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1. Identitas Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan.
Sejarah singkat
Sekolah Tinggi Theologia Paulus Medan, yang selanjutnya disingkat STT PAULUS MEDAN
adalah Perguruan Tinggi Theologia yang mengemban tugas dan tanggung-jawab mencerdaskan
kehidupan bangsa khususnya dalam bidang Theologia, Missiologi dan Pendidikan Agama Kristen.
Dalam kedudukannya sebagai Sekolah Tinggi Theologia yang mandiri maka STT PAULUS MEDAN
merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 yang bertujuan untuk menyiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki

kemampuan,

kecakapan

dan

ketrampilan

dalam

pengembangan/penyebarluasan

pengetahuan Theologia, Missiologia dan Pendidikan Agama Kristen serta mengupayakan
penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Bahwa kebenaran, kehidupan dan kepercayaan yang tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru (Alkitab) yang tidak pernah salah sebagai prinsip Iman dan bahwa sesungguhnya,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya asasnya, maka didirikanlah Yayasan
Sabat Iman Orthodox Indonesia dengan Akte Notaris No. 14 Tanggal 14 Oktober 1998 oleh, Notaris
Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH, dan yang diperbaharui ulang tanggal Tanggal 23 Juni 2010 oleh Hj.
Retni Rengsih, SH dengan No. Akte Notaris: 14.

Yayasan ini mengasuh beberapa lembaga

pendidikan dan salah satu di antaranya adalah Sekolah Tinggi Theologia Paulus Medan atau disingkat
STT Paulus Medan resmi didirikan tanggal 21 Februari 2005.
Dengan berkat rahmat dari Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka
Yayasan Sahabat Iman Orthodox Indonesia memikul beban untuk membina manusia Indonesia
seutuhnya, melalui STT PAULUS MEDAN untuk melakukan pengajaran Pendidikan Agama Kristen
dan pendidikan tinggi theologia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang 1945, yang

tugasnya berdasarkan, Tri Darma Perguruan Tinggi.
Sekolah Tinggi Theologia PAULUS MEDAN (STT PAULUS MEDAN) didirikan pada tanggal 21
Februari 2005 di MEDAN oleh Yayasan Sahabat Iman Orthodox Indonesia, saat ini beralamat di Jalan
Kapiten Purba (Komplex Orthodox), Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,
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Medan, namun diperingati pada hari perayaan Rasul Paulus tanggal 29 Juni setiap tahun. Pada tahun
2005 STT PAULUS MEDAN mendapat Izin/Rekomendasi dari Kantor Wilayah Propinsi Sumatra Utara
dengan, Nomor: Kw.02/6-d/PP.009/016/KTR/205 tertanggal 15 April 2005
Filosofi
STT PAULUS MEDAN adalah Perguruan Tinggi Theologia yang dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pengajarannya diwarnai dengan ciri khas kekristenan Alkitabiah. Interdenominasi
(melayani dan bekerjasama dengan semua denominasi gereja).
Azas
STT PAULUS MEDAN adalah Perguruan Tinggi Theologia yang berlandaskan Firman Allah.
Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara, dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan
hukumnya
VISI
Unggul dalam berteologia dan pengajaran iman Kristen serta mampu mengaplikasikan iman dan
ajaran tersebut dalam seluruh konteks kehidupan manusia sesuai dengan Amanat Agung Tuhan
Yesus Kristus.
MISI
1. Melaksanakan proses pencerdasan intelektual dan kerohanian mahasiswa secara konsekuen dan
berkesinambungan.
2. Mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dalam
ketaatn menjalankan Amanat Agung Tuhan Yesus.
3. Melatih kemandirian mahasiswa untuk dapat bersaing dalam kehidupan moderen sebagai hamba
Tuhan dan Guru Agama.
4. Menciptakan suasana belajar – mengajar yang berkualitas edukatif dan Kristiani berdasarkan
takut akan Tuhan dan cinta sesama.
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TUJUAN
1. Menghasilkan guru-guru dan pemimpin rohani: pendeta dan pelayan Injil atau hamba Tuhan
yang memiliki integritas dan intelektual serta moral Kristen yang bisa dipertanggungjawabkan.
2. Membangun secara fisik maupun moril Gereja-gereja Tuhan dalam hal melaksanakan Amanat
Agung Tuhan Yesus.
3. Membantu pemerintah dalam hal penyediaan tenaga-tenaga pengajar dalam bidang Pendidikan
Agama Kristen serta pemimpin Kristenyang memiliki pemahaman nasional yang utuh serta iman
Kristen yang kokoh
SASARAN
1. Lebih dari 40% lulusan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dimilikinya.
2. Lulusan memiliki komitmen pelayanan yang tinggi di gereja dan di sekolah dan di tengah
masyarakat.
STRATEGI PENCAPAIAN
1. Melakukan revisi/pembaruan kurikulum setiap lima tahun untuk menyesuaikan dengan
perkembangan ilmu teologi yang terjadi di tengah gereja dan masyarakat.
2. Menginformasikan kepada para stakeholder (pengampu kepentingan) STT PAULUS MEDAN
(terutama gereja-gereja dan badan-badan Kristen dan yayasan yayasan Kristen) tentang isi
rumusan visi dan misi itu, sehingga mereka ikut memantau dan mengevaluasi perwujudannya.
3. Sosialisasi dan tingkat pemahaman civitas academica (dosen dan mahasiswa) dan tenaga
kependidikan tentang visi, misi dan tujuan STT PAULUS MEDAN.
4. Lebih dari 40% lulusan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dimilikinya.
5. Lulusan memiliki komitmen pelayanan yang tinggi di gereja dan di sekolah dan di tengah
masyarakat..
2. Definisi Istilah
Mutu Pendidikan Tinggi

tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan
standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan
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Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi
Penjaminan Mutu

proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara
konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain
yang berkepentingan memperoleh kepuasan

Penjaminan Mutu

proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan

Pendidikan Tinggi

tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders
memperoleh kepuasan

Sistem Penjaminan Mutu

kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk

Internal

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan

Sistem Penjaminan Mutu

kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan

Eksternal

Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Manual Mutu

dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu Biro
Penjaminan Mutu Internal STT Paulus Medan untuk menunjukkan
kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk dan layanan secara
konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang
berlaku

Sistem Manajemen Mutu

sistem

manajemen

untuk

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi

pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, peningkatan mutu suatu
organisasi yang berkaitan dengan mutu
Mutu

keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya
dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh
Costomer (Stakeholder) maupun pemerintah baik yang tersurat
(dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat

Manual Mutu

dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi
manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam
menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan
pelayanan dan peraturan yang berlaku
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Kebijakan mutu

pernyataan resmi manajemen puncak (top management) mengenai tujuan
dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi
ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi
persyaratan-persyaratan (requirements) dan secara berkesinambungan
meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.

Standar mutu

seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup
perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi

pelaksanaan,

pengendalian

pelaksanaan, peningkatan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu
standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu
dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya
Sasaran Mutu

target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang
telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai
dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi

3. Rationale
Standar kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan merupakan kelompok standar
nasional pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan STT Paulus Medan mengacu kepada
Permenristek Dikti Nomor. 50 Tahun 2018 perihal perubahan atas Permenristek Dikti No. 44 Tahun
2015 Pasal 5-7 dan Statuta STT Paulus Medan yang ditandasahkan pada tanggal 27 Agustus 2011
Diharapkan dengan adanya standar kompetensi lulusan, STT Paulus Medan dapat memenuhi kriteria
minimal yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2020 dan melampaui kriteria minimal pada tahun
2024
4. Pernyataan isi standar kompetensi lulusan
Setiap Program Studi di STT Paulus Medan setiap tahunnya wajib memiliki kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya
Setiap lulusan STT Paulus Medan setiap tahunnya wajib memiliki sikap sebagai hamba Tuhan yang
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sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi
Setiap lulusan STT Paulus Medan setiap tahunnya wajib memiliki penguasaan konsep, teori dan
metode, dan/atau falsafah ilmu teologi orthodoks secara sistematis melalui jenjang pembelajaran yang
benar mengikuti kualifikasi KKNI
Setiap lulusan STT Paulus Medan setiap tahunnya wajib memiliki keterampilan yang mendukung
bidang keilmuan (Sejalan dengan Capaian Pembelajaran) guna meningkatkan kualitas lulusan yang
mendukung pekerjaan/pelayanannya
Setiap lulusan STT Paulus Medan setiap tahunnya wajib memiliki pengalaman kerja yang cukup
dengan melaksanakan praktik kerja lapangan

5. Strategi Pencapaian standar kompetensi lulusan
a. Setiap Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran sesuai dengan kualifikasi KKNI.
b. STT Paulus Medan mengadakan lokakarya penyusunan KKNI dengan mengundang tenaga yang
kompeten
c. STT Paulus Medan menyusun buku tata tertib mahasiswa
d. Biro akademik melakukan controlling dan evaluasi secara berkala
e. Masing-masing prodi memberikan mata kuliah yang dapat meningkatkan karakter dan kerohanian
f.

Setiap prodi menyusun mata kuliah setiap prodi mengikuti tahapan level KKNI

g. Setiap dosen menyusun RPS setiap mata kuliah di setiap Program Studi
h. Masing-masing prodi mengadakan Semiloka KKNI dan penyusunan RPS
i.

STT Paulus Medan menyelenggarakan pelatihan softskill kepada setiap mahasiswa

j.

STT Paulus Medan mengadakan pelatihan antara lain pelatihan alat musik

k. Setiap prodi menjadikan Praktek Kerja Lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib dan
memiliki bobot SKS
6. Indikator Pencapaian standar kompetensi lulusan
Indikator pencapaian STT Paulus Medan

Tercapai tahun

Telah disusun Capaian Pembelajaran mengikuti format dari Direktorat

2020

Pembelajaran Kemenristek Dikti
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Telah dilakukan lokakarya penyusunan KKNI

2020

Telah terdapat buku tata tertib mahasiswa

2020

Telah dilakukan controlling dan evaluasi mahasiswa secara berkala dengan

2020

melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan stakeholder
Terdapat mata kuliah yang mendukung pembentukan karakter hamba

2020

Tuhan
Telah diadakan semiloka penyusunan Kurikulum dan RPS

2020

Telah tersusun kurikulum dengan mengacu kepada KKNI

2020

Setiap mata kuliah telah memiliki RPS

2020

100% mahasiswa setiap tahunnya telah mengikuti pelatihan softskill

2020

Mata kuliah Praktek Kerja Lapangan telah masuk ke dalam mata kuliah

2020

wajib mahasiswa dan dilaksanakan pada semester
7. Pihak yang bertanggungjawab atas standar kompetensi lulusan
a. Tenaga Pendidik
b. Mahasiswa
c. Biro Akademik
d. Biro PMI
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