu 1927 di Batavia. 

Masa pendidikan di Theologische Opleiding berlangsung selama tiga tahun untuk 

setiap angkatan, yaitu sejak penerimaan siswa sampai akhirnya masa pendidikan. 

Penyelenggaraan Theologische Opeidig bersamaan dengan Teologi Kursus Jawa. 

Siswa-siswa kursus Belanda dan kursus Jawa bersama-sama tinggal dalam satu 

asrama. Sepintas keduanya tidak ada perbedaan, menu makan sama, bersama-sama 

mengawali hari dengan ibadah pagi yang dipimpin cedara bergiliran. Ketika mereka 

sudah lulus, keduanya bisa diangkat sebagai guru injil atau pendeta. Namu demikian, 

ada perbedaan pendapatan antara tamatan kursus Jawa. Tamatan Kursus Belanda 

memiliki gaji yang lebih besar jika dibandingkan dengan tamatan kursus Jawa. Agaknya 

kebijakan perbedaan gaji berdasarkan latar belakang pendidikan pribumi dan Belanda 

menjadi policy pemerintah Belanda memberikan penghargaan yang lebih tinggi terhadap 

profesi yang dilatarbelakangi kemampuan berbahasa Belanda. Waktu itu, gereja dilayani 

pendeta Zending yang tugas sehari-harinya dilaksanakan oleh para guru injil yang 

dibiayai oleh Zending Belanda. Pekerjaan guru injil adakalanya melakukan pastoral 
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walaupun biasanya lebih banyak melakukan pekabaran injil kepada orang-orang non 

warga gereja. 

Memasuki tahun ajaran baru (seharusnya 1936-1940), terjadi penundaan 

penerimaan mahasiswa baru. Theologische Opleidig sepanjang taun 1936 dinyataka 

vakum, tidak menerima mahasiswa baru. Konon hal imi dilakukan untuk melakukan 

evaluasi maupun analisa berkenaan dengan kebijakan Zending selama ini berhubungan 

dengan gereja Gereformed di Indonesia. Penundaan ini sama sekali bukan disebabkan 

oleh ketiadaan siswa yang mendaftarkan diri, melainkan sepenuhnya sebgai langkah 

antisipasi Zending terhdap indikasi awal akan pecahnya Perang Dunia II yang semakin 

hampir pasti. Rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan pewartaan injil dan 

kehidupan jemaat-jemaat di wilayah jajahannya memaksa zending melakukan 

deregulasi kebijakan. Solusi kemandirian gereja-gereja merupakan sesuatu yang harus 

diperhitungkan dengan cermat, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan angkatan 

khursus Teologi yang baru. Penundaan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa 

perubahan yang sangat mendasar, misalnya lama pendidikan untuk angkatan kursusu 

1937 dari tiga tahun menjadi empat tahun. (1937-1941).  

 

II.3.2. Pernyataan Landasan Iman 

Setiap sekolah tinggi Teologi memiliki pemahaman landasan iman. Landasan 

iman merupakan dasar dari keberadaan sekolah itu. Hal yang termasuk dalam landasan 

iman antara lain : 

a. Kepercayaan dan pandangan terhadap Allah 

b. Kepercayaan dan pandangan terhadap Yesus 

c. Kepercayaan dan pandangan terhadap Roh Kudus 

d. Kepercayaan dan pandangan terhadap Kitab Suci 

e. Kepercayaan dan pandangan terhadap Keberadaan Manusia 

f. Kepercayaan dan pandangan terhadap keselamatan 

g. Kepercayaan dan pandangan terhadap lainnya. 

 

II.3.3. Filosofi Keberadaan Sekolah Tinggi Teologi 

Sekolah tinggi Teologi memiliki filosofi keberadaan yang ditunjukkan melalui 

pengutipan ayat dari kitab suci yang digunakan sebagai symbol atau lambang institusi 

dan lagu mars institusi. 

 

II.3.4. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teologi 

Visi dan misi berguna untuk memberi pedoman arah bagi perjalanan pelayanan 

sekolah tinggi Teologi. Visi dari sekolah tinggi Teologi berkaitan dengan kualitas individu 
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manusia yang ingin dibentuk dari hasil pendidikan yang diterima di kampus. Misi dari 

sekolah tinggi Teologi merupakan alat ukur dan langkah-langkah praktis dari visis yang 

dipilih.  

 

II.3.5. Organisasi Sekolah Tinggi Teologi 

Sekolah Tinggi Teologi yang berada di Indonesia memiliki status sebagai Perguruan 

Tinggi Swasta. Untuk meninjau organisasi Sekolah Tinggi Teologi, saya mengambil studi 

banding terhadap Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata; Sekolah Tinggi Teologi yang 

dimiliki Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia (GSPII); di Sidoarjo, Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.6. Jurusan dan Progam Studi 

Macam program studi yang ditawarkan oleh masing-masing Sekolah Tinggi Teologi 

tergantung dari jurusan yang disediakan. Jurusan Sekolah Tinggi Teologi diantaranya: 

a. Jurusan Teologi dengan program studi D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. 

b. Jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan program studi D1, D2, D3, S1, S2, 

dan S3. 

c. Jurusan Filsafat Agama dengan program studi S2. 

d. Jurusan Manajemen Gereja dengan program studi S2. 

e. Jurusan Biblika dengan program studi S2. 

f. Jurusan Misiologi dengan program studi S2. 

g. Jurusan Musik Gereja dengan program studi S1 dan S2. 

h. Jurusan Konseling Pastoral dengan program studi S2. 

i. Jurusan Sejarah Gereja dengan program studi S2. 

Pendiri/Pembina 
(Departemen Pendidikan Sinode GSPII) 

Pengurus 
(Yayasan Efrata) 

Ketua Jurusan 

Pembantu
Ketua Bidang 

Akademis

Pembantu Ketua 
Bidang

Kemahasiswaan 

Kepala Tata 
Usaha

Kepala
Perpustakaan

Kepala
Asrama

Staf Akademis 
(para dosen)

Staf Staf Staf

Bagan 1. Struktur Organisasi 
Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata, Sidoarjo 
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j. Selain itu ada juga program setara SLTA untuk lulusan SLTP yaitu program 

Sertifikat Teologi, Sertifikat Ministry I, Sertifikat Ministry II. 

 

II.3.7. Kurikulum Program 

Setiap program yang ada memiliki kurikulum yang dipakai sebagai pedoman 

pembelajaran mahasiswa. Sebagai contoh akan dikutip kurikulum dari program studi S1 

Jurusan Teologi, S1 Jurusan Pendidikan Agama Kristen sebagai berikut: 

a. Kurikulum S1 Jurusan Pendidikan Agama Kristen

NO SEMESTER I / BIDANG STUDI SKS 
1 Bahasa Indonesia 2 
2 Pancasila 2 
3 Pengetahuan dan Pembimbing PL I 4 
4 Pengetahuan dan Pembimbing PB I 4 
5 Dogmatika 2 
6 Pembimbing Teologi Sistematika 2 
7 PAK I (Pembimbing) 4 
8 Music Gereja I 2 
9 Metode Penulisan Makalah & skripsi 2 
 Jumlah 24 
 

 
NO SEMESTER III / BIDANG STUDI SKS 
1 Personalia 2 
2 Tafsir PL I 2 
3 Tafsir PB I 2 
4 Etika I 2 
5 Teologi PL I 3 
6 Sejarah Gereja Umum 2 
7 Dogmatika III 3 
8 Bahasa Ibrani 3 
9 Perencanaan Pengajaran 2 
10 Teori Belajar Dalam PAK II 2 
 Jumlah  23 
 
NO SEMESTER IV / BIDANG STUDI SKS 
1 Tafsir PL II 2 
2 Tafsir PB II 2 
3 Etika II 2 
4 Sejarah Gereja Indonesia 2 
5 PAK II (Anak) 2 
6 PAK III (remaja/pemuda) 2 
7 Agama-agama Suku 2 
8 Liturgika 2 
9 Homelitika I 2 
10 Teologi PL II 2 

11 Bahasa Inggris  2 
12 Strategi Pembelajaran PAK II 2 
 Jumlah 24 
 
NO SEMESTER V / BIDANG STUDI SKS 
1 Teologi PB I 2 
2 Etika III 2 
3 Psikologi 2 
4 Psikologi Perkembangan 4 
5 Bahasa Yunani  3 
6 Homelitika II 2 
7 Perencanaan Pembelajaran PAK I 2 
8 Media pembelajaran 2 
 Jumlah 19 
 
NO SEMESTER VI / BIDANG STUDI SKS 
1 Manajemen Gereja 2 
2 Metode Penelitian 2 
3 Oikumene 2 
4 Hukum Gereja  2 
5 Tafsir PL III 2 
6 Tafsir PB III 2 
7 Teologi PB II 2 
8 Perencanaan Pembelajaran PAK II 2 
9 Profesi Keguruan PAK II 4 
 Jumlah 20 
 
NO SEMESTER VII / BIDANG STUDI SKS 
1 Sejarah gereja Asia 2 
2 Pastoral 2 
3 Filsafat 2 
4 Hinduisme dan Budhaisme 2 
5 Islamologi 2 
6 Ilmu Budaya Dasar 2 
7 Kuliah Praktek Lapangan 4 
8 Skripsi I 3 
 Jumlah 19 
 
NO SEMESTER VIII / BIDANG STUDI SKS 
1 PAK IV (Dewasa/Keluarga) 2 
2 Sosiologi 2 
3 Pendidikan Nasional 2 
4 Seminar PAK 2 
8 Skripsi II 3 
 Jumlah 11 
 

Total 160 Sistem Kredit Semester

NO SEMESTER II / BIDANG STUDI SKS 
1 Kewiraan  2 
2 Missiologi 2 
3 Pembinaan Warga Gereja 2 
4 Dogmatika II 2 
5 Kateketika 2 
6 Hermeneutika 2 
7 Strategi Pembelajaran PAK I 2 
8 Teori Belajar Dalam PAK I 2 
9 Profesi Keguruan PAK I 4 
 jumlah 20 
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b. Kurikulum S1 Jurusan Teologi  

NO SEMESTER I / BIDANG STUDI SKS 
1 Bahasa Indonesia 2 
2 Bahasa Inggris I 2 
3 Pengetahuan dan Pembimbing PL I 2 
4 Pengetahuan dan Pembimbing PB I 2 
5 Pemuridan I dan II 2 
6 Pembimbing Teologi Sistematika 2 
7 Bibliologi 2 
8 Sejarah Gereja Umum I 2 
9 Hermeneutika I 2 
10 Ilmu Metode Belajar 2 
 Jumlah 20 
 

NO SEMESTER II / BIDANG STUDI SKS 
1 Bahasa Inggris II 2 
2 Pengetahuan dan Pembimbing PL 

II 
2 

3 Pengetahuan dan Pembimbing PB 
II

2 

4 Teologi Proper 2 
5 Musik Gereja 2 
6 Sejarah Gereja Umum II 2 
7 Homelitika I 2 
8 Liturgika 2 
9 Mengenal Teologi Reformasi 2 
10 Pendidikan Agama Kristen I 2 
 Jumlah 20 
 

NO SEMESTER III / BIDANG STUDI SKS 
1 Filsafat dan Filsafat Pancasila 2 
2 Tafsir PB I 2 
3 Bahasa Ibrani I 2 
4 Tafsir PL I 2 
5 Teologi PL I 2 
6 Anthropologi dan Hamartiologi 2 
7 Etika I 2 
8 Sejarah Gereja Asia 2 
9 Pastoral I 2 
10 Homelitika II 2 
11 Pendidikan Agama Kristen II 2 
 Jumlah 22 
 

NO SEMESTER IV / BIDANG STUDI SKS 
1 Etika I 2 
2 Pastoral II 2 
3 Sejarah Gereja Indonesia 2 
4 Bahasa Ibrani II 2 
5 Psikologi 2 
6 Agama Dunia 2 
7 Tafsir PL II 2 
8 Tafsir PB II 2 
9 Kristologi 2 
10 Teologi PL II 2 
11 Teologi Misi 2 
 Jumlah 22 
 

NO SEMESTER V / BIDANG STUDI SKS 
1 PI Anak 2 
2 Tafsir PB III 2 
3 Pneumatologi 2 
4 Teologi PB I 2 
5 Tafsir PL III 2 
6 Bahasa Yunani I 2 
7 Manajemen Gereja 2 
8 Strategi PI 2 
9 Ilmu Logika 2 
10 Islamologi 2 
11 Pertumbuhan Gereja 2 
 Jumlah 22 
 

NO SEMESTER VI / BIDANG STUDI SKS 
1 Tafsir PL IV 2 
2 Bahasa Yunani II 2 
3 Teks dan Ilmu Komunikasi 2 
4 Teologi PB II 2 
5 Sosiologi Rural 2 
6 Filsafat Pendidikan 2 
7 Ocultisme 2 
8 Ekklesiologi 2 
9 Filsafat Kepemimpinan 2 
10 Apologetika 2 
11 Tafsi PB IV 2 
 Jumlah 22 
 

NO SEMESTER VII / BIDANG STUDI SKS 
1 Hermeneutik II 2 
2 Pemuridan III 2 
3 Pluralisme Agama (Oikoumenika) 2 
4 Kurikulum Pembinaan Warga 

Gereja 
2 

5 Tafsir PL V 2 
6 Sosiologi Urban 2 
7 Tafsir PB V 2 
8 Bidat dan Ajran Sesat 2 
9 Kontekstualisasi 2 
10 Eskatologi 2 
11 Teologi Kontemporer 2 
 Jumlah 22 
 

 

 

 

Semester VII adalah program skripsi 

Semester IX dan X adalah kuliah praktek 1 tahun 

Total 160 Sistem Kredit Semester. 
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II.3.8. Dosen Sekolah Tinggi Teologi 

Sekolah tinggi Teologi memiliki tiga status dosen yaitu : 

a. Dosen tetap 

b. Dosen tidak tetap 

c. Dosen tamu 

 

II.3.9. Kemahasiswaan 

Mahasiswa yang diterima di sekolah tinggi Teologi harus memenuhi persyaratan 

akademis dan administrasi. Serlain itu, calon mahasiswa harus lulus dua ujian, yaitu 

ujian tertulisa dan ujian wawancara. Kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasisiwa 

adalah : 

a. Kuliah 

b. Ujian 

c. Kegiatan ibadah dan persekutuan doa. 

d. Kegiatan akademik yang diprogramkan Pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan 

Bidang Pelayanan. 

e. Mengerjakan Tugas. 

 

II.3.10. Sarana Sekolah Tinggi Teologi 

Sarana yang dimiliki berguna dalam mendukung kelancaran proses akademik. Sarana 

tersebut antara lain : 

a. gedung  

1. perkantoran 

a) kantor ketua Sekolah Tinggi Teologi 

b) kantor yayasan Sekolah Tinggi Teologi 

c) kantor pembantu ketua 

d) Kantor Tata Usaha 

e) Kantor Ketua jurusan 

f) Kantor Lembaga Kemasyarakatan/Kemahasiswaan 

g) Ruang Rapat Besar 

2. kuliah  

3. perpustakaan 

4. ruang makan 

5. kafetaria 

6. asrama mahasiswa 

7. wisma tamu 

8. serbaguna 
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9. ibadah (kopel) 

10. wisma doa 

11. rumah dinas 

12. pengembangan ketrampilan 

13. pusat computer 

14. pusat bahasa 

15. poliklinik 

16. toko kecil 

17. lapangan olahraga 

a) sepak bola 

b) bola voli 

c) basket 

d) bulu tangkis 

e) tenis meja 

18. pos keamanan 

19. area parkir 

b. transportasi 

1. sepeda motor dinas 

2. mobil kampus 

3. bus kampus 

c. rekreasi 

1. taman 

2. kolam buatan 

 

II.3.11. Lembaga Pelayanan Masyarakat dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi 

Teologi

Dalam rangka menunjang perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni (1) 

Pengajaran/Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian pada masyarakat, pengajaran 

pendidikan diusahakan untuk malahirkan lulusan yang merupakan Generasi Baru 

Profesional Mandirir yang berwawasan budaya. Macam lembaga itu adalah : 

a. Lembaga penelitian dan inovasi Pendidikan (PPPI) 

1) Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan (PPIP) 

a) Bidang Iman dan Budaya 

b) Bidang Media dan Seni 

c) Bidang Musik dan Liturgi 

2) Pusat Studi Agama-agama (PSA) 

3) Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) 
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a) Pengolahan Lingkungan Hidup 

b) Penerapan Bioteknologi dan teknologi Tepat guna dalam pemecahan 

masalah lingkungan. 

c) Pencemaran Lingkungan 

d) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan Lingkungan dan 

kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan. 

e) Kesadara dan kepedulian lingkungan. 

f) Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait bidang lingkungan. 

4) Pusat Studi Pengembangan Perdamaian (PSPP) 

5) Pusat Multi Media (PMM) 

a) Pelayanan Informasi dan intenet kampus 

b) Pusat Pelayanan Komputer 

c) Pusat Pengembangan Pribadi 

d) Pusat Pelatihan Bahasa Inggris (PPBI) 

b. Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) 

1) Pelayanan akhir pekan 

a) Sekolah Minggu 

b) Pelayanan Pemuda – Remaja 

c) Pelayanan Penyuluhan 

d) Perkunjungan 

e) Sosial Pendidikan 

2) Pelayanan Keliling Liburan Semester 

3) Pelayanan Praktek Tahunan 

a) Pelayanan Gereja 

b) Pelayanan Sekolah 

4) Pengembangan Masyarakat 

a) Bidang Ketrampilan 

b) Bidang Peternakan 

c) Bidang Perikanan 

d) Bidang Pertanian 

e) Bidang Home Industri 

f) Bidang Sosial 

 

II.3.12. Kerjasama Sekolah Tinggi Teologi 

Untuk menjamin kualitas pendidikan Sekolah Tinggi Teologi perlu mengadakan 

kerjasama dengan badan lain. Kerjasama bisa dijalin dengan : 

a. Gereja-gereja 
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b. Sekolah Tinggi Teologi lainnya dalam satu kota 

c. Perhimpunan Sekolah Tinggi Teologi se-Indonesia (misalnya Persetia: 

Perhimpunana Sekolah-sekolah Teologi di Indonesia, PASTI: Persekutuan Antar 

Sekolah Teologi Injil Indonesia) 

d. Perhimpuann Sekolah Teologi se-Asia Tenggara (misalnya: SEAGAST : South 

East Asian Graduate School of Theology) 

e. Perhimpunan Sekolah Teologi se_Asia (misalnya : Asian Theological 

Association).  

 

II.4.  METODE PENGAJARAN DAN PELAYANAN YESUS 

II.4.1.  Metode Pengajaran Yesus 

 Tuhan Yesus menggunakan beberapa metode untuk mengajar untuk 

menyesuaikan ajaran-Nya dengan keadaan-keadaan tertentu. Ia membaca Kitab-kitab 

Perjanjian Lama di Sinagoge dan menerangkannya kepada jemaat (Lukas 4:16-32, 

Alkitab); ia mengajar di Lapangan terbuka, seperti saat ia mengucapkan Khotbah di 

Bukit, yang dialamatkan terutama kepada murid-murid-Nya, tetapi di dengar juga oleh 

banyak pendengar lain (Matius 5:1-7; Lukas 6:17-49, Alkitab); ia bicara langsung dan 

secara pribadi dengan orang-orang tertentu (Markus 10:21; Lukas 10:39); ia mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan untuk memaksa orang berpikir (Lukas 10:26; 12:56-57; Matius 

4:21, Alkitab). Ia bertanya jawab dengan teman-teman-Nya untuk menghilangkan 

pikiran-pikiran mereka yang salah. Dia terlibat dalam perdebatan dimana ia 

membuktikan kebebalan pikiran lawan-lawan-Nya dengan logika yang tak dapat ditolak 

(Markus 12:18-27; Lukas 20:41-44, Alkitab). Ia mengemukakan paradoks-paradoks  dan 

ucapan-ucapan pendek yang tajam untuk mengukir kebenaran-kebenaran luhur tertentu 

dalam hati murid-murid-Nya (Matius 5:3-4; Lukas 9:24; 20;25, Alkitab). Ia sering 

mengutip Perjanjian Lama (Markus 12:24-27; 35-37; Lukas 4:4-8; 12, Alkitab) ia 

menggunakan alat peraga (Yohanes 13:1-15; Matius 18:2-4; 21:18-22, Alkitab). Ia 

berbicara dengan akrab dan gamblang dengan kelompok murid-murid-Nya (Matius 17:9-

13; Markus 12:43-44; Yohanes 13:12-17; 26, Alkitab) ia mengemukakan ucapan-ucapan 

penting yang mengandung nubuat (Matius 24:5-44; Markus 13:1-37; Lukas 21:5-36, 

Alkitab). Ia sering mangajarkan kepada murid-murid-Nya perihal diri-Nya dan Allah 

dengan artian sungguh-sungguh “bersifat metafisika” (Matius 11:25-27; Lukas 10:21-22; 

Yohanes 5:16-47: 6:32-71, Alkitab) dan ia sering mengajar dengan menggunakan 

perumpamaan. Yang menyertai seluruh ajaran-Nya ialah kekuasaan-Nya yang khas. 

Nabi-nabi Perjanjian Lama berbicara dengan wibawa Ilahi, mutlak dan diriNya sendiri. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

Tinjauan Teori 30 

II.4.2.  Pelayanan Yesus 

Yesus memulai pelayanan-Nya dengan memanggil 12 orang untuk mengikut Dia 

(Matius 4:18-22; Markus 1:16-20; Lukas 5:1-11, Alkitab). Setelah murid-murid dipanggil 

untuk menjadi pengikut Yesus, maka secara khusus dimulailah proses pembelajaran 

teologi bagi mereka. Pembelajaran teologi para murid perdana Yesus berlangsung 

melalui banyak cara: pengajaran langsung dengan kata-kata , tindakan-tindakan Yesus, 

contoh-contoh keteladanan Yesus, kejadian-kejadian sulit atau ujian-ujian yang harus 

dialami para murid,  dan peristiwa-peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus pada akhir 

hidup-Nya. Menurut laporan Injil-injil Sinoptik, pembelajaran teologi bagi para murid itu 

disampaikan oleh Yesus melalui berbagai sarana, antara lain, perkataan-perkataan dan 

pengajaran-Nya, mujizat-mujizat-Nya, sikap dan tindakan-Nya, bahkan melalui gaya 

hidup Yesus sendiri. Dalam perkataan lain, Yesus menjadi pusat pembelajaran teologi 

bagi para murid itu.Jika kita mengamati cara Yesus mengajar murid-murid-Nya tentang 

berteologi, Ia tidak hanya mengajarkan sejumlah pokok teologi dalam bentuk perkataan 

dan pengajaran kepada murid-murid-Nya, tetapi juga melalui tindakan dan gaya hidup-

Nya sendiri.Dengan demikian para murid itu tidak hanya mendengar sejumlah teori 

tentang suatu pokok teologis,melainkan juga mengalami secara langsung. Pembelajaran 

teologi yang diajarkan selama pelayanan-Nya di dunia diantaranya: 

II.4.2.1. Pembelajaran Teologi Tentang Kasih.  

Ketiga Injil Sinoptik sama-sama mencatat bahwa Yesus mengangkat intisari 

hokum Taurat yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dan mengajarkannya 

kepada para murid-Nya (Markus 12:30-31; Matius 22:37-40; Lukas 10:27, Alkitab). 

Menurut para guru Yahudi, kasih kepada sesama hanya sebatas kepada orang 

sebangsa, bahkan orang segolongan, sealiran, seagama, sedangkan orang-orang di luar 

itu dianggap sebagai orang “asing” atau musuh. Namun bagi Yesus, kasih kepada 

sesama tidak hanya mencakup orang-orang sesuku, sealiran, atau seagama. Kasih 

menurut Yesus, harus melampaui batas-batas itu dan mencakup semua orang termasuk 

musuh (bnd. Matius 5:43, 44, Alkitab). Menurut Injil Lukas, Yesus bahkan secara kreatif 

mengajarkan  kasih kepada sesama termasuk musuh,dalam bentuk perumpamaan 

kepada para pendengar-Nya termasuk kedua belas murid. Lukas melaporkan bahwa 

sesudah Yesus menyampaikan rumusan mengenai kasih kepada sesama itu, maka atas 

pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang siapakah sesama manusia itu 

(Lukas 10:29, Alkitab). Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang samaria 

yang murah hati (Lukas 10:30-35, Alkitab). Dalam perumpamaan ini dengan jelas 

dibedakan antara pemahaman tentang kasih menurut guru-guru Yahudi dan menurut 

Yesus. Sebagaimana kita telah sebutkan , menurut versi pemahaman para guru Yahudi, 

kasih kepada sesama dipahami secara sempit dan diberlakukan hanya terbatas pada 
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orang sesuku,sealiran, atau seagama.Karena itu ketika seorang imam dan deorang 

Lewi, yang disebutkan dalam perumpamaan itu, melihat korban para penyamun itu 

tergeletak di jalan, maka mereka melewatinya dari seberang jalan. Namun Yesus, dalam 

perumpaman itu, menampilkan orang Samaria sebagai figur yang justru memberlakukan 

kasih secara universal. Orang Samaria itu, ketika melihat sesamanya menjadi korban 

para penyamun yang meninggalkan dia tegeletak di jalan, tidak bertanya, siapa 

namamu,apa aliran atau golongan agamamu, dan apa partaimu. Yang ia lihat adalah 

sesamanya manusia sedang menjadi korban keganasan sesama manusia lainnya. 

Maka, perasaan kemanusiaannyapun tersentuh oleh kasih itu sehingga ia turun dari 

keledainya dan menolong sesamanya itu. Injil Lukas memberikan rumusan. 

”…tergeraklah hatinya oleh belas kasihan” (Lukas 10:33, Alkitab). Dari catatan Lukas ini, 

nyata bahwa unsur yang mendorong orang Samaria itu untuk menolong sesamanya 

adalah kasih. Kasih yang menjangkau semua orang termasuk musuh. Kasih itu tidak 

sekedar sebuah teori, tetapi suatu action atau tindakan yang dengannya sesame 

manusia mengalami kasih itu. Kasih itu tidak hanya Yesus ajarkan melalui perkataan 

dan pengajaran-Nya. Ia juga mewujudkannya melalui pelayanan-Nya,bahkan seluruh 

hidup-Nya. Menurut Injil-Injil, ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti Dia, maka 

tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka (Matius 11:4, 5; Lukas 7:22, 

Alkitab), membela hak orang yang terancam hidupnya (bnd. Yohanes 8:7, 11, Alkitab) 

dan bergaul dengan mereka yang terpinggirkan dari masyarakat Yahudi (Matius 9:11-13; 

Lukas 7:34; 19:5, 9,10, Alkitab). Bahkan karena kasih-Nya, Ia rela mengorbankan 

diriNya diatas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Ketika Ia dianiaya oleh 

orang-orang yang memusuhi-Nya, Ia tidak mengutuk mereka. Sebaliknya dalam 

penderitaanNya yang sangat hebat keluarlah kata-kata pengampunan yang 

berlandaskan kasih itu:”Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang 

mereka perbuat” (Lukas 23:34, Alkitab). Dengan demikian melalui proses pembelajaran 

teologi kasih, murid-murid tidak hanya mampu membedakan makna kasih dan 

cakupannya menurut para guru Yahudi dan menurut Yesus. Tetapi lebih dari itu, mereka 

secara langsung belajar dari sikap dan kehidupan Yesus sendiri. Juga mereka belajar 

langsung dari pelayanan Yesus.  

 

II.4.2.2. Pembelajaran Teologi Tentang Rendah Hati. 

Sebagai seorang pelayan (diakonos). Kelahiran Yesus di Betlehem merupakan 

wujud rendah hati-Nya. Ia meninggalkan kemulyaan-Nya dan merendahkan diri sebagai 

seorang bayi. Yesus sendiri bertumbuh dalam keluarga kecil. Ketika murid-murid 

mengikut Dia dalam pelayanan-Nya, mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai 

status atau kedudukan mereka. Menurut Injil Markus, ketika Yesus bersama-sama 
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dengan para murid berjalan menuju ke Yerusalem, maka supaya tidak terlambat  

Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan meminta 

kedudukan di samping Yesus (Markus 10:35-37, Alkitab). Permintaan itu menyebabkan 

murid-murid lain menjadi marah. Tetapi Yesus menasehati mereka: “Barang siapa ingin 

menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia meanjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin 

menjadi yang terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya” 

(Markus 10:43-44, Alkitab). Nasehat Yesus itu Ia dasarkan pada diri-Nya sendiri. Ia 

berkata: “Karena Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,melainkan untuk 

melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” 

(Markus 10:45, Alkitab). Apa yang Yesus katakan ini bukan sekedar sebuah teori. Ia 

sendiri memberlakukan teologi rendah hati itu dalam pelayanan-Nya pada waktu 

perjamuan bersama para murid-Nya.Menurut laporan Injil Yohanes, ketika Yesus 

merayakan jamuan makan bersama murid-murid-Nya, Ia menanggalkan jubah-Nya lalu 

mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggang-Nya dan menuangkan 

air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya. Tindakan itu Ia 

lakukan dengan pesan:”…jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan 

Gurumu, maka kamupun wajib saling membasuh kakimu; sebab Aku telah memberikan 

suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah 

Kuperbuat kepadamu” (Yohanes 13:4,5 14,15, Alkitab). Rendah hati itu tidak saja Ia 

wujudkan melalui kelahiran-Nya di Betlehem dan dalam pelayanan-Nya, tetapi juga 

melalui kematian-Nya di kayu salib. Rendah hati di salib itu diungkapkan oleh rasul 

Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi: “Ia (Yesus) telah merendahkan diri-Nya dan 

taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib” (Filipi 2:8, Alkitab). Dengan 

demikian, seluruh hidup dan pelayanan Yesus menggambarkan rendah hati-Nya. 

Rendah hati yang Yesus lakukan sebagai suatu pembelajaran bagi murid-murid tentang 

bagaimana mereka harus berlaku sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat.Mereka harus 

meneladani apa yang Yesus lakukan. 

 

II.4.2.3. Pembelajaran Teologi Tentang Kelemahlembutan 

Ia sendiri mengatakan, “Aku lemah lembut dan rendah hati” (Matius 11:29, 

Alkitab).  Paulus menasehatkan jemaat di Korintus “demia Kristus yang lemah lembut 

dan ramah” (II Korintus 10:1, Alkitab). Kelemahlembutan-Nya nampak ketika Ia tidak 

Memutuskan buluh yang patah terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar 

nyalanya (Matius 12:20; Yesaya 42:3, Alkitab). Contoh-contoh kelemahlembutan-Nya 

dapat dilihat ketika Ia dengan lemah lembut mengahadpi orang berdosa yang bertobat 

(Lukas 7:37-39; 48-50, Alkitab), Ia menyesuaikan diri dengan Tomas yang ragu-ragu 

(Yohanes 20-29, Alkitab), dan sikap-Nya yang lemah terhadap Petrus yang telah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

Tinjauan Teori 33 

menyangkal-Nya tiga kali (Lukas 22:61; Yohanes 21:15-23, Alkitab). Mungkin 

kelamahlembutan Yesus terlihat dengan lebih jelas lagi ketika Ia mengahadapi Yudas 

Iskariot, pengkhianat itu (Matius 26:50; Yohanes 13:21, Alkitab), dan menghadapi orang-

orang yang menyalibkan Dia (Lukas 23:34, Alkitab). Ia tidak bertengkar, tidak berteriak, 

dan juga tidak memperdengarkan suara-Nya di jalan (Matius 12:19; Yesaya 42:2, 

Alkitab). Demikian pula, seorang hamba Tuhan “tidak boleh bertengkar, tetapi harus 

ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah 

lembut dapat menuntun orang yang suka melawan” (II Timotius 2:24-25, Alkitab). 

 

II.4.2.4. Pembelajaran Teologi Tentang Iman. 

Dalam pelayanan Yesus bersama dengan murid-murid-Nya, salah satu pokok 

pembelajaran yang Ia angkat adalah iman. Satu contoh yang menarik adalah pertanyaan 

Yesus mengenai kepercayaan murid-murid ketika mereka bersama-sama menyeberang 

tasik Galilea (Markus 4:35-41; Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25, Alkitab). Dalam 

penyeberangan itu ternyata terjadi suatu peristiwa yang menggentarkan. Sekonyong-

konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka 

berada dalam bahaya. Menurut Injil Markus, pada waktu itu Yesus sedang tidur di 

buritan di sebuah tilam. Murid-murid-Nya kemudian membangunkan Dia dan berkata 

kepada-Nya:”Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?” (Markus 4:38, Alkitab). 

Perkataan murid-murid ini menggambarkan suatu kepanikan menghadapi taufan yang 

dahsyat itu. Tetapi Yesus bangun dan meredakan teufan itu sehingga anginpun reda 

dan danau itu menjadi teduh sekali.Yesus memakai peristiwa itu sebagai sarana 

pembelajaran bagi para murid. Perkataan Yesus dalam bentuk pertanyaan kepada para 

murid itu, “Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? (Markus 4:40, 

Alkitab). Yesus mengangkat pokok iman atau percaya sebagai suatu unsure yang 

sangat penting bagi seorang murid dalam menghadapi situasi yang genting. Dalam 

peristiwa penyembuhan seorang anak muda yang sakit ayan (Matius 17:14-21, Alkitab), 

Yesus menekankan lagi pokok tentang iman itu. Menjawab pertanyaan murid-murid 

mengenai ketidakmampuan mereka mengusir setan itu, Yesus menegaskan bahwa 

mereka kurang percaya. Sebab, sekiranya mereka memiliki iman sebesar biji sesawi 

saja, maka tidak ada yang mustahil bagi mereka (Matius 17:20, Alkitab). 

 

II.4.2.5. Pembelajaran Teologi Tentang Doa 

Yesus sering kali berdoa. Lukas menyebutkan sebelas peristiwa ketika Yesus 

berdoa. Ia sering kali berdoa di hadapan murid-murid-Nya, namun tidak pernah 

dikatakan bahwa Ia berdoa bersama mereka. Ia berdoa berlama-lama, kadang-kadang 

sepanjang malam (Matius 14:23; Lukas 6:12, Alkitab). Suatu ketika Ia bangun pagi-pagi 
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sekali dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa (Markus 1:35, Alkitab). Ia berdoa 

sebelum pergi ke Golgota (Matius 26:38-46, Alkitab). Ia juga berdoa setelah mencapai 

keberhasilan yang besar (Yohanes 6:15, Alkitab). Meskipun Ia berdoa untuk diri-Nya 

sendiri, Ia tidak pernah lupa berdoa juga untuk orang-orang yang dikasihi-Nya (Lukas 

22:32; Yohanes 17, Alkitab). Ia berdoa dengan sungguh-sungguh (Lukas 22:44; Ibrani 

5:7, Alkitab), dengan sangat tekun (Matius 26:44, Alkitab), denagn iman (Yohanes 

11:41-42, Alkitab), serta dengan sikap patuh (Matius 26:39, Alkitab). Penulis surat 

Ibarani mengatakan, “Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahakan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelematkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Ia telah didengarkan” (Ibrani 

5:7, Alkitab). Bila Anak Allah perlu berdoa, betapa lebih lagi kita perlu menghampiri 

hadirat Allah dalam doa. 

 

II.4.2.6. Pembelajaran Teologi Tentang Ketenangan Dalam Segala Keadaan 

Yesus tenang tanpa menjadi pemurung, penuh sukacita namum bukan periang 

yang berlebihan. Ia menghadapi kehidupan secara serius. Yesaya berkata tentang 

hidup-Nyasebagai berikut, “Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh 

kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; Ia sangat dihina, sehingga orang 

menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi 

sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang 

dipikul-Nya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah” (Yesaya 

53:3-4; mazmur 69:10; Roma 15:3; Ibrani 2:10, Alkitab). Disamping keadaan yang penuh 

sengsara itu. “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam 

kamu dan sukacitamu menjadi penuh” (Yohanes 15:11, Alkitab), dan aku mengataqkan 

semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku di 

dalam diri mereka” (Yohanes 17:13, Alkitab). Kita memang tidak pernah membaca 

bahwa Yesus tertawa, walaupun ketika mengajar sesekali Ia menyelipkan juga hal-hal 

yang lucu dan menggelikan (Matius 19:24; Matius 23:24; Lukas 7:31-35, Alkitab). 

Jelaslah Yesus menangis (Lukas 19:41; Yohanes 11:35, Alkitab). Ia merasa sedih 

karena orang-orang yang menolak keselamatan yang diberikan-Nya dengan cuma-

Cuma (Matius 23:37; Yohanes 5:40, Alktab). Ia menanggung segala kesusahan dan 

penderitaan kita sehingga nampak lebih tua daripada umur sesungguhnya secara 

jasmaniah (Yohanes 8:57, Alkitab). Sukacita yang dimiliki-Nya lebih banyak merupakan 

sukacita karena pengahrapan (Ibrani 12:2; Yesaya 53:11, Alkitab), yaitu sukacita melihat 

banyak jiwa diselamatkan dan tinggal bersama-sama dengan Di dalam kemuliaan. 
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II.4.2.7. Pembelajaran Teologi Tentang Hal Mengikut Yesus. 

Menurut Injil-injil Sinoptik, Yesus memulai pelayanan-Nya dengan memanggil 

dua belas orang murid sebagai pengikut-Nya. Kedua belas murid itu mengikut Yesus 

kemana saja Ia pergi.Memang ada waktu dimana hanya tiga murid yang dibawa serta 

(Lukas 8:51; Matius 26:37, Alkitab), bahkan ada waktu dimana Ia seorang diri (Matius 

14:23, Alkitab). Tetapi pada umumnya mereka selalu berjalan bersama-sama. Dalam 

kebersamaan itu, Yesus mengajarkan berbagai pokok teologis. Salah satu pokok adalah 

hal mengikut Dia: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, 

memikul salibnya dan mengikut Aku” (Markus 8:34; Matius 16:24; Lukas 9:23, Alkitab). 

Dalam pengajaran ini ada tiga syarat yang dituntut dari diri seorang murid, yaitu 

menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Kata “menyangkal diri” berarti tidak 

lagi mengikuti kehendak atau ke-aku-an sendiri melainkan menundukkan diri secara 

mutlak pada kehendak Allah. Sikap penundukkan diri ini dituntut dari setiap orang yang 

mau mengikut Dia. Paulus menyebut itu sebagai suatu penyaliban terhadap keingginan 

daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dan hidup oleh Roh (bnd. Galatia 

5:24,25, Alkitab). Syarat yang berikut adalah “memikul salibnya”. Pada masa Yesus, 

memikul salib adalah hal yang dikenal banyak orang. Namun salib yang dimaksudkan di 

sini bukan terutama kayu palang yang dipikul seseorang menuju kepada kematian, 

sebagaimana dialami oleh orang-orang dalam wilayah jajahan Roma. Salib yang Yesus 

maksudkan disini adalah kesediaan untuk menderita karena kebenaran. Penderitaan itu 

dapat berupa penolakan, penghinaan, penganiayaan, dan sebagainya. Syarat yang 

ketiga adalah “mengikut Dia”; ini berarti berjalan mengikuti jejak Kristus menuju 

penderitaan. Dalam pengertian lain, kemuridan adalah kerelaan memikul salib atau 

menderita karena menjadi murid Yesus.Memang tindakan ini mengakibatkan orang 

kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus ia akan 

mendapatkannya kembali. Sebaliknya barang siapa yang menyelamatkan nyawanya 

akan kehilangan nyawanya (Matius 16:25; Markus 8:35; Luk 9:24, Alkitab). Apa yang 

Yesus ajarkan ini, tidak hanya Ia tuntut dari murid-murid-Nya. Ia sendiri menjadi teladan 

bagi murid-murid itu. Ia rela memikul nsalib dan menderita untuk menebusmanusia dari 

maut. Dengan demikian, kemuridan seorang murid tidak bisa dilepaskan dari 

penderitaan Kristus itu. 

 

II.4.2.8. Pembelajaran Teologi Tentang Hidup Sederhana. 

Gaya hidup sederhana jelas terlihat pada diri Yesus. Dari latar belakang-Nya, Ia 

adalah seorang anak tukang kayu. Waktu Ia disunat dan diserahkan, orang tuanya 

mempersembahkan sepasang burung merpati (Lukas 2:24, Alkitab). Jenis persembahan 

ini membuktikan bahwa Yesus berasal dari keluarga yang sederhana,miskin. 
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Kesederhanaan itu Ia pertahankan,walaupun ia dibujuk untuk memperoleh semua 

kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ia dengan tegas, menolah bujukan itu 

(Matius 4:8-10, Alkitab). Kesederhanaan ini Ia sampaikan kepada setiap orang yang 

mau mengikut Dia. Kepada seorang ahli Taurat yang hendak mengikut-Nya, Ia berkata: 

“Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak 

mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya (Matius 8:20; Lukas 9:58, Alkitab). 

Perkataan Yesus ini menggambarkan tentang kesederhanaan seorang yang mau 

mengikut Dia. Sama seperti Yesus sendiri laksana seorang pengembara yang tidak 

memiliki tempat tinggal tetap, maka setiap orang yang mau mengikut Dia diperingatkan 

mengenai resiko yang harus ia hadapi.Apa yang Ia sampaikan ini merupakan suatu 

kenyataan dalam diri Yesus sendiri. Sebagai seorang pemimpin kelompok “akar rumput”, 

Ia hidup sangat sederhana. Berdasarkan contoh-contoh pembelajaran teologi bagi para 

murid ini maka nyata bahwa teologi yang Yesus ajarkan tidak semata-mata bersifat 

teoretik, tetapi juga diwujudkan dalam pengalaman nyata. Bahkan, Yesus menjadikan 

diri-Nya sebagai contoh atau teladan dalam pembelajaran berteologi bagi para murid-

Nya. Sebab, teologi itu mesti lahir dari dalam suatu realitas pergumulan konteks yang 

dialami oleh orang beriman dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

II.4.2.9. Pembelajaran Teologi Tentang Bekerja Tanpa Henti-hentinya. 

Yesus mengatakan, “Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja 

juga” (Yohanes 5:17, Alkitab), dan “kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang 

mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada seorang 

pun yang dapat bekerja” (Yohanes 9:4,Alkitab). Ia mulai pagi-pagi sekali (Markus 1:35; 

Yohanes  8:2, Alkitab) dan bekerja terus sampai jauh malam (Matius 8:16; Lukas 6:12; 

Yohanes 3:2, Alkitab). Sanagat menarik untuk mengikuti Dia sepanjang hari yang 

biasanya penuh dengan berbagai kesibukan (Matius 12:22-13:53; Markus 3:20-4:41, 

Alkitab). Ia sampai lupa makan (Yohanes 4:31-34, Alkitab), lupa beristirahat (Markus 

6:31, Alkitab) dan bahkan lupa penderitaan-Nya sendiri bila ada kesempatan untuk 

menolong jiwa yang memerlukan pertolongan (Lukas 23:41-43, Alkitab). Pekerjaan-Nya 

terdiri atas mengajar (Matius 5-7, Alkitab), berkhotbah (Markus 1:38-39, Alkitab), 

mengusir setan (Markus 5:12-13, Alkitab), menyembuhkan orang sakit (Matius 8-9, 

Alkitab), menyelamatkan yang hilang (Lukas 7:48; 19:9, Alkitab), membangkitkan orang 

mati (Matius 9:25; Lukas 7:14; Yohanes 11:43, Alkitab), memanggil serta melatih 

pekerja-pekerja (Matius 10; Lukas 10, Alkitab). Sebagai pekerja, Ia terkenal karena 

keberanian-Nya (Yohanes 2:14-17; Yohanes 3:3; Yohanes 19:10-11, Alkitab), ketelitian-

Nya (Matius 14:36; Yohanes 7:23, Alkitab), sifat tidak pilih kasih-Nya (Matius 11:19, 

Alkitab), serta kebijaksanaan-Nya (Markus 12:34; Yohanes 4:7-30, Alkitab). 
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II.5.  STUDI KASUS SEKOLAH TINGGI TEOLOGI 

Ada banyak Sekolah Tinggi Teologi yang terdapat di negara-negara di seluruh 

dunia ini. Begitu pula di Indonesia. Begitu banyak Sekolah-sekolah Tinggi Teologi di 

Indonesia bahkan universitas-universitas tertentu memiliki fakultas teologi. Sekolah-

sekolah tersebut memiliki kurikulum serta sistem maupun cara pembelajaran yang 

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang denominasi gereja 

yang mendirikannya. Setiap Sekolah Tinggi Teologi memiliki doktrin ataupun penekanan 

pelayanan yang berbeda karena antara denominasi gereja yang satu dengan yang 

lainnya memiliki doktrin ataupun penekanan pelayanan yang juga berbeda. Tetapi setiap 

Sekolah Tinggi Teologi tidak hanya dikhususkan bagi jemaat gereja yang mendirikan 

Sekolah Tinggi Teologi itu saja, setiap Sekolah Tinggi Teologi selalu bersifat 

Interdenominasi. Berikut akan dipaparkan beberapa Sekolah Tinggi Teologi yang dapat 

menjadi gambaran atau dasar bagi perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi 

Teologi yang direncanakan. 

II.5.1. Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata 

Lokasi: Sidoarjo, Jawa Timur. 

 

II.5.1.1. Pendiri. 

Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia (GSPII) bersama Misi WEC Java 

Field (WEC Internasional). 

 

II.5.1.2. Sejarah Singkat. 

Keberadaan STTIE dimulai dari program pendidikan Teologi Ekstensi di Madiun 

tahun 1976 bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Bethel Indonesia (STBI), Semarang. 

Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat adanya kebutuhan yang mendesak dalam 

mencetak guru-guru/dosen, tenaga nasional (hamba Tuhan) yang kualified, dan 

perlunya wadah pendidikan bagi orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan 

secara full time, menjadi sekolah teologi sendiri, tetapi masih bekerja sama dengan 

STBI. 

Pada bulan Januari tahun 1979 Misi WEC Internasional bersama GSPII 

membuka Pusat Pembinaan Rohani Kristen (Pusbinroh) di Wage, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Tujuan yang semula adalah untuk mempercepat pendidikan ekstensi, tetapi ternyata ada 

yang menjadi mahasiswa tetap di kampus. 

Pada bulan Juli tahun 1979 terbentuk Departemen Pendidikan GSPII sebagai 

pengelola program pendidikan teologi tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya 

Departemen Pendidikan GSPII memutuskan untuk mendirikan Sekolah Teologi Injili 
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Efrata (STIE), yang disyahkan oleh Dirjen Bimas Kristen Protestan Depag RI. No. 

Y/AE/085/82.  Pada tahun 1996 memakai nama Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. 

 

II.5.1.3. Sifat 

STTIE bersifat Injili dan Interdenominasi. 

 

II.5.1.4. Alamat Kampus 

Jl. Jeruk No. 67, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Telp. (031)8533827, 8531046. 

Faks. 031-8539155 

e-Mail. sttie@plasa.com dan sttiewaru@yahoo.com

II.5.1.5. Tujuan pendidikan 

1. STTIE merupakan wadah pendidikan Teologi bagi para calon tenaga sepenuh waktu 

dengan sasaran sebagai berikut: 

2. Mempersiapkan hambaTuhan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman teologi 

Alkitabiah. 

3. Mempersiapkan dan membentuk hamba-hamba Tuhan menjadi Gembala Sidang, 

Penginjil, maupun Misionaris Lintas Budaya yang memahami urgensi pekerjaan Misi, 

serta secara aktif mengambil bagian didalamnya, baik dalam menggerakkan gereja-

gereja lokal, maupun menjadi utusan Misi Lintas Budaya sesuai panggilannya. 

4. Mempersiapkan para hamba Tuhan yang berdedikasi terhadap pelayanan serta 

berkepribadian kuat melalui pola pembentukan asrama dengan harapan mereka siap 

untuk memelihara, mendewasakan, dan mengembangkan jemaat dengan Visi dan 

pola Alktabiah. 

5. Sesuai dengan arah pendidikannya, STTIE menjaga salah satu cirri khas utama 

yaitu: keseimbangan antara pendewasaan rohani, kemampuan akademis, dan 

pelayanan praktek. 

 

II.5.1.6. Fasilitas 

Didalam kampus ini tersedia berbagai sarana dan fasilitas diantaranya: 

1. Asrama 

Semua mahasiswa STTIE yang belum menikah diwajibkan tinggal di asrama sehingga 

akan ada pengawasan kehidupan sehari-hari bagi mahasiswanya. 

2. Aula 

Aula disediakan untuk keperluan acara-acara penting sekolah seperti wisuda, 

penerimaan mahasiswa baru, seminar, dan juga untuk ibadah. 
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3. Kantor Sekretariat dan Ruang Tamu 

Untuk urusan administasi dan urusan lain berkaitan dengan sekolah dapat berhubungan 

dengan staf kantor STTIE, yang akan melayani setiap hari Senin sampai Jumat pukul 

08.00 s/d 14.00 WIB. 

4. Perpustakaan 

Sarana perpustakaan STTIE saat ini memiliki lebih dari 8.000 judul buku. 

5. Ruang Kuliah 

Tersedia 3 ruang kuliah yang dapat dipakai dalam waktu yang bersamaan. 

6. Ruang Komputer 

Tersedia ruang komputer bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugas kuliah. 

7. Ruang Makan 

Ruang makan ini menampung kira-kira 50 orang. 

8. Tempat tinggal dosen 

Didalam kampus terdapat rumah-rumah staf dosen. 

9. Sarana Olah Raga 

Selain mengutamakan pendidikan akademis, STTIE juga menyediakan berbagai sarana 

olah raga untuk membentuk fisik para mahasiswa. Diantaranya lapangan bulu tangkis, 

lapangan bola volley dan tenis meja. Jadwal olah raga diatur oleh sekolah. 

 

II.5.1.7. Program Akademik 

Program S-1    : 160 SKS + Praktek 1 Tahun 

Program D-3    : 130 SKS + Praktek 1 Tahun 

Program Sertifikat Teologi  : 90 SKS 

Program Sertifikat Ministry I  : 60 SKS 

Program Sertifikat Ministry II  : 30 SKS 

 

II.5.1.8. Kehidupan Kampus 

Kehidupan kampus diatur dengan peraturan yang sangat disiplin. Dimana 

penggunaan waktu diawasi dengan ketat sehingga waktu untuk bersekutu dengan 

Tuhan, studi, bersosialisasi maupun santai (olah raga dan rekreasi) dapat berjalan 

secara optimal dan seimbang. 

Setiap akhir pekan, semua mahasiswa diwajibkan pelayanan week end ke 

gereja yang sudah dipilih mahasiswa sendiri maupun ditentukan oleh pihak kampus. 

Semua aspirasi mahasiswa dapat disampaikan ke sekolah melalui ketua asrama atau 

melalui sarasean yang diadakan sekolah dua bulan sekali. 
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II.5.1.9. Jadwal Kegiatan Harian 

Waktu Kegiatan 
04.30 Bangun pagi 
04.30-05.10 Renungan pagi 
05.10-06.00 Kerja praktis 
06.00-06.30 Mandi dan persiapan pribadi 
06.30-07.15 Makan pagi 
07.15-07.45 Renungan kelas bersama 
07.45-08.00 Persiapan kuliah 
08.00-12.15 Kuliah (study mandiri) 
12.15-13.00 Makan siang 
13.00-14.30 Istirahat siang 
14.30-14.45 Bangun (persiapan study) 
14.45-17.00 Kuliah (study mandiri) 
17.00-18.00 Mandi, cuci, dll 
18.00-18.30 Makan malam 
18.30-19.00 Persiapan kuliah 
19.00-21.30 Kuliah (study mandiri) 
21.30-22.00 Persekutuan doa kamar 
22.00-04.30 Istirahat 

 

II.5.1.10. Karakteristik Pendidikan 

Demi mencapai visinya, maka seluruh aktifitas akademis STTIE akan ditekankan 

pada: Karakteristik Kurikulum Ke-Alktab-an Misiologis. Yang dimaksud adalah konsep 

filosofi dan perangkat pendidikan yang essensinya adalah peletakan dan pembangunan 

konsep, kerangka berpikir dan pemahaman terhadap hidup dan panggilan Kristus 

berdasarkan Kitab Suci, dengan meletakkan panggilan tertinggi pada pemberitaan Injil 

dalam tugas misi. 

Nilai tersebut dirumuskan dalam sebuah Pernyataan Hidup Rohani sebagai berikut: 

“BAGIKU HIDUP ADALAH KRISTUS. DEMIKIAN MAKNA DAN TUJUAN HIDUP 

IALAH MENGENAL DAN MENGASIHI DIA DAN MELAKUKAN PEKERJAAN ALLAH 

YANG DIPERSIAPKAN ALLAH DALAM KEKEKALAN BAGIKU, SUPAYA DENGAN 

DEMIKIAN AKU MEMULIAKAN DIA.” 

Rumusan disarikan dalam peningkatan kualitas hidup dengan slogan: 3S, yaitu: 

Senyum : Yang mewujudkan kesaksian melalui pengembangan segenap kebaikan 

dan keramah-tamahan Kristiani. 

Segan : Yang mewujudkan kualitas kewibawaan rohani seorang Hamba Tuhan. 

Sembada : Yang mewujudkan ketrampilan, kesanggupan dan kesiapan menjalankan 

tugas pelayanan. 

Tujuan pendidikan tersebut akan diwujudkan dalam praktek pendidikan dengan pola 

pendidikan dengan pola 4-3 yaitu: 
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4 hari berada di kampus dengan orientasi pada pematangan akademis dan 

pembentukan karakteristik. 

3 hari berada di jemaat dengan orientasi pada pematangan pelayanan praktis, 

kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. 

 

II.5.2. Sekolah Tinggi Teologi Intheos 

Lokasi: Surakarta. 

II.5.2.1. Sejarah Singkat 

Kondisi dan situasi pada sekitar tahun 1979 telah memberikan inspirasi kepada 

badan pengurus perguruan-perguruan Kharismatika untuk mengambil inisiatif 

mendirikan sebuah sekolah tinggi teologi. Pada tahun itu pemerintah merencanakan 

untuk mengangkat Guru-Guru Agama Kristen/Protestan di SLTP/SLTA dalam PELITA 

III.  

Guru-guru Agama yang terampil masih langka baik untuk Sekolah-Sekolah 

umum maupun gereja. Kemajuan dunia pendidikan di Indonesia saat itu (dan sampai 

sekarang) menuntut pendirian Pendidikan Tinggi Teologi. Siswa/i yang lulus PGAK/P 

pada masa tersebut menyatakan keinginannya untuk melanjutkan studinya ke 

Perguruan Tinggi. Di sisi lain, langkahnya pemimpin dan tenaga-tenaga guru dan dosen 

Teologi/Alkitab di Indonesia yang merupakan sutu realita yang perlu di jawab.  

Adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Almarhum Pdt. Stefanus 

Sumardi yang menjabat sebagai Ketua Umum Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di 

Indonesia dalam periode tersebut merupakan factor yang turut berperan serta bagi 

lahirnya lembaga pendidikan tinggi ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong bagi 

Badan Pengurus Perguruan-Perguruan Kharismatika untuk memikirkan pendidikan 

sebuah lembaga Pendidikan Tinggi di Solo.  

Sebagai tindak lanjut untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut maka pada 

tgl. 26 November 1979 Badan Pengurus Perguruan-Perguruan Kharismatika 

mengadakan musyawarah tentang pembukaan Sekolah Tinggi Theologia. Rapat 

tersebut diadakan di Kantor PGAK/P Kharismatika, Jl. Gading Kidul 48 Solo (sekarang 

Jl. Brigjen. Sudiarto No. 179).  

Keputusan yang diambil dalam rapat tsb. Ialah membuka sebuah Sekolah Tinggi 

Teologi yang akan memberikan Gelar Sarjana Muda dalam jurusan Pendidikan Agama 

Kristen (PAK) dan Jurusan Teologi. Peserta rapat sependapat bahwa Sekolah Tinggi 

Teologi ini adalah sebagai tindak lanjut pengembangan PGAK/P Kharismatika.  

Badan Pengurus Perguruan-Perguruan Kharismatika dalam suratnya No.104/Kh/XII/79 

mengajukan permohonan izin Pembukaan Perguruan Tinggi Theologia di Solo kepada 

Majelis Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Permohonan tersebut 
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memperoleh Restu dari Badan Pengurus Pusat GSSJA di Indonesia, dan pada rapat 

bulan Mei Tahun 1980 Perguruan Tinggi Theologia Kharismatik berdiri dan memulai 

kegiatan akademisnya, menggunakan lokasi Pgak/P Kharismatika Solo, di Jl. Gading 

Kidul 48. program yang dibuka pada masa tersebut. Sarjana Muda PAK dan Teologi.  

Perkembangan-perkembangan yang terjadi membuat membuat Perguruan Tinggi 

Theologia Kharismatika tidak bisa bertahan lama di kampus PGAK/P Kharismatika. 

Pada tahun 1982 dibeli sebidang tanah seluas + 13000 m2 di Ngadisono dan 

pembangunan di mulai. Sejak tahun 1983 kegiatan akademis di pindahkan ke Kampus 

Ngadisono.  

Pada tgl. 6 Desember 1983 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Bimas (Kristen) Protestan No. 67 Th. 1983. PPT Kharismatika memperoleh STATUS 

TERDAFTAR untuk Sarjana Muda PAK, selanjutnya Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Bimas (Kristen) Protestan No. 60 Th. 1986 tertanggal 30 Januari 1986 memberikan 

STATUS TERDAFTAR untuk Stratum Satu PAK (S1 PAK). STATUS DIAKUI (Jurusan 

Teologi dan Pendidikan Agama Kristen pada Dir. Jen. Bimas Kristen Jakarta dengan SK 

No. DJ/III/Kep/HK.00.5/169/5162/2003. Program Studi Magister Teologi sedang dalam 

proses akreditasi dari Departemen Agama R I. Pada tahun 2005 Sekolah Tinggi Teologi 

INTHEOS Surakarta dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 mengembangkan pelayanan pendidikan dengan membuka 

Sekolah Menengah Teologi Kristen untuksekolah teologi tingkat menengah, dan kini 

telah terakreditasi dengan Status Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama Republik Indonesia No. 

DJ.III/KEP/HK.00.5,/240/4322/2006.  

Dengan Keputusan Departemen Pendidikan & Kebudayaan mengadakan 

Program Gelar S1 di Lembaga Pendidikan Tinggi maka PTT Kharismatika 

menyesuaikan diri dengan gelar S1 PAK maupun Teologi. Mengingat Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Bimas (Kristen) Protestan tgl. 19 Maret 1990 No. FII/153/817/1990 

yang mengacu pada Undang-Undang No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, serta saran dari kalangan gereja, oleh Badan Pengurus Harian di ubah 

menjadi INSTITUT THEOLOGIA SOLO (INTHEOS) berdasarkan Surat Keputusan 

Badan Pengurus Harian tgl. 12 Juni 1990 dengan No. 2 Th. 1990  

Berdasarkan hasil Rapat BPH Institut Theologia Solo pada tgl. 1 April 1994 Institut 

Theologia Solo (INTHEOS) di ubah namanya menjadi SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA 

“INTHEOS” (STT “INTHEOS”). Maka “Intheos” bukan lagi nama singkatan melainkan 

menjadi nama almamater Sekolah Tinggi Theologi di Surakarta.  

Disebut STT “Intheos” karena disadari akan kebutuhan pelayan-pelayan injil dan 

pemimpin-pemimpin Kristen yang bersemangat, kompeten, serta terampil di seluruh 
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tanah air, dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan di berbagai lapangan, 

termasuk lapangan gereja dan lapangan pendidikan dewasa ini.  

Kata antusias (semangat) dalam bahasa Inggris adalah “enthusiasm,” berasal dari 

bahasa Yunani “enthousiasmos” yang terdiri dari kata “en” dan “theos.” Istilah Yunani ini 

berarti dikuasai atau diilhami/bersemangat di dalam Allah. Dengan nama “INTHEOS” 

(IN/EN= di dalam; THEOS= Allah) dimaksudkan agar keluarga besar “ INTHEOS” 

bersemangat di dalam dan bagi pekerjaan Allah di mana saja.  

 

II.5.2.2. Status dan Afliasi  

1. STATUS DIAKUI (Jurusan Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) pada Dir. Jen. 

Bimas Kristen Jakarta dengan SK No. DJ/III/Kep/HK.00.5/169/5162/2003. Program 

Studi Magister Teologi sedang dalam proses akreditasi dari Departemen Agama R I.  

2. STT “Intheos” Surakarta adalah anggota ATA (Asia Theological Association).  

3. STT “Intheos”Surakarta adalah anggota APTA (Asia Pasific Theological Association)  

4. STT “Intheos” Surakarta adalah anggota PASTI (Persekutuan Sekolah-sekolah 

Tinggi Teologi Injili Indonesia).  

 

II.5.2.3. Alamat Kampus 

Jl. Let. Jen. Sutoyo RT 03 / RW XIV 

Kadipiro,Banjarsari, Surakarta, Jawa 

Tengah.  

Telp. Fax. : 0271 - 854051  

Mail : P.O. BOX. 418 Surakarta  

E Mail : sttintheos@yahoo.com 

Gambar 1. Denah Lokasi STT Intheos Surakarta 
Sumber: www.sttintheos.org 
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II.5.2.4. Program Akademik 

Sertifikat dan Diploma 

 Diploma I Pelatihan Pelayanan Kristen 

 Sertifikat Teologi (Minimal SMP) 

 Diploma II dan Diploma III  

SMTK Sederajat 

 Sekolah Menengah Teologi Kristen  

Program Gelar 

 Strata Satu (Ujian Negara)  

     Sarjana Teologi Jurusan Teologi Kependetaan  

     Sarjana Teologi Jurusan PAK  

 Strata Dua  

     Master of Arts (Biblika dan Ministry)  

     Master of Divinity  

     Magister Teologi  

     (Jurusan Teologi Kependetaan dan PAK)  

 Strata Tiga  

    Doctor Of Ministry  

 
II.5.2.5.  Sistem Perkuliahan 

Ada 2 cara untuk kuliah STT “Intheos” Surakarta :  

1. KULIAH REGULER, diberikan dengan cara tatap muka dari senin sampai 

dengan jumat sore, kuliah ini diberikan selama satu semester.  

2. Sistem kuliah padat (kuliah malam), perkulihan ini diperuntukkan bagi mereka 

yang terpanggil untuk melayani, yang tidak dapat kuliah purna waktu di kampus. 

Sistem perkuliahan padat diperuntukkan program sertifikat, program Pasca 

Sarjana dan Program Stratum tiga. 

 
II.5.2.6. Fasilitas 

 Ruang kuliah memadai 

 Ruang kuliah S2 Full AC 

 Asrama putra dan putri berkapasitas @300 orang 

 Ruang Perpustakaan yang menunjang 

 Lab. Komputer, Lab Komputer khusus Internet dan Lab. Musik 

 Kantin dan Telepon Umum 

 Ruang Sidang berfasilitas AC 

 Kapasitas aula 700 orang  
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II.5.3. Sekolah Tinggi Teologi Jakarta 

Lokasi: Jakarta. 

II.5.3.1. Sejarah Singkat. 

Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (STT Jakarta) didirikan pada tahun 1934, saat itu 

bernama Hoogere Theologische School (HTS) dan mengambil lokasi di Bogor 

(Buitenzorg) . Pada tahun 1936 sekolah ini berpindah ke Jakarta, kemudian pada tahun 

1954 namanya berubah menjadi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Perubahan nama 

tersebut sekaligus menandakan peningkatan status akademis – melalui perbaikan 

kurikulum – dan keterlibatan gereja-gereja yang semakin banyak dalam kepengurusan 

STT Jakarta. 

Peningkatan status akademis ini sekaigus menjadikan STT Jakarta sebagai 

sekolah Teologi pertama di Indonesia yang berstatus Sekolah Tinggi. Sekolah ini dapat 

juga dilihat sebagai metamorfosis dari Seminari Depok yang dibangun pada tahun 1878 

oleh Central Comite Depok yang dibentuk di Belanda. Seminari tersebut akhirnya ditutup 

padat tahun 1926, mengingat saat itu hampir semua daerah sudah memiliki lembaga 

pendidikan serupa. Cita-cita Central Comitee Depok untuk mencetak tenaga-tenaga 

Gambar 2. STT Intheos Surakarta 
Sumber: dok. penulis 
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lokal kemudian dilanjutkan dengan ambil bagian dalam proses pembentukan HTS. 

Setelah melalui perundingan yang matang, Central Comite Depok kemudian dipercaya 

sebagai pendiri HTS. 

Lahirnya sekolah ini menunjukan sebuah babak baru dari kiprah gereja-gereja 

dan lembaga-lembaga zending dalam memahami pergulatan umat Kristen di Indonesia, 

dalam hal ini berkaitan berkembangnya semangan kemandirian. Dengan kata lain, STT 

Jakarta merupakan artikulasi dari penantian dan perjuangan gereja-gereja di Indonesia, 

bersama beberapa lembaga zending, untuk mewujudkan gereja di Indonesia yang 

mandiri. Kerjasama seperti ini sekaligus menunjukan bahwa dari awal kelahirannya, 

spirit of ecumenism telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi STT 

Jakarta. Pendirian sekolah ini menjadi sebuah terobosan yang berarti mengingat 

pendidikan yang sebelumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga zending lebih 

berorientasi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga lokal sebagai pembantu para 

zendeling (inlandsche hulpzendeling). 

Kehidupan gereja masih sepenuhnya berada dalam kendali para utusan zending 

Eropa. Berkembangnya jemaat di daerah-daerah dengan kompleksitas pergumulannya 

serta munculnya semangat kemandirian, melahirkan kesadaran akan kebutuhan tenaga-

tenaga lokal yang memiliki kompetensi dalam menata kehidupan gereja serta meretas 

pembaharuan gereja di Indonesia. Semua ini bertujuan agar gereja-gereja di Indonesia 

semakin mengakar dalam pergulatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 

keberadaan sekolah teologi yang akan memperlengkapi tenaga-tenaga lokal dengan 

kemampuan akademis yang setara dengan rekan-rekan mereka dari Eropa menjadi 

kebutuhan keniscayaan sejarah. Arti penting dari sekolah ini segera terasa saat pecah 

perang dunia ke-2, di mana saat itu tenaga-tenaga zending dari Eropa tiba-tiba lenyap 

dari lapangan misi. 

STT Jakarta dan para lulusannya, yang saat itu belum terlalu banyak, harus 

bekerja keras untuk secepat mungkin mengisi kekosongan tersebut dan mengambil 

tongkat kepemimpinan di sebuah zaman yang penuh dengan pergolakan. Perjalanan 

sejarah STT Jakarta hingga kini terus diwarnai dengan berbagai perbaikan (baik 

infrastruktur, kurikulum, kajian-kajian teologi maupun staf pengajar) yang bertujuan untuk 

senantiasa menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat di 

Indonesia. 

 

II.5.3.2. Misi. 

Mendukung penelitian intensif dan kritis terhadap isu-isu dan masalah-masalah 

etika yang terkait dengan kehidupan bergereja dan bermasyarakat di Indonesia. 

Mengembangkan pendidikan alternatif populer dalam rangka penguatan potensi dan 
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kapasitas pemimpin-pemimpin gereja dan masyarakat sebagai partisipasi STT Jakarta 

pada gereja-gereja dan masyarakat Indonesia. 

Mengembangkan dan menguatkan pemimpin dan masyarakat Indonesia dari sudut 

pandang etika Kristen. 

 

II.5.3.3. Tujuan. 

1. Menjadikan Pusat Studi Etika sebagai tempat dimana orang dapat belajar etika. 

2. Mengembangkan etika dalam berbagai profesi, baik secara umum maupun 

khusus.  

3. Mengupayakan relevansi studi dan pembelajaran etika di STT Jakarta pada 

kehidupan gereja-gereja dan masyarakat umum.  

 

II.5.3.4. Kegiatan. 

Unit Publikasi dan Informasi 

Unit Publikasi dan Informasi (UPI) merupakan unit kerja yang didirikan untuk 

memperkuat eksistensi STT Jakarta melalui berbagai informasi yang didistribusikan ke 

gereja-gereja dan para alumni. Selain informasi, UPI juga bekerja untuk memperkuat 

eksistensi STT Jakarta melalui pengelolaan dan penerbitan berbagai karya teologi dari 

teolog-teolog lokal. Suatu tugas yang terkait dengan tanggung jawab STT Jakarta 

sebagai lembaga akademis untuk terus memberikan kontribusi pemikiran kepada gereja 

dan masyarakat. UPI dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dipilih dari salah 

seorang dosen tetap. Kepala Bagian UPI bertanggung jawab langsung kepada Ketua 

STT Jakarta. Dalam prakteknya UPI menghasilkan : 

1. Jurnal Teologi Proklamasi yang terbit 2 kali dalam setahun ini adalah jurnal ilmiah 

Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, wadah dari perkembangan teologi dan 

eksperimentasi pemikiran-pemikiran teologi, sosial dan kajian teks-teks Kitab 

Suci.  

2. Berita Proklamasi terbit 2 kali setahun, lebih merupakan laporan umum kegiatan-

kegiatan yang dilakukan civitas akademika, baik aktivitas maupun finansial. 

Laporan ini merupakan tanggungjawab moral kepada gereja-gereja pendukung 

dan pengelola STT Jakarta serta pihak-pihak yang telah banyak membantu.  

3. Buku-buku Teologi, yang merupakan hasil karya dewan pengajar sekolah ini.  

4. Pengelolaan website STT Jakarta. 

 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Pusat Penelitian dan Pengabdia kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana 

akademik yang mempunyai fungsi: 
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1. Melaksanakan penelitian ilmiah di bidang teologi ataupun ilmu dan atau seni 

yang berhubungan dengan teologi;  

2. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi; 

3. Melaksanakan penelitian untuk ikut mengembangkan konsepi pembangunan 

nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun 

dengan luar negeri; 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu teologi 

ataupun ilmu pengetahuan dan atau seni yang berhubungan dengan teologi;  

5. Meningkatkan relevansi program STT Jakarta sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat; 

6. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; Ikut 

mengembangkan pola dan konsep pembangunan nasional, wilayah, dan atau 

daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lainnya baik di 

dalam maupun dengan luar negeri. 

 

Pusat Dokumen Dan Sejarah Gereja di Indonesia 

Sejak Juni 2004, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta membuka dan 

menyelenggarakan PDSGI, yang dikepalai oleh Pdt. Dr. J. S. Aritonang. Tujuannya 

adalah untuk menginformasikan, menghimpun, dan mengelola (menyimpan, 

mengklasifikasi, meneliti, dan mempublikasikan) dokumen-dokumen sejarah gereja 

Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dan untuk 

selanjutnya memanfaatkannya untuk menunjang studi formal di STT Jakarta maupun 

untuk memberi informasi bagi gereja, masyarakat, atau siapa pun yang membutuhkan 

informasi tentang hal itu. Untuk tujuan itu PDSGI juga akan membangun jaringan 

kerjasama dengan pusat-pusat dokumentasi sejarah gereja yang ada di dalam maupun 

di luar negeri, termasuk melalui jaringan internet. Pada waktu mendatang PDSGI juga 

akan berusaha menyimpan/memindahkan data dari dokumen tertulis yang dihimpunnya 

ke dalam file elektronik (CD, DVD, mikrofilm, dll.). Pada saat ini koleksi PDSGI terdiri 

dari dua bagian besar, yaitu: 

1. Literatur yang sudah dipublikasikan (buku, laporan, artikel, dan majalah/jurnal), 

yang jumlahnya sekitar 1.500 judul.  

2. Dokumen-dokumen lepas dan belum dipublikasikan (laporan, notulen, makalah, 

surat-menyurat, kliping, foto, dsb. yang sudah atau belum dipublikasikan), yang 

jumlahnya ribuan dan sebagian besar dalam bentuk fotokopi.  

3. Sebagian besar dari dokumen lepas itu menyangkut Gereja Protestan di 

Indonesia (GPI, Indieche Kerk) Batavia periode 1826 - 1948 dan GPI di berbagai 

daerah (Bali, Lombok, Banjarmasin, Makasar); juga menyangkut pekerjaan 
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Zending RMG di Tanah Batak pada periode 1860-an hingga 1940-an, dan 

sebuah Jemaat Kristus (yaitu GK Jemaat Mangga Besar) periode 1828 – 1935. 

 

Unit Bina Layanan Mahasiswa 

Unit Bina Layan Mahasiswa adalah unit Pelaksana Teknis di bidang Pelayanan 

Kesejahteraan Mahasiswa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

dan pembinaan dilakukan oleh Pembantu Ketua III. Unit ini bertugas memberi pelayanan 

untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta membantu menciptakan 

suasana kondusif guna keberhasilan pendidikan mahasiswa. 

Untuk melaksanaka tugas tersebut, unit ini mempunyai fungsi: 

1. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan kantin di kampus. 

2. Menyediakan fasilitas asrama Mengolah dana sosial mahasiswa untuk keperluan 

yang mendesak. 

3. Mengadakan kegiatan dalam bentuk pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan 

kualitas kerohanian dan persekutuan mahasiswa. 

4. Mengadakan kegiatan yang bersifat pembinaan fisik bersama-sama Senat 

Mahasiswa STT Jakarta. 

 

II.5.3.5. Fasilitas. 

Kapel

Kapel merupakan salah satu sarana di kampus ini yang menunjang 

aktivitasspiritual bagi civitas akademika. Di awal minggu, hari Senin pagi, diadakan 

ibadah pembukaan, dan di akhir minggu, hariJumat siang, diadakan ibadah penutupan. 

Sedangkan doa pagi untuk mengawali aktivitas sehari-hari diadakan setiap pukul 07.00-

07.20 wib.Selain tempat civitas akademika mengadakan ibadah yang rutinseperti 

tersebut, pada waktu-waktu tertentu kelompok mahasiswa yang tergabung dalam PMTA 

(Perhimpunan Mahasiswa Teologi Asal) juga memanfaatkan kapel untuk ibadah 

perhimpunan mereka.Kapel STT Jakarta yang berkapasitas kurang lebih 150 orang ini 

juga bisa dimanfaatkan oleh jemaat untuk ibadah keluarga dengan tarif pelayanan. 

 

Laboratorium Bahasa 

Laboratorium bahasa ini merupakan sarana penunjang proses belajar mengajar 

di STT Jakarta. Sarana ini dipergunakan untuk penguasaan materi English Teology bagi 

mahasiswa/i semester awal. Secara intensif dipergunakan mahasiswa pada bulan Juni-

Juli setiap tahunnya. Selain itu juga bisa dipergunakan oleh civitas akademika yang lain, 

seperti karyawan yang mengadakan kursus Bahasa Inggris. 
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Guest House 

Guest House (G.H) merupakan salah satu sarana pendukung di STT Jakarta dan 

terutama disediakan sebagai tempat penginapan para pelayan gereja dan jemaat yang 

sedang bertugas di Jakarta. Guest House STT Jakarta juga tidak menutup kemungkinan 

untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga lain yang membutuhkn penginapan. Guest 

House STT Jakarta ditata sedemikian rupa agar tampak indah dan nyaman bagi para 

tamu. Letaknya cukup strategis, di tengah kota, mudah dicapai dan dekat dengan pusat 

kegiatan Ibu Kota. 

 

Pusat Komputer Mahasiswa 

Pusat Komputer Mahasiswa adalah unit pelaksana teknis di bidang 

pengolahandata yang yang dapat digunakan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkuliahan, serta memberikan pelayanan untuk program-program 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, Unit Komputer mempunyai fungsi: Mengumpulkan dan mengolah data 

dan informasi Menyajikan dan menyimpan data dan informasi Melakukan urusan tata 

usaha Unit Komputer. 

 

Aula

Aula merupakan salah satu sarana pendukung di STT Jakarta. Fungsi daripada 

aula ini adalah untuk mengadakan pertemuan dan rapat dll. dari civitas akademika STT 

Jakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan diberikan kesempatan kepada pihak luar 

untuk mengunakannya tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur. 

Aula bisa digunakan untuk pertemuan/rapat, kebaktian-kebaktian, resepsi 

pernikahan dan acara keluarga serta acara lainnya yang mendapat persetujuan dari 

pihak STT Jakarta. 
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Gambar 3. STT Jakarta 
Sumber: www.sttjakarta.com 
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BAB III 
TINJAUAN  

KOTA SURAKARTA 

III.1.  TINJAUAN UMUM KOTA SURAKARTA 

Letak geografis kota Surakarta berada diantara 110 45’15’ -110  45’35’ Bujur Timur ; 

70 36’-70 56’ Lintang Selatan. Daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah kota 

Surakarta : 

 Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 

 Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo 

Kota Surakarta dengan ketinggian rata-rata 92 m diatas permukan air laut. Kondisi 

Topografinya relatif datar dengan kemiringan rata-rata (0-3)°. Di bagian utara agak 

bergelombang dengan kemiringan kurang lebih 5°. Sebagian besar tanahnya berupa tanah 

liat dengan pasir (regosol kelabu). Di bagian utara pada beberapa tempat berupa tanah 

padas dan agak berbatu. 

Surakarta berada di dataran rendah, antara kaki Gunung Lawu dan Gunung Merapi, 

dua buah sungai; kali Pepe dan kali Jenes membelah tengah kota, sungai Bengawan Solo 

mengalir disebelah Timur kota. Surakarta memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan 

Gambar 4. Peta Kota Surakarta 
Sumber: Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Surakarta, 2003 
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musim hujan. Kelembaban udara kota sebesar 73%. Curah hujan rata-rata 2.200 % 

mm/tahun. Suhu udara rata-rata 260°, suhu udara maksimum 32,30° C, dan suhu udara 

minimum 21,70°C. Luas wilayah Kotamadya Dati II Surakarta adalah 440,040 km (4404 ha), 

terdiri dari 5 kecamatan; Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan dan 51 

kelurahan. 

III.2.  POTENSI KOTA SURAKARTA 

Kota Surakarta merupakan bagian dari 35 Dati II di Propinsi Jawa Tengah. 

Persisnya, yang terletak di bagian Selatan. Areal wilayah merupakan daerah penghubung 

antara Propinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Persisnya, 

terletak di sebelah Selatan. Daerah ini, menempati posisi letak yang sangat strategis. Jalur 

transportasi darat, sebagai penghubung ibukota Dati II maupun propinsi yang lain. Jalur 

Kereta Api (KA), sebagai penghubung kota besar di Pulau Jawa. Kota Surakarta sebagai 

pusat pengembangan wilayah pembangunan VII Jawa Tengah Belum lagi, dengan 

pengembangan Bandara Adi Sumarmo ditingkatkan dari penerbangan domistik menjadi ke 

Internasional, hal ini menjadikan Surakarta sebagai sentral di segala bidang bagi daerah 

lain. 

III.3.  PERKEMBANGAN POTENSI KOTA 

Pertumbuhan penduduk Surakarta semakin bertambah dari waktu ke waktu, bidang 

perekonomian juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pula. Untuk mendukung 

pesatnya  aktivitas ekonomi tersebut, di Surakarta telah tersedia sarana dan prasarana 

seperti jalan yang panjang keseluruhan mencapai 591 km yang pada umumnya dalam 

kondisi baik. Pusat-pusat perekonomian dan fasilitas komersial yang terdapat di Surakarta 

dapat dikelompokkan antara lain : 

1. Fasilitas perdagangan, meliputi fasilitas pertokoan, pasar skala kota, dan supermarket : 

a. Pertokoan dan pusat perbelanjaan : sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Jalan Yos 

Sudarso, Jalan Diponegoro, Jalan Dokter Rajiman, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, 

kawasan Coyudan, pusat grosir dan perbelanjaan Beteng, Pusat Grosir Solo. 

b. Pasar skala kota : Pasar Klewer, Pasar Gede, Pasar Kliwon, Pasar Kadipolo, Pasar 

Legi, Pasar Gading, Pasar Nusukan, Pasar Kembang, dan sebagainya. 

c. Supermarket : Kawasan Purwosari kartosuro, kawasan Secoyudan (singosaren), 

Jalan Honggowongso, Jalan Jend. S. Parman, Jalan Slamet Riyadi. 
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2. Fasilitas jasa komersial, meliputi fasilitas-fasilitas akomodasi (hotel, losmen), jasa 

keuangan atau perbankan, serta perkantoran perdagangan. 

3. Sarana lainnya yaitu adanya terminal angkutan darat, yaitu Terminal Bus Tirtonadi, 

Stasiun Kereta Api Balapan, Purwosari, dan Jebres serta Bandara Adi Sumarmo. 

III.4.  PENINGKATAN PEREKONOMIAN KOTA 

Dari data yang diperoleh pada Biro Pusat statistik, perekonomiaan penduduk di kota 

Surakarta mengalami peningkatan, hal ini tampak pada meningkatnya Upah Minimum Kota 

(UMK) dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan upah minimum kota dapat dilihat dari tabel 

berikut ini : 

Tahun UMK 

1998 113.000
1999 130.000
2000 153.000
2001 185.000
2002 333.300
2003 378.000
2004 407.000
2005 427.000

Dari tabel lapangan UMK di atas, terlihat bahwa pendapatan minimum kota semakin 

meningkat. Hal ini diharapkan juga meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya 

pendidikan karena didukung dengan peningkatan upah minimum kota. Dengan demikian 

keberadaan Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta bisa diwujudkan. 

III.5.  PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA 

Pertumbuhan penduduk kota Surakarta sekitar 0,775 per tahun (sumber: Biro Pusat 

Statistik), sedang perkembangan penduduk Surakarta diperkirakan akan mencapai 602.901 

jiwa. Proyeksi tambahan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tahun Wilayah Luas (Km2) Jumlah 

penduduk (jiwa) 

Tk. Kepadatan (jiwa/Km2)

1991 Kotamadya Surakarta 44,040 516.967 11.699 

1992 Kotamadya Surakarta 44,040 519.997 11.807 

1993 Kotamadya Surakarta 

 Kec. Laweyan 

 Kec. Serengan 

44,040 

8,638 

527.767 

100.407 

61.945 

11.984 

11.624 

19.394 

Tabel 3. UMK Surakarta 
Sumber : Biro Pusat Statistik, Th. 2006 
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 Kec. Pasar kliwon 

 Kec. Jebres 

 Kec. Banjarsari 

3,194 

4,815 

12,582 

14,811 

82.173 

124.980 

158.262 

17.066 

9.933 

10.685 

1998 Kotamadya Surakarta 44,040 568.280 12.904 

2003 Kotamadya Surakarta 44,040 602.910 13.690 

2008 Kotamadya Surakarta 44,040 639.650 14.524 

2013 Kotamadya Surakarta 44,040 678.620 15.409 

Pertumbuhan penduduk Surakarta ini juga sudah jelas akan di ikuti dengan 

peningkatan jumlah penduduk Surakarta yang beragama Kristen. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan peningkatan jumlah Gereja Kristen yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan 

Statistik jumlah Gereja Kristen yang ada di Surakarta pada tahun 2004 dan 2005 berjumlah 

121 buah, kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi 

220 buah. Peningkatan ini pun juga diproyeksikan akan berlangsung dari tahun ke tahun 

sehingga kebutuhan akan pelayan-pelayan rohani juga akan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, untuk itu keberadaan Sekolah Tinggi Teologi ini akan sangat berperan 

penting sebagai wadah pendidikan bagi pelayan-pelyan rohani di gereja. 

Adapun tingkat kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan kosong pada masing-

masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Pengguanaan tanah Laweyan (Ha) Serengan (Ha) Pasar kliwon (Ha) Jebres (Ha) Banjarsari (Ha) 
Perumahan  557,91 210,78 308,94 663,35 966,29 
Jasa  88,61 17,17 37,69 176,28 106,85 
Perusahaan  41,99 29,81 39,73 87,00 88,03 
Industri 39,40 6,11 9,77 25,38 20,76 
Tanah kosong  9,13 2,52 16,38 17,09 11,01 
Tegalan - - - 91,05 2,37 
Sawah  45,18 - 3,36 21,33 93,75 
Kuburan  6,05 1,38 1,67 38,98 24,78 
Lap OR 12,24 2,61 9,55 10,51 30,23 
Taman kota  0,15 - - 22,60 8,85 
Lain-lain 63,20 49,2 54,43 104,61 128,18 
Total luas wilayah 863,86 319,40 481,52 1.258,18 1.481,10 
Jumlah penduduk 109.155 60.635 86.708 139.292 162.256 
kepadatan 126,35 189,84 180,07 110,71 109,55 

Tabel 4. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta 
Sumber : Biro Pusat Statistik, Th. 2006 

Tabel 5. Pemanfaatan lahan kosong kota Surakarta 
Sumber : Biro Pusat Statistik, Th. 2006 
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III.6.  RENCANA PENGEMBANGAN KOTA SURAKARTA 

Menurut Permendagri no.2 tahun 1987 yang dimaksud dengan rencana 

pemanfaatan ruang kota mencakup arahan pemanfaatan ruang yang menggambarkan 

lokasi intensitas tiap penggunaan, baik kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang 

ada di dalam kota sampai akhir tahun perencanaan. Jadi dalam hal ini mencakup materi 

yang berupa pengaturan lokasi dan luas lahan yang dirinci dalam Sub Wilayah 

Pembangunan (SWP), untuk kegiatan primer maupun sekunder. 

 Berdasar SK Walikota Dati II Srakarta No.050/ 228/ 1/ 1989 tanggal 25 Mei 1989, 

bahwa wilayah kotamadya Surakarta dibagi dalam 4 wilayah pengembangan yaitu Wilayah 

Pengembangan Utara (Colomadu), Barat (Pabelan, Kartasura), Timur (Palur, Jaten), dan 

Selatan (Grogol, Baki, Mojolaban). 

Dasar dan arah pemanfaatan ruang di wilayah kota Surakarta dipertimbangkan atas 

kenyataan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan kotanya, agar dicapai suatu 

perimbangan penggunaan ruang yang efisien, harmonis dan wajar. Secara lebih konkret, 

konsep rencana pemanfaatan ruang kota akan disusun dengan mempertimbangkan potensi 

setiap lokasi terhadap kegiatan yang ada sekarang dengan mengingat : 

1. Ketersediaan lahan kota 

2. Keterkaitan antar kegiatan 

3. Sifat fleksibilitas suatu kegiatan 

4. Peranan dan fungsi kawasan tersebut terhadap kota. 

5. Karakteristik budaya masyarakat 

6. Peninggalan budaya dan sejarah kota 

Adapun kegiatan-kegiatan yang disediakan ruangnya didalam wilayah kota 

Surakarta mengacu pada pengembangan fungsi-fungsi kota Surakarta di masa mendatang 

(2013), yakni : 

1. Penyediaan areal pusat pariwisata 

2. Penyediaan areal pusat pengembangan kebudayaan 

3. Penyediaan areal olahraga 

4. Penyediaan areal relokasi industri 

5. Penyediaan areal perluasan dan pembangunan pendidikan 

6. Penyediaan areal pusat perdagangan, pertokoan, dan perbelanjaan 

7. Penyediaan areal pusat perkantoran/pusat administrasi 

8. Penyediaan areal lingkungan perumahan 
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barat kota Surakarta sangat berpotensi untuk berkembang mengingat letaknya yang 

strategis sebagai ’gerbang’ kota Solo. 

III.7.  KONDISI TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA 

Menurut hasil SUSENAS 2005 ada sebanyak 1,7% penduduk usia 7-15 tahun yang 

putus sekolah. Sementara itu yang belum pernah sekolah mencapai 0% dari jumlah 

penduduk usia 7-15 tahun. 

Dari Biro Pusat Statistik juga diperoleh bahwa sebagian besar penduduk Surakarta 

lulus sekolah pada tingkat SLTA, hal ini menunjukkan penduduk kota Surakarta memiliki 

syarat yang cukup untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi (baca: Sekolah Tinggi 

Teologi yang direncanakan). Pelayanan Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan ini 

adalah bagi lulusan SLTA dari berbagai jurusan dengan mendapat rekomendasi dari 

Gembala Sidang Gereja yang bersangkutan. 

Adapun tabel jumlah penduduk lulus sekolah pada tahun 2004 dan 2005 adalah 

sebagai berikut : 

Tahun SD SLTP SLTA 
2004 38 162 573 
2005 50 184 564 

III.8.  SEKOLAH TINGGI TEOLOGI DI SURAKARTA 

Setiap Sekolah Tinggi Teologi memiliki doktrin ataupun penekanan pelayanan yang 

berbeda karena antara denominasi gereja yang satu dengan yang lainnya memiliki latar 

belakang doktrin ataupun penekanan pelayanan yang juga berbeda. Untuk kota Surakarta 

dan sekitarnya ada beberapa Sekolah Tinggi Teologi dengan latar belakang ajaran/doktrin 

gereja yang berbeda seperti : STT Berita Hidup, STT Intheos, STT Gamaliel, STT 

Tawangmangu, Sekolah Tinggi Injili Indonesia, STT Misiologi, STT Duolos, STT Anugerah, 

STIAKS, STT Elshaday, dan jurusan Teologi UKS. 

Tabel 6. Jumlah penduduk lulus 
sekolah kota Surakarta 

Sumber : Biro Pusat Statistik, Th. 2006 
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BAB IV 
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI 

YANG DIRENCANAKAN 

IV.1.  PENGERTIAN 

Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan merupakan wadah pendidikan setingkat 

perguruan tinggi yang berada di Surakarta yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan atau pendidikan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan 

mengenai sifat-sifat Allah, dasar – dasar kepercayaan kepada Allah dan agama 

terutama berdasar pada kitab – kitab suci dengan menerapkan metode-metode 

pengajaran yang dilakukan Yesus dan juga menerapkam filosofi pelayanan yang 

dilakukan Yesus selama hidup didunia melalui karakter hidup-Nya. 

IV.2.  DASAR PEMIKIRAN 

Sekolah Tinggi Teologi ini akan didirikan berdasar atas kebutuhan akan pelayan-

pelayan Tuhan bagi umat Kristiani di kota Surakarta dan sekitarnya. Peningkatan jumlah 

penduduk umat Kristiani di kota Surakrta yang diiringi dengan peningkatan jumlah 

Gereja Kristen di Surakarta menuntut adanya tenaga-tenaga rohani bagi gereja yang 

berkompeten. Untuk itulah keberadaan akan Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta sangat 

dibutuhkan. Di Surakarta sendiri sudah ada beberapa Sekolah Tinggi Teologi tetapi 

keberadaannya masih banyak yang hanya mementingkan kemampuan intelektual anak 

didiknya saja. Hal ini terbukti melalui masih banyak Sekolah-Sekolah Tinggi Teologi 

yang tidak memperhatikan kehidupan sehari-hari mahasiswanya mengingat 

keterbatasan fasilitas asrama mahasiswa, yang memungkinkan seorang mahasiswa 

bisa tinggal dalam asrama sehingga karakter mahasiswanya bisa dibentuk melalui 

kehidupan sehari-hari di asrama tersebut. Jika pembentukan karakter mahasiswa tidak 

diperhatikan selama pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi maka akan berakibat fatal 

mengingat lulusan dari sebuah Sekolah Tinggi Teologi akan menjadi panutan atau 

teladan bagi orang – orang yang akan dilayaninya nanti. Seorang lulusan dari sebuah 

Sekolah Tinggi Teologi  harus sudah matang baik itu matang dalam hal kemampuan 

intelektualnya maupun karakter hidupnya. 

Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan dirancang khusus untuk memperlengkapi 

mahasiswa dengan pengetahuan, sikap mental, ketrampilan dan kerohanian yang 

mantap sebelum mereka melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang dimilikinya baik itu 
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sebagai pendeta, guru sekolah minggu, pengajar, konselor dan lain sebagainya. Pada 

hakikatnya Sekolah Tinggi Teologi merupakan tempat untuk menciptakan seorang 

pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kemampuan intelektual dan berakhlak mulia.  

IV.3.  VISI DAN MISI 

Sebagai wadah pendidikan Teologi bagi para calon tenaga-tenaga rohani yang 

berkompeten sekolah ini memiliki tujuan diantaranya: 

1. Mempersiapkan hamba Tuhan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman 

teologi Alkitabiah. 

2. Mempersiapkan dan membentuk hamba-hamba Tuhan menjadi Gembala 

Sidang, Penginjil, maupun Misionaris Lintas Budaya yang memahami urgensi 

pekerjaan Misi, serta secara aktif mengambil bagian didalamnya, baik dalam 

menggerakkan gereja-gereja lokal, maupun menjadi utusan Misi Lintas Budaya 

sesuai panggilannya. 

3. Mempersiapkan para hamba Tuhan yang berdedikasi terhadap pelayanan serta 

berkepribadian kuat melalui pola pembentukan asrama dengan harapan mereka 

siap untuk memelihara, mendewasakan, dan mengembangkan jemaat dengan 

Visi dan pola Alktabiah. 

4. Sesuai dengan arah pendidikannya, menjaga salah satu ciri khas utama yaitu: 

keseimbangan antara pendewasaan rohani, kemampuan akademis, dan 

pelayanan praktek. 

IV.4.  SIFAT 

Sifat dari Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan adalah Interdenominasi, yaitu 

diperuntukkan bagi siapa saja, dari organisasi gereja mana saja di seluruh dunia dengan 

mendapat surat rekomendasi dari Gembala Sidang. 

IV.5.  STATUS KELEMBAGAAN 

Seperti yang ada saat ini, bahwa seluruh sarana pendidikan yang ada di Indonesia 

kelembagaannya dibawah naungan Menteri Pendidikan Nasional dan Sudin Pendidikan 

Propinsi/Kota. Sekolah Tinggi Teologi ini sendiri kelembagaannya dikelola secara 

independen oleh swasta dalam bentuk perseorangan maupun yayasan. Secara garis 

besar struktur organisasi dari sekolah tinggi ini mengacu pada Sekolah Tinggi Teologi 

Injili Efrata (STTIE); Sekolah Tinggi Teologi yang dimiliki Gereja Sidang Persekutuan 
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Injili Indonesia (GSPII); di Sidoarjo, Jawa Timur, namun karena ada dua jurusan yang 

direncanakan maka penjurusan langsung ditangani oleh pembantu rektor. 

Seperti yang telah diketahui di atas, Sekolah Tinggi Teologi merupakan instansi 

pendidikan yang seluruh aspek kegiatannya dikelola oleh swasta, tanpa bantuan 

pemerintah (terutama dalam hal dana). Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Teologi ini 

memiliki pendanaan yang bersumber dari sumbangan anggota yayasan, pembayaran 

mahasiswa, dan dimungkinkan donatur dari instansi tertentu. 

Sumbangan/dana yayasan 

Pembayaran Mahasiswa 

Donatur Lain 

Pengelola 

Pembiayaan kegiatan belajar 
mengajar, pemeliharaan, administrasi, 

dll Sekolah Tinggi Teologi 

Bagan 2. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Teologi 
yang direncanakan 

Bagan 3. Sumber Dana Sekolah Tinggi 
Teologi yang direncanakan

PEMBINA

PENGURUS

REKTOR 

PENGAWAS

 PEMBANTU REKTOR 

BAGIAN ADMINISTRASI 
KEMAHASISWAAN DAN 
PENDIDIKAN 

BAGIAN ADMINISTRASI 
UMUM (TATA USAHA 
DAN RUMAH TANGGA) 
DAN KEUANGAN 

JURUSANLEMBAGA PELAYANAN LEMBAGA RISET DAN 
PENGEMBANGAN 
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IV.6.  PROGRAM AKADEMIK 

Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan terdapat dua jurusan yaitu jurusan 

Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Sedangkan untuk jenjang pendidikannya adalah 

D3, S1 dan S2 bagi semua jurusan. 

IV.7.  BATAS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran 

konsep perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Teologi ini, maka perlu adanya batasan-

batasan dalam perencanaan dan perancangannya, antara lain : 

1. Pembahasan dan proyeksi proyek perencanaan Sekolah Tinggi Teologi ini dibuat 

berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta 

tahun 1993-2013. 

2. Site yang dipilih berada pada kawasan yang dianggap paling sesuai untuk 

proyek ini, dengan kriteria-kriteria yang mendukung eksistensinya. 

3. Perencanaan dan perancangan fisik dibatasi pada bangunan, sistem sirkulasi 

dan fasilitas penunjangnya sebagai sebuah sekolah teologi dengan menerapkan 

metode pengajaran dan pelayanan Yesus. 

4. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan sebagainya, 

dianggap tidak ada masalah. 

IV.8.  KARAKTER BANGUNAN 

Sekolah Tinggi Teologi yang direncanakan merupakan bangunan edukatif baik itu 

secara fisik maupun non fisik. Sekolah tinggi ini selain mengembangkan pengetahuan 

akan Tuhan dan karya-karyaNya, diharapkan  juga mampu mengembangkan dan 

membentuk karakter mahasiswanya seperti karakter Yesus, karena pada prinsipnya 

Sekolah Tinggi Teologi merupakan tempat untuk menciptakan seorang pelayan-pelayan 

Kristen dan karakter seperti Yesus yang akan dibentuk pada diri seorang pelayan ini. 

Untuk itulah bangunan ini akan menerapkan metode pengajaran dan pelayanan Yesus 

selama hidup didunia, sehingga bangunan ini diharapkan mampu memberikan 

pembelajaran bagi mahasiswa seperti halnya pembelajaran yang Yesus ajarkan selama 

hidup di dunia kepada murid-muridNya mengenai doa, kasih, rendah hati, 

kelemahlembutan, iman dan keyakinan,  hidup sederhana dan bekerja tanpa henti-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

STT Yang Direncanakan 63 

hentinya. Demikian juga bangunan ini memungkinkan bagi pengguna, terkhusus bagi 

mahasiswa, untuk selalu mendapatkan pembelajaran teologi ini dalam semua 

kegiatannya di sekolah tinggi ini melalui detail-detail bangunan yang bisa menjadi 

stimulan dalam pembelajaran tersebut dengan pendekatan desain diantaranya: 

 Bentuk dasar bangunan adalah bentuk yang sederhana. Mencerminkan karakter 

Yesus yang sederhana. 

 Penggunaan material yang lebih menyatu dengan alam. Hal ini untuk 

mendukung konsep pelayanan Yesus yang hidup mengembara. Selain itu juga 

mendukung konsep kesederhanaan. 

 Interior ruang kuliah yang masih memungkinkan adanya interaksi antara ruang 

dalam dengan ruang luar bangunan. Hal ini untuk mendukung konsep metode 

pengajaran Yesus yang sering dilakukan di ruang terbuka. 

 Pola tata ruang dan furniture yang memungkinkan pengguna (mahasiswa) 

melakukan kegiatan seperti yang pernah dilakukan Yesus. 

 Ruang komunal atau open space yang memungkinkan pengguna (mahasiswa) 

melakukan interaksi dengan mahasiswa lain untuk mengimplementasikan kasih 

Yesus. 

 Penggunaan sculpture atau simbol-simbol tertentu yang mengingatkan akan 

pelayanan Yesus dan pengajaran Yesus melalui perumpamaan. 

 Adanya jarak antara asrama dengan ruang kuliah untuk memberikan 

pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pelayanan Yesus yang selalu 

mengembara tanpa ada keluhan. 

IV.9.  KEGIATAN 

Semua kegiatan yang berlangsung di sekolah ini selalu dalam pengawasan pihak 

kampus baik itu kegiatan mahasiswa, pengelola dan administrasi. Mengingat semua 

mahasiswa yang belum menikah diwajibkan tinggal di asrama dengan peraturan yang 

sangat disiplin. Untuk mahasiswa yang sudah menikah yang memungkinkan bisa tinggal 

bersama keluarga wajib menyampaikan laporan kegiatan sehari-hari yang disetujui oleh 

Gembala Sidang setempat. Hal ini untuk memberi pembelajaran karakter mahsiswanya. 

Kegiatan pendidikan yang dilakukan di Sekolah Tinggi Teologi ini bersifat formal. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah : 

a. Kegiatan Kurikuler  
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Meliputi pengajaran teori dan praktek yang ditunjang dengan adanya fasilitas 

perpustakaan, laboratorium dan studio desain serta fasilitas internet untuk 

mendukung proses belajar mengajar agar nahasiswa lebih mudah mengakses 

informasi. Kegiatan akademik dapat dilakukan secara outdoor karena ruang-ruang 

outdoor akan menimbulkan suasana yang lebih fresh dan mendukung konsep 

metode pengajaran Yesus yang sering dilakukan di alam terbuka dengan 

menerapkan pola pengajaran diskusi aktif. 

b.  Kegiatan Ekstra Kurikuler  

   Yaitu kegiatan diluar kuliah tetapi masih dalam pengawasan kampus. Kegiatan ini 

juga untuk menunjang ketrampilan mahasiswa di bidang non-teologis, sehingga 

diharapkan lulusan dari sekolah tinggi ini mampu menghidupi kehidupannya sendiri. 

Kegiatan ini juga didukung kerjasama dengan pihak luar sekolah sehingga 

mahasiswa bebas memilih kegiatan ekstra-nya sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. Kegiatan ini diantaranya : 

a) Kegiatan presentasi : seminar dan diskusi. 

b) Kegiatan non-akademis : olahraga, organisasi. 

c) Kegiatan minat bakat : pertanian, peternakan, jasa bengkel (montir), dsb. 

c. Kegiatan pengelola dan administrasi 

Meliputi  pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, administrasi, dan yang terkait 

dengannya yaitu tentang tempat pendidikan dan segala hal yang berhubungan 

dengan sarana-prasarana kegiatan pada keberlangsungan Sekolah Tinggi Teologi.

Jadwal kegiatan yang berlangsung di Sekolah Tinggi Teologi ini semuanya 

ditentukan oleh pihak kampus yang disesuaikan dengan kalender pendidikan nasional. 

Secara garis besar kegiatan yang berlangsung dalam satu minggu adalah sebagai 

berikut: 

Hari Senin-Jumat : Kegiatan berlangsung didalam kampus dan asrama dengan 

jadwal kegiatan yang sudah ditentukan. 

Hari Sabtu-Minggu : Semua mahasiswa melakukan pelayanan week end ke gereja 

yang sudah ditentukan dari mahasiswa itu sendiri atau yang 

sudah ditentukan dari kampus. 
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IV.10.  LULUSAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI 

Keluaran atau lulusan dari sekolah tinggi ini merupakan tenaga ahli profesional di 

bidang teologi yang memiliki ketrampilan intelektual dan berakhlak mulia sehingga bisa 

menjadi panutan atau teladan bagi orang yang dilayani. Lulusan dari sekolah tinggi ini 

adalah pribadi yang mandiri yang mampu ditempatkan dimana saja baik di desa maupun 

di kota bahkan lintas budaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pelayan-

pelayan rohani yang berkompeten. 
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BAB V 
ANALISA PENDEKATAN PERANCANGAN 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI DI SURAKARTA 

V.1.  ANALISA PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI DAN SITE 

V.1.1. Pendekatan Pemilihan Lokasi 

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk pemilihan lokasi antara lain : 

1. Memiliki kemudahan akses yaitu terletak di tepi jalan arteri primer atau arteri sekunder 

yang mudah dalam pencapaian. 

2. Lokasi terjangkau untuk semua kalangan. 

3. Memenuhi persyaratan terhadap tata ruang kota.  

4. Memiliki sarana dan infrastruktur yang menunjang proses kegiatan pendidikan. 

Sedang, karakteristik yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi Sekolah Tinggi 

Teologi, yaitu : 

1. Dapat mendukung fungsi bangunan sebagai wadah yang menampung kegiatan 

pendidikan. 

2. Dalam RUTRK difungsikan sebagai fasilitas pendidikan. 

3. Tingkat pencapaian ke lokasi relatif tinggi (aksesibilitas baik). 

4. Memungkinkan untuk didirikan bangunan berlantai banyak. 

5. Lokasi relatif dekat dengan sarana transportasi umum ; terminal, stasiun, dan bandara. 

V.1.2. Pendekatan Pemilihan Site 

Dasar pertimbangan pemilihan site didasarkan adalah : 

1. Memiliki kemudahan akses, baik ke dalam maupun ke luar site. 

2. Memenuhi persyaratan terhadap tata ruang kota. 

3. Memiliki sarana dan infrastruktur yang menunjang proses kegiatan pendidikan. 

4. Ketersediaan lahan kosong. 

5. Secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu Pendekatan bangunan yang 

akan direncanakan sebagai bangunan edukatif. 

6. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menerapkan metode pengajaran dan 

pelayanan Yesus pada bangunan yang direncanakan untuk memberikan pembelajaran 

bagi pengguna terkhusus mahasiswa. 

7. Site harus mampu meredam segala bentuk kebisingan untuk memaksimalkan kegiatan 

belajar mengajar di dalamnya. 
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V.1.3. Alternatif Penentuan Site 

 Berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, ada dua alternatif dalam 

menentukan site, yaitu : 

Alternatif 1 : di daerah jalan Letjen suprapto, Sumber, kecamatan Banjarsari. 

a. Lokasi strategis, pencapaian mudah, dekat 

jalan raya. 

b. Dekat dengan pemukiman penduduk. 

c. Site terletak pada derah yang ramai, karena 

jalan Letjen suprapto merupakan jalan yang 

dilalui oleh kendaraan umum dan truk. 

d. Luasan site + 14.050 m² 

e. Transportasi mudah. 

Alternatif 2 : di daerah jalan Adi Sumarmo, Klodran, kecamatan Banjarsari. 

a. Lokasi strategis, pencapaian mudah, dekat 

jalan raya. 

b. Merupakan jalur alternatif menuju bandara Adi 

Sumarmo, dan merupakan jalur alternatif AKDP 

c. Site terletak pada derah yang cukup sepi dan 

tenang sehingga sangat mendukung kegiatan 

didalamnya, yaitu kegiatan pendidikan. 

d. Luasan site + 43.200m² 

e. Transportasi mudah. 

Berdasarkan potensi yang ada dari kedua alternatif site ini maka site yang paling sesuai 

untuk Sekolah Tinggi Teologi adalah alternatif site II. 

alternative site I. 

alternative site II. 
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Eksisting Site 

1. Luasan site : ± 43.200 M² 

2. Batasan site : 

 Sebelah utara  : Jl. Adi Sumarmo  

 Sebelah timur  : Jl. Lingkungan 

 Sebelah selatan  : Persawahan 

 Sebelah barat  : Persawahan 

3. Kondisi site : 

a. Dilihat dari lokasinya, site berada di kawasan pengembangan kota Surakarta 

sebelah barat. Jika dilihat dari intensitas kegiatan di sekitar site, kawasan ini 

merupakan jalur alternatif antar kota antar propinsi, sehingga boleh dikatakan 

kawasan ini cukup dikenal oleh masyarakat. 

b. Letak site relatif dekat dengan berbagai simpul sarana transportasi di Surakarta, 

seperti Bandara Adi Sumarmo, Terminal Tirtonadi, Stasiun Purwosari, dan Solo 

Balapan. Hal ini merupakan potensi ekspos publik yang besar.  

Gambar 6. Lokasi site terpilih 
Sumber : Analisa pribadi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

Analisa Pendekatan Perancangan STT 69 

c. Site terpilih berada di ruas jalan Adi Sumarmo yang merupakan jalur alternatif 

menuju  bandara dari pusat kota yang sudah cukup dikenal masyarakat. Hal ini 

merupakan potensi untuk “memperkenalkan” sekolah ini kepada publik karena 

kemudahan akses yang ada.  

d. Tersedianya jaringan utilitas seperti listrik, telepon dan saluran drainase. 

e. Potensi khusus site : lingkungan sekitar site relatif masih alami, masih banyak lahan 

persawahan yang dapat mendukung fungsi bangunan sebagai wadah pembelajaran.  

V.2.  PENDEKATAN PENGOLAHAN SITE 

Pertimbangan pengolahan site yang dilakukan adalah :   

1. Kejelasan keberadaan sebagai bangunan edukatif yang mampu memberikan 

pembelajaran bagi penggunanya, terkhusus mahasiswa. 

2. Bangunan ini diperuntukan sebagai wadah bagi semua kalangan masyarakat di seluruh 

dunia. Sehingga membutuhkan lingkungan yang menunjang. Lokasi terpilih adalah 

kawasan pengembangan yang potensial. Meskipun tidak berada pada lingkungan yang 

berkembang pesat, namum berada dekat dengan bandara Adi Sumarmo yang menjadi 

daerah sirkulasi masyarakat domestik maupun internasional. 

3. Kemudahan pencapaian dari dan menuju bangunan. 

4. Kondisi lingkungan sekitar site termasuk klimatologi. 

5. Kepadatan arus lalu lintas, dimana bangunan diorientasikan menghadap ke arah yang 

paling banyak terlihat oleh publik. 

V.2.1. Pendekatan Penentuan Main Entrance (ME) dan Side Entrance (SE) 

Dasar Pertimbangan : 

1. Memberikan kemudahan dan keamanan untuk pencapaian menuju dan dari site. 

2. Pengelompokkan kegiatan yang diwadahi. 

3. Pemerataan pencapaian.  

Analisa Pendekatan : 

1. Alternatif pencapaian utama menuju site (ME) : melalui Jalan Adi Sumarmo yang 

merupakan jalan alternatif menuju dan dari Kota Surakarta yang sudah cukup 

dikenal masyarakat  dengan jalur dua arah yang dilalui berbagai jenis kendaraan 

bermotor, baik dalam kota, antar kota maupun antar propinsi. 

2. Alternatif pencapaian (SE) : melalui jalan kampung yang melintas di sebelah timur 

site. 
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Respon Desain : 

V.2.2. Pendekatan Sirkulasi (Parkir) dalam Site 

Berdasar peletakan ME dan SE di atas, sirkulasi yang direncanakan dalam site adalah : 

Sirkulasi yang akan dikembangkan adalah sirkulasi yang  hanya menjangkau bangunan 

yang lebih bersifat publik seperti auditorium, perpustakaan, pengajaran. Untuk bangunan 

yang lebih bersifat privat sperti asrama tidak dibutuhkan area parkir. Sistem parkir menurut 

Neufert Architect Data (NAD) terbagi dalam beberapa jenis, yaitu : 

1. Sistem parkir paralel 

Gambar 7. Peletakan ME dan SE 
Sumber : Analisa Penulis 

ME
Parkir depan

Parkir belakang
SE

Karakter: 
 Efisien diterapkan di badan jalan. 
 Sirkulasi keluar-masuk sulit. 
 Daya tampung kendaraan sedikit.

Bagan 4 : Sirkulasi dalam site 
Sumber : Analisa Penulis 
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2. Sistem parkir menyudut 45º 

3. Sistem parkir menyudut 90º 

Berdasarkan jenis dan karakter sistem parkir di atas, maka gabungan antara sistem 

parkir menyudut 45º dan 90º dipilih sebagai sistem parkir yang digunakan pada bangunan 

yang direncanakan. Adapun sistem parkir akan diterapkan pada ruang yang ada disekitar 

bangunan. Penempatan ruang parkir di tiap-tiap bangunan bertujuan untuk memudahkan 

user dalam melakukan kegiatan sesuai kepentingan masing-masing. 

V.2.3. Pendekatan Site Berdasarkan Tingkat Kebisingan Lingkungan 

Tujuan: 

1. Untuk menentukan zona kegiatan pada site 

2. Untuk pengaturan tata massa dalam site 

3. Untuk mengetahui area pada site yang memerlukan barrier sebagai filter terhadap 

kebisingan 

Dasar pertimbangan : 

1. Arah datang atau sumber bunyi 

2. Untuk kegiatan yang membutuhkan tingkat privasi dan konsentrasi tinggi 

3. Untuk kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam mendesain 

Analisa : 

1. Sumber bunyi terbesar berasal dari jalan utama, yaitu Jalan Adi Sumarmo yang 

merupakan jalur lalu lintas primer dua arah, bahkan juga dari arah luar kota. 

2. Sumber bunyi lainnya berasal dari jalan lingkungan, permukiman yang berada di 

belakang site dan bengkel yang berada di samping site, meski intensitasnya tidak terlalu 

besar.

Karakter:
 Efisien diterapkan di area parkir 

(basement dan sebagainya). 
 Sirkulasi keluar-masuk lancar. 
 Daya tampung kendaraan 

cukup banyak. 

Karakter: 
 Efisien diterapkan di area parkir 

(basement dan sebagainya). 
 Sirkulasi keluar-masuk lancar. 
 Daya tampung kendaraan banyak.
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3. Perlu adanya pemberian barier untuk mereduksi intensitas kebisingan yang terjadi agar 

kegiatan pendidikan yang terjadi dapat berjalan dengan baik. 

Respon Desain : 

V.2.4. Pendekatan Site Berdasarkan Faktor Klimatologis (garis edar matahari dan 

arah angin) 

Tujuan : 

1. Untuk pemecahan masalah akibat iklim terhadap site. 

2. Sebagai pertimbangan perletakan bangunan pada site. 

3. Untuk membantu penciptaan karakter bangunan sebagai wadah pembelajaran 

mengenai karakter Yesus dalam pelayananNya di dunia. 

Dasar pertimbangan : 

1. Arah datang sinar matahari 

2. Arah angin 

Gambar 8. Tingkat Kebisingan terhadap site
Sumber : Analisa Penulis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

Analisa Pendekatan Perancangan STT 73 

Analisa :  

1. Arah angin berasal dari angin muson barat laut dan angin muson tenggara, dikarenakan 

Indonesia Memiliki dua musim, yaitu  musim kemarau dan musim penghujan. 

2. Arah datang sinar matahari sesuai dengan garis edar matahari di Indonesia, yang 

dibedakan menjadi matahari pagi, siang, dan sore. Matahari pagi menyehatkan 

sehingga sesuai untuk ruang-ruang yang memerlukan sinar yang menyehatkan, seperti 

Gambar 10. Arah datang sinar 
matahari terhadap site 

Sumber : Analisa penulis 

Gambar 9. Arah angin 
terhadap site 

Sumber : Analisa penulis

Pemanfaatan angin sebagai 
pembernuk suasana ruang-ruang 
stimulatif berupa ruang diskusi dan 
ruang-ruang terbuka (open space).
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ruang olahraga, dsb. Sedang, sinar matahari siang bersifat terang dimana sinar ini dapat 

dimanfaatkan untuk penerangan alamiah dan sesuai untuk ruang-ruang yang 

memerlukan sinar alami, seperti ruang diskusi, ruang kelas, dsb. Sinar matahari sore 

kurang menyehatkan sehingga dapat ditempatkan ruang-ruang yang kurang 

memerlukan sinar, seperti ruang janitor, KM/WC, dsb. 

3. Untuk memanfaatkan potensi sinar dan angin yang bermanfaat dapat ditempatkan 

bukaan-bukaan pada ruang-ruang tertentu, selain juga berfungsi sebagai elemen 

pembentuk karakter bangunan yang akan ditampilkan. 

4. Arah angin dan arah datang sinar matahari akan berpengaruh terhadap pembelajaran 

mengenai karakter Yesus dalam pelayananNya di dunia yang akan diajarkan melalui 

karakter banguanan bagi penggunanya, terkhusus mahasiswa. 

5. Untuk mengatasi intensitas angin dan matahari yang berlebihan digunakan barier untuk 

merduksi panas dan angin tersebut melalui penataan vegetasi, penggunaan material 

tertentu, dsb. 

6. Kondisi site yang berada pada lahan kosong yang luas menyebabkan site 

memungkinkan menerima penyinaran matahari sepanjang hari. Hal ini juga berpotensi 

dimanfaatkan sebagai natural lighting. 

Masalah yang berhubungan dengan iklim di atas ( sinar yang kurang bermanfaat, angin 

yang membawa debu, tidak menyehatkan, dsb) mempunyai beberapa alternatif pemecahan 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Bukaan 

Biasanya berhubungan dengan di mana seharusnya diletakkan bukaan untuk 

menangkap sinar matahari ke dalam bangunan ataupun bukaan bagi angin sebagai 

penghawaan alami. 

2. Barier 

Barier atau penghalang dapat berupa vegetasi ataupun bangunan dan pagar yang 

didesain sebaik mungkin sebagai penghalang sinar matahari ataupun angin yang 

merugikan bangunan dan kegiatan yang ada di dalamnya. 

3. Material 

Material lebih difungsikan sebagai solusi permasalahan bangunan dengan sinar 

matahari, di mana material tersebut berperan sebagai filter sinar dan mengurangi 

kesilauan (glare) dalam bangunan. 
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V.2.5. Pendekatan Site Berdasarkan View Lingkungan 

Dasar pertimbangan : 

1. Ekspose site terhadap lingkungan sehingga bangunan dapat terekspose dengan baik. 

2. Keberadaan jalan sekitar site. 

3. Keberadaan bangunan dalam lokasi site. 

4. Kondisi view lingkungan sekitar, pengematan view dilakukan pada ketinggian mata 

normal manusia. 

Analisa :  

V.3.  PENDEKATAN PELAKU KEGIATAN 

Dasar pertimbangan : 

1. Sasaran pelayanan atau pengguna 

2. Daya tampung 

Pelaku kegiatan : 

Sasaran pelayanan Sekolah Tinggi Teologi ini adalah siswa-siswa lulusan sekolah 

menengah umum atau yang sederajat yang berasal dari seluruh dunia. Sekolah Tinggi 

Teologi ini terdiri dari dua jurusan, tiap-tiap jurusan menampung 20 mahasiswa untuk 

progam D3, 30 mahasiswa untuk program S1, dan 15 mahasiswa untuk program S2. Jadi 

secara keseluruhan tiap jurusan menampung 65 mahasiswa tiap angkatannya. Selain itu, 

Gambar 11. Analisa View
Sumber : Analisa penulis
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terdapat pula pelaku kegiatan lain yang turut berperan dalam aktivitas yang terjadi di dalam 

Sekolah Tinggi Teologi, yaitu : 

1. Penyandang Dana  

Sekolah Tinggi Teologi merupakan sekolah yang dikelola oleh swasta dimana di 

dalmnya melibatkan banyak pihak maupun penyandang dana dan atau juga disebut 

sebagai yayasan, selain dana juga diperoleh dari pembayaran mahasiswa. Pelaku pada 

kegiatan ini bersifat pasif, sedikit terlibat dalam kegiatan langsung yang berhubungan 

dengan mahasiswa maupun lainnya. Pelaku pasif ini jumlahnya terbatas pada orang-

orang yang terlibat pada Sekolah Tinggi Teologi ini. 

2. Pengelola 

Pengelola merupakan pelaku kegiatan pada Sekolah Tinggi Teologi yang berfungsi 

untuk menyelenggarakan dan mengatur segala aktivitas yang berhubungan dengan 

Sekolah Tinggi Teologi, baik secara sistem, pelaksanaan, operasional, dan lain 

sebagainya. Pengelola juga berfungsi memelihara gedung dan mengadakan fasilitas 

yang berjumlah 50-an orang. 

3. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan pelaku utama kegiatan dalam Sekolah Tinggi Teologi. Daya 

tampung tiap jurusan adalah 65 mahasiswa pada tiap jurusan untuk tiap angkatannya. 

4. Dosen 

Dosen atau pengajar terdiri dari 15 orang pada tiap-tiap jurusan dimana jumlah tersebut 

dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar-mengajar 

Selain itu, juga terdapat dosen tamu atau dosen dari jurusan lain yang diberi tugas untuk 

mengajar pada jurusan lainnya atau memberi kuliah tamu. 

5. Servis 

Servis terdiri dari servis pengelola, servis jurusan, dan servis umum (keamanan, 

halaman sekolah, parkir, dsb). Jumlah petugas servis ± 25 orang. 

6. Pengunjung 

Sekolah Tinggi Teologi merupakan fasilitas yang boleh dikunjungi, baik oleh mahasiswa 

dari kampus/sekolah lain, maupun juga pejabat, pemilik sekolah, maupun oleh 

pengguna jasa dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah ini, seperti internet, 

perpustakaan, dan sebagainya. Jumlah pengunjung tidak dibatasi. 
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Pelaku Kegiatan Keterangan Daya tampung

Penyandang Dana Termasuk dalam struktur yayasan, yang membawahi 

pengelola/rektorat. 

10 orang atau menyesuaikan 

Pengelola Rektor 1 orang 

Pembantu Rektor 3 orang 

Ketua Jurusan x 2 (jurusan) 2 orang 

Wakil Ketua Jurusan x 2 (jurusan) 2 orang 

Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan 1 orang 

Kabag. Kemahasiswaan dan Pendidikan 1 orang 

Kabag. Pelayanan 1 orang  

Kabag. Riset dan Pengembangan 1 orang  

Staff Mahasiswa 7 orang 

Staff Pendidikan 7 orang 

Tata Usaha 7 orang 

Staff Keuangan 5 orang 

Staff Rumah Tangga 5 orang 

Mahasiswa Mahasiswa D3 20 orang x 2 (jurusan) 

Mahasiswa S1 30 orang x 2 (jurusan) 

Mahasiswa S2 10 orang x 2 (jurusan) 

40 orang (per angkatan) 

60 orang (per angkatan) 

20 orang (per angkatan) 

Dosen Tiap jurusan 15 orang x 2 (jurusan) 30 orang 

Servis Tiap jurusan 3 orang (tukang kebersihan dan 

membuat minuman dan menyediakan makanan)  

6 orang 

Petugas kebersihan pengelola 4 orang 

Petugas Kebersihan Perpustakaan 2 orang 

Keamanan 4 orang 

Pengunjung Pejabat, menteri, dosen tamu, mahasiswa kampus 

lain, orang awam, dsb. 

kondisional

Tabel 7. Pelaku Kegiatan 
Sumber : Analisa Penulis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sekolah Tinggi Teologi di Surakarta
Dengan Menerapkan Metode Pengajaran Dan Pelayanan Yesus

Analisa Pendekatan Perancangan STT 78 

V.4.  PENDEKATAN POLA KEGIATAN 

Dasar pertimbangan : 

1. Pelaku kegiatan 

2. Kegiatan yang dilakukan 

Pola kegiatan pelaku : 

1. Penyandang Dana 

Datang 

Pulang

Parkir 

Meninjau sekolah 

Menghadiri/mengada- 
kan rapat/pertemuan 

Menghadiri undangan 
pengelola 

Melakukan audit 
keuangan 

Metabolisme

Pengelola 

Servis 

Bagan 5. Pola Kegiatan Penyandang Dana 
Sumber : Analisa Penulis 
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2. Pengelola 

Bagan 6. Pola Kegiatan Pengelola 
Sumber : Analisa Penulis 

Datang 

Pulang

Parkir  

Rektor

Pembantu Rektor

Kabag Adm. Umum 
dan Keuangan 

Staff Adm. Umum 
dan Keuangan 

Kabag Akademis 
dan Kemahasiswaan 

Staff Pendidikan  
dan Kemahasiswaan 

Kabag Pelayanan 

Staff Pendidikan

Tata Usaha

Staff Keuangan 

Staff Rumah Tangga 

Kabag Riset dan 
Pengembangan 

Memimpin dan mengawasi sekolah 
Menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas sekolah 

Membantu kegiatan rektor 

Memimpin dan mengawasi sekolah bag adm. dan keu 
Membuat laporan keu dan operasional sekolah 

Menghitung adm. dan pengeluaran pemasukan keg. 
sekolah
Membuat laporan keu dan operasional sekolah 

Melakukan keg. Administrasi, menyimpan dan 
mengelola arsip-arsip 

Menghitung anggaran keuangan dan membuat laporan 
keuangan 

Mengatur kegiatan rumah tangga pengelola dan sekolah 

Memimpin dan mengawasi sekolah bag akademis dan 
kemahasiswaan 
Membuat laporan akademis dan kemahasiswaan 

Mengurusi dan mengadakan kegiatan akademis dan 
kemahasiswaan 
Membuat laporan akademis dan kemahasiswaan 

Mengurusi dan mengadakan kegiatan pendidikan 
Membuat laporan kegiatan pendidikan 

Mengurusi dan mengadakan serta membuat laporan 
pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengabdian 
masyarakat yang diadakan 

Mengurusi dan mengadakan serta membuat laporan 
pertanggungjawaban terhadap kegiatan riset dan 
pengembangan yang dilakukan 

Kajur

Wakil Kajur

Memimpin dan mengawasi jurusan-jurusan 
Menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas jurusan 
Melayani kegiatan jurusan 

Membantu kegiatan  Kajur 
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3. Mahasiswa 

4. Dosen

Asrama

Menghadiri keg. belajar mengajar 
Mengadakan konsultasi/asistensi 
Melakukan diskusi 
Mengerjakan tugas  
Mencari referensi, menambah ilmu 
Mengikuti seminar/presentasi 
Melakukan kegiatan olahraga 
Melakukan doa dan ibadah 
Mengikuti kegiatan kemahasiswaan, 
sesuai kegiatan masing-masing 
himpunan jurusan 
Melakukan akses internet 
Mengikuti kursus bahasa 
Melakukan kegiatan sehari-hari di 
dalam asrama 
Melakukan kegiatan non-teologis 
yang bersifat minat bakat, seperti 
kegiatan pertanian, peternakan, 
montir, dsb. 

Bagan 7. Pola Kegiatan Mahasiswa 
Sumber : Analisa Penulis 

Datang 

Pulang 

Parkir 

Menyiapkan bahan ajar 
Memberi pembekalan materi 
Memberi pelajaran praktek 
Mengadakan asistensi/konsultasi 
Mengawasi kegiatan tugas akhir 
Mengawasi kegiatan praktek 
Melakukan diskusi 
Mengadakan seminar atau presentasi 
Menghadiri rapat jurusan 
Melakukan koordinasi dengan dosen lain 
Menemui dosen tamu 
Menjadi pendamping kegiatan 
kemahasiswaan 
Melakukan kegiatan administrasi 
pengajaran 
Menyimpan barang pribadi; menerima 
surat
Menyimpan peralatan dan bahan ajar 

Bagan 8. Pola Kegiatan Dosen 
Sumber : Analisa Penulis 
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5. Pengunjung 

V.5.  PENDEKATAN PENGELOMPOKAN KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RUANG 

Dasar pertimbangan : 

1. Kegiatan user 

2. Kelengkapan sarana fasilitas 

Dari kegiatan di atas, diperlukan ruang untuk mewadahi aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh pelaku kegiatan. Ruang-ruang tersebut dikelompokkan sesuai dengan kegiatan yang 

terjadi di dalamnya, yang terbagi atas kelompok kegiatan pengelola, kelompok kegiatan 

pendidikan, kelompok kegiatan servis,  dan kelompok kegiatan pengunjung, seperti yang 

dipaparkan pada tabel di bawah ini : 

Kelompok Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Ruang

Mendapat pengajaran Ruang-ruang kelas 
Melakukan keg. praktek Workshop 
Konsultasi/asistensi R. Konsultasi/R. Dosen 
Membaca buku/koran R. Baca 
Melakukan diskusi R. Diskusi/Open Space 
Mengerjakan tugas/skripsi R. Multimedia/Internet center 
Mencari referensi Perpustakaan 
Melakukan akses internet R. Multimedia/Internet center 
Mempresentasikan tugas/skripsi R. Seminar/R. Multimedia 
Mengobrol, santai, mencari ide Open space/public space 

Bagan 9. Pola Kegiatan Pengunjung 
Sumber : Analisa Penulis 

Datang 

Pulang

Parkir 

Mahasiswa 
kampus/sekolah lain 

Pejabat 

Instansi lain

Dosen Tamu

Orang awam 

Mencari literatur 
Menghadiri seminar 
Menghadiri kegiatan kemahasiswaan 

Meninjau sekolah 
Mengaudit sistem akademis 
Mengadakan kunjungan akademis 
Menghadiri undangan 
Mengadakan seminar/presentasi 
Menghadiri seminar 

Mengadakan presentasi 
Menghadiri undangan sekolah 
Mengajar di kelas 
Mengadakan diskusi 

Menghadiri seminar 
Menghadiri undangan ibadah 
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Kegiatan 
Pendidikan
(terdiri dari 2 

jurusan; 
masing-masing
ruang terdapat 

pada tiap 
jurusan) 

Mahasiswa 

Melakukan kegiatan olahraga Gor/area olahraga 
Mengikuti kegiatan himpunan masing-
masing jurusan 

UKM/laboratorium masing-masing 
jurusan 

Metabolisme KM/WC 
Melakukan kegiatan sehari-hari Asrama 
Makan dan minum R. Makan/Kafetaria 
Ibadah Auditorium/Aula 
Berdoa Wisma doa 
Mengikuti kursus bahasa R. Bahasa 

Dosen 

Menyiapkan bahan ajar R. Dosen 
Memberi pembekalan materi R. Kelas 
Mengadakan asistensi/konsultasi R. Konsultasi/R. Dosen 
Mengadakan diskusi R. Diskusi/Open Space 
Mengadakan seminar/presentasi R. Seminar/R. Multimedia 
Menghadiri rapat jurusan R. Rapat jurusan/seminar 
Melakukan koordinasi dengan dosen 
lain 

R. Dosen 

Menemui dosen tamu R.tamu 
Mendampingi kegiatan 
kemahasiswaan 

UKM/laboratorium

Melakukan administrasi pengajaran R. Pengajaran 
Menghadiri undangan pengelola R. Pengelola/rektorat/auditorium 
Menerima surat dan menyimpan 
barang pribadi 

Loker 

Menyimpan bahan dan peralatan ajar Storage 
Metabolisme KM/WC 
Makan/minum Pantry/dapur; kafetaria 
Ibadah Auditorium/Aula 
Berdoa Wisma doa 
Istirahat, santai Public dan open space 

Kegiatan Pengelola Memimpin dan mengawasi sekolah R. Rektor dan pembantu Rektor 
Menerima Tamu R. Tamu 
Melakukan dan 
mempertangungjawabkan administrasi 

R. Kabag dan staff administrasi 

Melakukan dan 
mempertangungjawabkan kegiatan 
rumah tangga. 

R. Kabag dan staff bagian rumah 
tangga. 

Menghitung anggaran dan membuat 
laporan keuangan 

R. Kabag dan staff administrasi 
umum dan keuangan. 

Mengadakan kegiatan tata usaha R. Tata Usaha 
Mengadakan kegiatan pelayanan R. Kabag. Pelayanan 
Mengadakan kegiatan riset dan 
pengembangan 

R. Kabag Riset dan Pengambangan 

Mengundang penyandang dana, 
pejabat, dosen, instansi terkait dalam 
acara tertentu 

R. rapat/auditorium 

Melakukan dan membuat laporan 
kegiatan kemahasiswaan dan 
pendidikan 

R. kabag dan staff kemahasiswaan 
dan pendidikan 

Melakukan dan membuat laporan 
kegiatan pendidikan 

Staff pendidikan 

Mengadakan kegiatan wisuda Auditorium 
Metabolisme KM/WC 
Makan dan minum Pantry/dapur; kafetaria 
Ibadah Auditorium/Aula 
Berdoa Wisma doa 
Istirahat, santai Public dan open space 

Mahasiswa 
lain 

Mencari referensi 
Mengakses internet 
Mengikuti seminar 

Perpustakaan 
Internet center 
R. Seminar 
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Kegiatan 
Pengunjung 

Menemui mahasiswa/dosen Sekolah 
Tinggi Teologi 

Public dan open space 

Pejabat/
instansi 

Meghadiri undangan/acara pengelola 
Meninjau sekolah 
Melakukan audit terhadap sistem 
sekolah

Auditorium/R. Rapat 

Rektorat/R. Pengelola 
R. pengelola 

Dosen Tamu Mengunjungi dosen lain 
Memberi kuliah tamu/seminar 

R. Dosen 
R. Seminar/multimedia 

V.6.  PENDEKATAN BESARAN RUANG 

Dasar perhitungan besaran ruang : 

1. Perhitungan standar (studi literatur) 

Perhitungan yang didapat dari studi literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. 

2. Perhitungan khusus 

Dengan pertimbangan : 

1. Kapasitas ruang 

2. Kebutuhan perabot 

3. Modul ruang 

4. Ruang-ruang yang dapat memunculkan kreativitas (secara psikologis) 

a. Modul 1.2-3.6 m untuk hubungan yang tidak pribadi. 

b. Modul 0.45-1.2 m untuk hubungan dengan teman dekat, dsb 

5. Juga, mempertimbangkan kebutuhan ruang gerak manusia dan peralatan yang dipakai pada 

kegiatan operasional, antara lain : 

a. kebutuhan ruang gerak manusia yaitu kelipatan 0,6 m. 

Gambar 12. Kebutuhan ruang gerak tubuh manusia 
(Data Arsitek) 

b. kebutuhan perletakan perabotan yang membutuhkan ruang dengan kelipatan 0,3 m 

Tabel 8. Kelompok Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 
Sumber : Analisa Penulis 
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Gambar 13. Dimensi manusia dengan perabotan 
(Data Arsitek) 

6. Sirkulasi/flow gerak berdasarkan tujuan, karakter dan kebutuhan untuk kelancaran kegiatan di 

masing-masing ruang. Standar sirkulasi yang digunakan berdasar Neufert’s Architects Data 

adalah : 

a. 5 % - 10 % standart minimum 

b. 20 %  kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

c. 30 % tuntutan kenyamanan fisik 

d. 40 % tuntutan kenyamanan psikologis 

e. 50 % tuntutan spesifik kegiatan 

f. 70 % - 100 % keterkaitan dengan banyak kegiatan     

g. Sedangkan untuk ruang-ruang umum seperti hall dan lobby, flow berkisar antara 100 %-

200%.

7. Kepuasan pemakai ruang 

3. Perhitungan asumsi

Perhitungan dengan pertimbangan : 

a.Kasus 

b. Survei (studi banding) 

c. Pertimbangan/ kebijaksanaan dari instansi terkait 

Kapasitas pelayanan

Sekolah Tinggi Teologi sebagai pusat pendidikan khusus dalam bidang desain, promosi dan 

penjualan produk, penyediaan informasi, serta pelayanan jasa dan produksi desain direncanakan 

mampu melayani secara makro dan kualitatif dalam skala nasional serta secara mikro dan kuantitatif 

melayani kepentingan Kota Surakarta dan sekitarnya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. 

Sumber Perhitungan Besaran Ruang 

1. Architects’ Data, Ernest Neufert Standard 

2. Building Planning and Design Standard 

3. Studi Ruang Gerak 

4. Studi Banding 
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5. Asumsi 

Kelompok kegiatan pengelola :
Nama Ruang Standar per ruang Jumlah Luas Total 

Hall Asumsi 100 m2 100 m2 
R. Rektor Kapasitas 3 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 3 x 1.5 = 4.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 4.5 m2 = 1.35 m2

Total besaran ruang = 5.85 m2

1 5.85 m2 

R. Tamu Kapasitas 5 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 5 x 1.5 = 7.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 7.5 m2 = 2.25 m2

Total besaran ruang = 9.75 m2

1 9.75 m2 

R. Pembantu Rektor Kapasitas 3 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 3 x 1.5 = 4.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 4.5 m2 = 1.35 m2

Total besaran ruang = 5.85 m2

2 11.70m2 

R. kabag Administrasi 
umum dan keuangan 

Kapasitas 3 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 3 x 1.5 = 4.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 4.5 m2 = 1.35 m2

Total besaran ruang = 5.85 m2

1 5.85 m2 

R. Kabag 
Kemahasiswaan dan 
Pendidikan 

Kapasitas 3 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 3 x 1.5 = 4.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 4.5 m2 = 1.35 m2

Total besaran ruang = 5.85 m2

1 5.85 m2 

R. Kabag Pelayanan Kapasitas 3 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 3 x 1.5 = 4.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 4.5 m2 = 1.35 m2

Total besaran ruang = 5.85 m2

1 5.85 m2 

R. Kabag Riset dan 
Pengembangan 

Kapasitas 3 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 3 x 1.5 = 4.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 4.5 m2 = 1.35 m2

Total besaran ruang = 5.85 m2

1 5.85 m2 

R. Staff 
Kemahasiswaan 

Kapasitas 7 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 7 x 1.5 = 10.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 10.5 m2 = 3.15 m2

Total besaran ruang = 13.65 m2

1 13.65 m2 

R. Staff Pendidikan Kapasitas 7 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 7 x 1.5 = 10.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 10.5 m2 = 3.15 m2

Total besaran ruang = 13.65 m2

1 13.65 m2 

R. Tata Usaha Kapasitas 7 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

1 13.65 m2 
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Luasan = 7 x 1.5 = 10.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 10.5 m2 = 3.15 m2

Total besaran ruang = 13.65 m2

Staff Keuangan Kapasitas 5 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 5 x 1.5 = 7.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 7.5 m2 = 2.25 m2

Total besaran ruang = 9.75 m2

1 9.75 m2 

Staff Rumah Tangga Kapasitas 5 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 5 x 1.5 = 7.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 7.5 m2 = 2.25 m2

Total besaran ruang = 9.75 m2

1 9.75 m2 

R. Rapat Kapasitas 50 orang, modul @ 1.2-1.8 
m2 Luasan = 50 x 1.2 = 60 m2

Flow 20 % = 20 % x 60 m2 = 12 m2

Total besaran ruang = 72 m2

1 72 m2 

Auditorium Kapasitas 200 orang, modul @1.2 – 1.8 
m2 Luasan = 200 x 1.2 = 240 m2

Flow 20 % = 20 % x 240 m2 = 48 m2

Total besaran ruang = 296 m2

1 296 m2 

KM/WC Asumsi @ 1.5 m2 6 9 m2 
Dapur/pantry Asumsi 6 m2  6 m2 
Janitor Kapasitas 2 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 2 x 1.2 = 2.4 m2

Flow 30 % = 30 % x 2.4 m2 = 0.72 m2

Total besaran ruang = 3.12 m2

1 3.12 m2 

Total luasan kegiatan pengelola 497.27 m2
Kelompok Kegiatan Pendidikan (terdapat 2 jurusan) : 

R. Kelas Kapasitas 50 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 50 x 1.5 = 75 m2

Flow 30 % = 30 % x 75 m2 = 22.5 m2

Total besaran ruang = 97.5 m2

6 585 m2 

R. Kajur  + wakil Kapasitas 5 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 5 x 1.5 = 7.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 7.5 m2 = 2.25 m2

Total besaran ruang = 9.75 m2

1 9.75 m2 

Tiap jurusan terdapat R. Kajur : 2 x 9.75 m2 19.5 m2
R. Dosen Kapasitas 5 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 5 x 1.5 = 7.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 7.5 m2 = 2.25 m2

Total besaran ruang = 9.75 m2

3 29.25 m2 

Tiap jurusan terdapat R. Dosen : 2 x 29.25 m2 58.5 m2
R. Pengajaran Kapasitas 5 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 5 x 1.5 = 7.5 m2

Flow 30 % = 30 % x 7.5 m2 = 2.25 m2

1 9.75 m2 
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Total besaran ruang = 9.75 m2

Tiap jurusan terdapat R. Pengajaran : 2 x 9.75 m2 19.5 m2
R. Konsultasi Kapasitas 15 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 15 x 1.2 = 18 m2

Flow 30 % = 30 % x 18 m2 = 5.4 m2

Total besaran ruang = 23.4 m2

1 23.4 m2 

Tiap jurusan terdapat R. Konsultasi : 2 x 23.4 m2 46.8 m2
R. Diskusi Kapasitas 20 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 20 x 1.2 = 24 m2

Flow 20 % = 20 % x 24 m2 = 4.8 m2

Total besaran ruang = 28.8 m2

1 28.8 m2 

Tiap jurusan terdapat R. Diskusi : 2 x 28.8 m2 57.6 m2
R. Baca Kapasitas 10 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 10 x 1.2 = 12 m2

Flow 40 % = 40 % x 12 m2 = 4.8 m2

Total besaran ruang = 16.8 m2

1 16.8 m2 

Tiap jurusan terdapat R. Baca : 2 x 16.8 m2 33.6 m2
Laboratorium Kapasitas 10 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 10 x 1.2 = 12 m2

Flow 20 % = 20 % x 12 m2 = 2.4 m2

Total besaran ruang = 14.4 m2

3 43.2 m2 

Tiap jurusan terdapat Laboratorium : 2 x 43.2 m2 86.4 m2
R. Loker Asumsi 4 m2 2 8 m2 
Perpustakaan Kapasitas 50 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 50 x 1.2 = 60 m2

Flow 30 % = 30 % x 60 m2 = 18 m2

Total besaran ruang = 78 m2

2 154 m2 

R. UKM Kapasitas 10 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 10 x 1.2 = 12 m2

Flow 20 % = 20 % x 12 m2 = 2.4 m2

Total besaran ruang = 14.4 m2

2 28.8 m2 

R. Penyimpanan Asumsi  9 m2 2 18 m2 
R. Seminar Kapasitas 50 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 50 x 1.2 = 60 m2

Flow 20 % = 20 % x 60 m2 = 12 m2

Total besaran ruang = 72 m2

2 144 m2 

R. Multimedia Kapasitas 50 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 50 x 1.2 = 60 m2

Flow 20 % = 20 % x 60 m2 = 12 m2

Total besaran ruang = 72 m2

2 144 m2 

R. Bahasa Kapasitas 30 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 30 x 1.2 = 36 m2

2 53.6 m2 
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Flow 30 % = 30 % x 36 m2 = 10.8 m2

Total besaran ruang = 46.8 m2

R. Olahraga Lap. Basket, luas 200 m2 
Lap. Bola, luas 200 m2 

1 400 m2 

Open Space Asumsi 200 m2  200 m2 
KM/WC Asumsi @ 1.5 m2 6 9 m2 

Tiap jurusan terdapat KM/WC : 2 x 9 m2 18 m2
Dapur/pantry Asumsi 6 m2 2 12 m2 
Wisma Doa Kapasitas 10 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 10 x 1.2 = 12 m2

Flow 20 % = 20 % x 12 m2 = 2.4 m2

Total besaran ruang = 14.4 m2

1 14.4 m2 

Janitor Kapasitas 2 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 2 x 1.2 = 2.4 m2

Flow 30 % = 30 % x 2.4 m2 = 0.72 m2

Total besaran ruang = 3.12 m2

2 6.24 m2 

Total luasan kegiatan pendidikan 2209.84 m2
Kelompok Kegiatan Pelayanan Jasa : 
Internet Center Kapasitas 30 orang, modul @ 1.2 – 1.8 

m2

Luasan = 30 x 1.2 = 36 m2

Flow 20 % = 20 % x 36 m2 = 7.2 m2

Total besaran ruang = 43.2 m2

1 43.2 m2 

Kafetaria Kapasitas 20 orang, modul @ 1.2 – 1.8 
m2

Luasan = 20 x 1.2 = 24 m2

Flow 20 % = 20 % x 24 m2 = 4.8 m2

Total besaran ruang = 28.8 m2

3 86.4 m2 

Guest House Asumsi @ 150 m2 2 300 m2 
Rumah Dinas Asumsi @ 300 m2 2 600 m2 
Asrama Kapasitas 100 orang, modul @ 1.2 – 

1.8 m2

Luasan = 100 x 1.2 = 120 m2

Flow 20 % = 20 % x 120 m2 = 24 m2

Total besaran ruang = 144 m2

4 576 m2

   
Total luas kegiatan pelayanan jasa 1605.6 m2

Total luasan keseluruhan 4312.71 m2

Tabel 9. Besaran Ruang 
Sumber : Analisa pribadi 
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BAB VI 
KONSEP PERANCANGAN 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI DI SURAKARTA 

VI.1.  KONSEP PENENTUAN SITE 

 Berdasarkan pertimbangan dalam pemilihan lokasi maka lokasi site terletak di wilayah 

pengembangan barat yaitu di kecamatan Banjarsari yang merupakan daerah 

pengembangan fasilitas pendidikan. Terdapat dua alternatif dalam menentukan site, yaitu : 

Alternatif 1 : di daerah jalan Letjen suprapto, Sumber, kecamatan Banjarsari. 

a. Lokasi strategis, pencapaian mudah, dekat 

jalan raya. 

b. Dekat dengan pemukiman penduduk. 

c. Site terletak pada derah yang ramai, karena 

jalan Letjen suprapto merupakan jalan yang 

dilalui oleh kendaraan umum dan truk. 

d. Luasan site + 14.050 m² 

e. Transportasi mudah. 

Alternatif 2 : di daerah jalan Adi Sumarmo, Klodran, kecamatan Banjarsari. 

a. Lokasi strategis, pencapaian mudah, dekat 

jalan raya. 

b. Merupakan jalur alternatif menuju bandara Adi 

Sumarmo, dan merupakan jalur alternatif AKDP 

c. Site terletak pada derah yang cukup sepi dan 

tenang sehingga sangat mendukung kegiatan 

didalamnya, yaitu kegiatan pendidikan. 

d. Luasan site + 43.200m² 

e. Transportasi mudah. 

alternative site I. 

alternative site II. 
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Berdasarkan potensi yang ada dari kedua alternatif site ini maka site yang paling sesuai 

untuk bangunan Sekolah Tinggi Teologi ini adalah pada alternatif site II yaitu site yang 

berada di sepanjang jalan Adi Sumarmo, Klodran, kecamatan Banjarsari. 

Eksisting Site 

1. Luasan site : ± 43.200 M² 

2. Batasan site : 

 Sebelah utara  : Jl. Adi Sumarmo  

 Sebelah timur  : Jl. Lingkungan 

 Sebelah selatan  : Persawahan 

 Sebelah barat  : Persawahan 

3. Kondisi site : 

a. Dilihat dari lokasinya, site berada di kawasan pengembangan kota Surakarta 

sebelah barat. Jika dilihat dari intensitas kegiatan di sekitar site, kawasan ini 

merupakan jalur alternatif antar kota antar propinsi, sehingga boleh dikatakan 

kawasan ini cukup dikenal oleh masyarakat. 

Gambar 14. Lokasi site terpilih 
Sumber : Analisa pribadi 
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b. Letak site relatif dekat dengan berbagai simpul sarana transportasi di Surakarta, 

seperti Bandara Adi Sumarmo, Terminal Tirtonadi, Stasiun Purwosari, dan Solo 

Balapan. Hal ini merupakan potensi ekspos publik yang besar.  

c. Site terpilih berada di ruas jalan Adi Sumarmo yang merupakan jalur alternatif 

menuju  bandara dari pusat kota yang sudah cukup dikenal masyarakat. Hal ini 

merupakan potensi untuk “memperkenalkan” sekolah ini kepada publik karena 

kemudahan akses yang ada.  

d. Tersedianya jaringan utilitas seperti listrik, telepon dan saluran drainase. 

e. Potensi khusus site : lingkungan sekitar site relatif masih alami, masih banyak lahan 

persawahan yang dapat mendukung fungsi bangunan sebagai wadah pembelajaran.  

VI.2.  KONSEP  PENGOLAHAN SITE 

VI.2.1. Konsep Penentuan Main Entrance (ME) dan Side Entrance (SE) 

1. ME : berada pada jalan Adi Sumarmo untuk memberi kemudahan sirkulasi dan dijadikan 

sebagai sirkulasi utama site. Lokasi cukup terlihat jelas dari jalur utama sehingga dapat 

mengundang orang untuk datang. 

2. SE : berada di jalan lingkungan di sebelah timur site, dengan tujuan agar tidak 

mengganggu sirkulasi utama. 

Gambar 15. Peletakan ME dan SE 
Sumber : Analisa Penulis 
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VI.2.2. Konsep Sirkulasi (Parkir) dalam Site 

Berdasar peletakan ME dan SE di atas, sirkulasi yang direncanakan dalam site adalah : 

Sirkulasi yang akan dikembangkan adalah sirkulasi yang  hanya menjangkau bangunan 

yang lebih bersifat publik seperti auditorium, perpustakaan, pengajaran. Untuk bangunan 

yang lebih bersifat privat sperti asrama tidak dibutuhkan area parkir. 

Berdasarkan jenis dan karakter sistem parkir di atas, maka sistem parkir menyudut  

90º dipilih sebagai sistem parkir yang digunakan pada bangunan yang direncanakan. 

Adapun sistem parkir akan diterapkan pada ruang yang ada disekitar bangunan. 

Penempatan ruang parkir di tiap-tiap bangunan bertujuan untuk memudahkan user dalam 

melakukan kegiatan sesuai kepentingan masing-masing. 

VI.2.3. Pendekatan Site Berdasarkan Tingkat Kebisingan Lingkungan 

ME (in)
Parkir depan

Parkir belakang
SE (out)

Bagan 10. Sirkulasi dalam site 
Sumber : Analisa Penulis 

Gambar  16. Tingkat Kebisingan terhadap 
site

Sumber : Analisa Penulis
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1. Sumber bunyi terbesar berasal dari jalan utama, yaitu Jalan Adi Sumarmo yang 

merupakan jalur lalu lintas primer dua arah, bahkan juga dari arah luar kota. 

2. Sumber bunyi lainnya berasal dari jalan lingkungan, permukiman yang berada di 

belakang site dan bengkel yang berada di samping site, meski intensitasnya tidak terlalu 

besar.

3. Perlu adanya pemberian barier untuk mereduksi intensitas kebisingan yang terjadi agar 

kegiatan pendidikan yang terjadi dapat berjalan dengan baik. 

VI.2.4. Konsep Site Berdasarkan Faktor Klimatologis (garis edar matahari dan arah 

angin)

Gambar 18. Arah datang sinar 
matahari terhadap site 

Sumber : Analisa penulis 

Gambar 17. Arah angin 
terhadap site 

Sumber : Analisa penulis
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Masalah yang berhubungan dengan iklim di atas ( sinar yang kurang bermanfaat, angin 

yang membawa debu, tidak menyehatkan, dsb) mempunyai beberapa alternatif pemecahan 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Bukaan 

Biasanya berhubungan dengan di mana seharusnya diletakkan bukaan untuk 

menangkap sinar matahari ke dalam bangunan ataupun bukaan bagi angin sebagai 

penghawaan alami. 

2. Barier 

Barier atau penghalang dapat berupa vegetasi ataupun bangunan dan pagar yang 

didesain sebaik mungkin sebagai penghalang sinar matahari ataupun angin yang 

merugikan bangunan dan kegiatan yang ada di dalamnya. 

3. Material 

Material lebih difungsikan sebagai solusi permasalahan bangunan dengan sinar 

matahari, di mana material tersebut berperan sebagai filter sinar dan mengurangi 

kesilauan (glare) dalam bangunan. 

VI.2.5. Konsep Site Berdasarkan View Lingkungan 

Gambar 19. Analisa View
Sumber : Analisa penulis
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VI.3.  KONSEP PELAKU KEGIATAN 

Pelaku Kegiatan Keterangan Daya tampung

Penyandang Dana Termasuk dalam struktur yayasan, yang membawahi 

pengelola/rektorat. 

10 orang atau menyesuaikan 

Pengelola Rektor 1 orang 

Pembantu Rektor 3 orang 

Ketua Jurusan x 2 (jurusan) 2 orang 

Wakil Ketua Jurusan x 2 (jurusan) 2 orang 

Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan 1 orang 

Kabag. Kemahasiswaan dan Pendidikan 1 orang 

Kabag. Pelayanan 1 orang  

Kabag. Riset dan Pengembangan 1 orang  

Staff Mahasiswa 7 orang 

Staff Pendidikan 7 orang 

Tata Usaha 7 orang 

Staff Keuangan 5 orang 

Staff Rumah Tangga 5 orang 

Mahasiswa Mahasiswa D3 20 orang x 2 (jurusan) 

Mahasiswa S1 30 orang x 2 (jurusan) 

Mahasiswa S2 10 orang x 2 (jurusan) 

40 orang (per angkatan) 

60 orang (per angkatan) 

20 orang (per angkatan) 

Dosen Tiap jurusan 15 orang x 2 (jurusan) 30 orang 

Servis Tiap jurusan 3 orang (tukang kebersihan dan 

membuat minuman dan menyediakan makanan)  

6 orang 

Petugas kebersihan pengelola 4 orang 

Petugas Kebersihan Perpustakaan 2 orang 

Keamanan 4 orang 

Pengunjung Pejabat, menteri, dosen tamu, mahasiswa kampus 

lain, orang awam, dsb. 

kondisional

Tabel 10. Pelaku Kegiatan 
Sumber : Analisa Penulis 
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VI.4.  KONSEP POLA KEGIATAN 

1. Penyandang Dana 

Datang 

Pulang

Parkir 

Meninjau sekolah 

Menghadiri/mengada- 
kan rapat/pertemuan 

Menghadiri undangan 
pengelola 

Melakukan audit 
keuangan 

Metabolisme

Pengelola 

Servis 

Bagan 11. Pola Kegiatan Penyandang Dana 
Sumber : Analisa Penulis 
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2. Pengelola 

Bagan 12. Pola Kegiatan Pengelola 
Sumber : Analisa Penulis 

Datang 

Pulang

Parkir  

Rektor

Pembantu Rektor

Kabag Adm. Umum 
dan Keuangan 

Staff Adm. Umum 
dan Keuangan 

Kabag Akademis 
dan Kemahasiswaan 

Staff Pendidikan  
dan Kemahasiswaan 

Kabag Pelayanan 

Staff Pendidikan

Tata Usaha

Staff Keuangan 

Staff Rumah Tangga 

Kabag Riset dan 
Pengembangan 

Memimpin dan mengawasi sekolah 
Menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas sekolah 

Membantu kegiatan rektor 

Memimpin dan mengawasi sekolah bag adm. dan keu 
Membuat laporan keu dan operasional sekolah 

Menghitung adm. dan pengeluaran pemasukan keg. 
sekolah
Membuat laporan keu dan operasional sekolah 

Melakukan keg. Administrasi, menyimpan dan 
mengelola arsip-arsip 

Menghitung anggaran keuangan dan membuat laporan 
keuangan 

Mengatur kegiatan rumah tangga pengelola dan sekolah 

Memimpin dan mengawasi sekolah bag akademis dan 
kemahasiswaan 
Membuat laporan akademis dan kemahasiswaan 

Mengurusi dan mengadakan kegiatan akademis dan 
kemahasiswaan 
Membuat laporan akademis dan kemahasiswaan 

Mengurusi dan mengadakan kegiatan pendidikan 
Membuat laporan kegiatan pendidikan 

Mengurusi dan mengadakan serta membuat laporan 
pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengabdian 
masyarakat yang diadakan 

Mengurusi dan mengadakan serta membuat laporan 
pertanggungjawaban terhadap kegiatan riset dan 
pengembangan yang dilakukan 

Kajur

Wakil Kajur

Memimpin dan mengawasi jurusan-jurusan 
Menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas jurusan 
Melayani kegiatan jurusan 

Membantu kegiatan  Kajur 
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3. Mahasiswa 

4. Dosen

Asrama

Menghadiri keg. belajar mengajar 
Mengadakan konsultasi/asistensi 
Melakukan diskusi 
Mengerjakan tugas  
Mencari referensi, menambah ilmu 
Mengikuti seminar/presentasi 
Melakukan kegiatan olahraga 
Melakukan doa dan ibadah 
Mengikuti kegiatan kemahasiswaan, 
sesuai kegiatan masing-masing 
himpunan jurusan 
Melakukan akses internet 
Mengikuti kursus bahasa 
Melakukan kegiatan sehari-hari di 
dalam asrama 
Melakukan kegiatan non-teologis 
yang bersifat minat bakat, seperti 
kegiatan pertanian, peternakan, 
montir, dsb. 

Bagan 13. Pola Kegiatan Mahasiswa 
Sumber : Analisa Penulis 

Datang 

Pulang 

Parkir 

Menyiapkan bahan ajar 
Memberi pembekalan materi 
Memberi pelajaran praktek 
Mengadakan asistensi/konsultasi 
Mengawasi kegiatan tugas akhir 
Mengawasi kegiatan praktek 
Melakukan diskusi 
Mengadakan seminar atau presentasi 
Menghadiri rapat jurusan 
Melakukan koordinasi dengan dosen lain 
Menemui dosen tamu 
Menjadi pendamping kegiatan 
kemahasiswaan 
Melakukan kegiatan administrasi 
pengajaran 
Menyimpan barang pribadi; menerima 
surat
Menyimpan peralatan dan bahan ajar 

Bagan 14. Pola Kegiatan Dosen 
Sumber : Analisa Penulis 
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5. Pengunjung 

VI.5.  KONSEP PENGELOMPOKAN KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RUANG 

Dasar pertimbangan : 

1. Kegiatan user 

2. Kelengkapan sarana fasilitas 

Dari kegiatan di atas, diperlukan ruang untuk mewadahi aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh pelaku kegiatan. Ruang-ruang tersebut dikelompokkan sesuai dengan kegiatan yang 

terjadi di dalamnya, yang terbagi atas kelompok kegiatan pengelola, kelompok kegiatan 

pendidikan, kelompok kegiatan servis,  dan kelompok kegiatan pengunjung, seperti yang 

dipaparkan pada tabel di bawah ini : 

Kelompok Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Ruang

Mendapat pengajaran Ruang-ruang kelas 
Melakukan keg. praktek Workshop 
Konsultasi/asistensi R. Konsultasi/R. Dosen 
Membaca buku/koran R. Baca 
Melakukan diskusi R. Diskusi/Open Space 
Mengerjakan tugas/skripsi R. Multimedia/Internet center 
Mencari referensi Perpustakaan 

Bagan 15. Pola Kegiatan Pengunjung 
Sumber : Analisa Penulis 

Datang 

Pulang

Parkir 

Mahasiswa 
kampus/sekolah lain 

Pejabat 

Instansi lain

Dosen Tamu

Orang awam 

Mencari literatur 
Menghadiri seminar 
Menghadiri kegiatan kemahasiswaan 

Meninjau sekolah 
Mengaudit sistem akademis 
Mengadakan kunjungan akademis 
Menghadiri undangan 
Mengadakan seminar/presentasi 
Menghadiri seminar 

Mengadakan presentasi 
Menghadiri undangan sekolah 
Mengajar di kelas 
Mengadakan diskusi 

Menghadiri seminar 
Menghadiri undangan ibadah 
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Kegiatan 
Pendidikan
(terdiri dari 2 

jurusan; 
masing-masing
ruang terdapat 

pada tiap 
jurusan) 

Mahasiswa 

Melakukan akses internet R. Multimedia/Internet center 
Mempresentasikan tugas/skripsi R. Seminar/R. Multimedia 
Mengobrol, santai, mencari ide Open space/public space 
Melakukan kegiatan olahraga Gor/area olahraga 
Mengikuti kegiatan himpunan masing-
masing jurusan 

UKM/laboratorium masing-masing 
jurusan 

Metabolisme KM/WC 
Melakukan kegiatan sehari-hari Asrama 
Makan dan minum R. Makan/Kafetaria 
Ibadah Auditorium/Aula 
Berdoa Wisma doa 
Mengikuti kursus bahasa R. Bahasa 

Dosen 

Menyiapkan bahan ajar R. Dosen 
Memberi pembekalan materi R. Kelas 
Mengadakan asistensi/konsultasi R. Konsultasi/R. Dosen 
Mengadakan diskusi R. Diskusi/Open Space 
Mengadakan seminar/presentasi R. Seminar/R. Multimedia 
Menghadiri rapat jurusan R. Rapat jurusan/seminar 
Melakukan koordinasi dengan dosen 
lain 

R. Dosen 

Menemui dosen tamu R.tamu 
Mendampingi kegiatan 
kemahasiswaan 

UKM/laboratorium

Melakukan administrasi pengajaran R. Pengajaran 
Menghadiri undangan pengelola R. Pengelola/rektorat/auditorium 
Menerima surat dan menyimpan 
barang pribadi 

Loker 

Menyimpan bahan dan peralatan ajar Storage 
Metabolisme KM/WC 
Makan/minum Pantry/dapur; kafetaria 
Ibadah Auditorium/Aula 
Berdoa Wisma doa 
Istirahat, santai Public dan open space 

Kegiatan Pengelola Memimpin dan mengawasi sekolah R. Rektor dan pembantu Rektor 
Menerima Tamu R. Tamu 
Melakukan dan 
mempertangungjawabkan administrasi 

R. Kabag dan staff administrasi 

Melakukan dan 
mempertangungjawabkan kegiatan 
rumah tangga. 

R. Kabag dan staff bagian rumah 
tangga. 

Menghitung anggaran dan membuat 
laporan keuangan 

R. Kabag dan staff administrasi 
umum dan keuangan. 

Mengadakan kegiatan tata usaha R. Tata Usaha 
Mengadakan kegiatan pelayanan R. Kabag. Pelayanan 
Mengadakan kegiatan riset dan 
pengembangan 

R. Kabag Riset dan Pengambangan 

Mengundang penyandang dana, 
pejabat, dosen, instansi terkait dalam 
acara tertentu 

R. rapat/auditorium 

Melakukan dan membuat laporan 
kegiatan kemahasiswaan dan 
pendidikan 

R. kabag dan staff kemahasiswaan 
dan pendidikan 

Melakukan dan membuat laporan 
kegiatan pendidikan 

Staff pendidikan 

Mengadakan kegiatan wisuda Auditorium 
Metabolisme KM/WC 
Makan dan minum Pantry/dapur; kafetaria 
Ibadah Auditorium/Aula 
Berdoa Wisma doa 
Istirahat, santai Public dan open space 
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Kegiatan Servis

Membersihkan ruang-ruang dan 
lingkungan di dalam Sekolah Tinggi 
Teologi 

R. Janitor (masing-masing jurusan 
atau bagian sekolah) 

Menyiapkan dan menyediakan 
makanan dan minuman 

Dapur/pantry 

Menjaga keamanan sekolah Pos Satpam 

Kegiatan 
Pengunjung 

Mahasiswa 
lain 

Mencari referensi 
Mengakses internet 
Mengikuti seminar 
Menemui mahasiswa/dosen Sekolah 
Tinggi Teologi 

Perpustakaan 
Internet center 
R. Seminar 
Public dan open space 

Pejabat/
instansi 

Meghadiri undangan/acara pengelola 
Meninjau sekolah 
Melakukan audit terhadap sistem 
sekolah

Auditorium/R. Rapat 

Rektorat/R. Pengelola 
R. pengelola 

Dosen Tamu Mengunjungi dosen lain 
Memberi kuliah tamu/seminar 

R. Dosen 
R. Seminar/multimedia 

VI.6. KONSEP BESARAN RUANG 

Nama Ruang Jumlah Luas Total 
Hall 100 m2 
R. Rektor 1 5.85 m2 

R. Tamu 1 9.75 m2 

R. Pembantu Rektor 2 11.70 m2 

R. kabag Administrasi 
umum dan keuangan 

1 5.85 m2 

R. Kabag 
Kemahasiswaan dan 
Pendidikan 

1 5.85 m2 

R. Kabag Pelayanan 1 5.85 m2 
R. Kabag Riset dan 
Pengembangan 

1 5.85 m2 

R. Staff 
Kemahasiswaan 

1 13.65 m2 

R. Staff Pendidikan 1 13.65 m2 
R. Tata Usaha 1 13.65 m2 
Staff Keuangan 1 9.75 m2 
Staff Rumah Tangga 1 9.75 m2 
R. Rapat 1 72 m2 
Auditorium 1 296 m2 
KM/WC 12 18m2 
Dapur/pantry  6 m2 
Janitor 1 3.12 m2 
R. Kelas 6 585 m2 
R. Kajur  1 19.5 m2
R. Dosen 3 58.5 m2
R. Pengajaran 2 19.5 m2
R. Konsultasi 1 46.8 m2
R. Diskusi 2 57.6 m2
R. Baca 2 33.6 m2
Laboratorium 6 86.4 m2
R. Loker 2 8 m2 
Perpustakaan 2 78 m2 

Tabel 11. Kelompok Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 
Sumber : Analisa Penulis 
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R. UKM 2 28.8 m2 
R. Penyimpanan 2 18 m2 
R. Seminar 2 144 m2 
R. Multimedia 2 144 m2 
R. Bahasa 2 53.6 m2 
R. Olahraga 1 400 m2 
Open Space  200 m2 
Internet Center 1 43.2 m2 
Kafetaria 3 86.4 m2 
Guest House 2 300 m2 
Rumah Dinas 2 600 m2 
Asrama 2 864 m2

4312.71 m2

Tabel 12. Besaran Ruang 
Sumber : Analisa pribadi 
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