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PENGANTAR 

 

Penelitian adalah salah satu butir dari Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, tidak terkecuali sekolah tinggi teologi. 

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan tugas pemecahan permasalahan bangsa 

dan pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan butir ini. Hal ini merupakan tugas besar 

yang perlu diemban dengan penuh tanggung jawab, termasuk oleh STT Amanat Agung yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang teologi.  

 

Penelitian ilmiah harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah keilmuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Guna memastikan penelitian berjalan dengan akuntabel, Unit 

Penelitian dan Literatur STT Amanat Agung yang diberi tugas mengelola pelaksanaan 

penelitian menerbitkan Pedoman Penelitian STT Amanat Agung. Pedoman ini berfungsi 

sebagai dasar tata kelola dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di STT Amanat 

Agung. Semua peneliti diminta mengacu kepada Pedoman ini dalam semua tahapan 

penelitian yang dilaluinya. 

 

Terima kasih kepada para dosen STT Amanat Agung yang telah mendukung terbitnya buku 

Pedoman Penelitian STT Amanat Agung. Kiranya Buku Pedoman ini dapat dimanfaatkan 

sebagaimana mestinya.  

 

 

Jakarta, 4 Juni 2018 

Kepala Unit Penelitian dan Literatur 

 

 

 

 

 

 

Jonly Joihin, S.H., M.Th. 

NIDN: 2306077201 
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BAB 1 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Pendahuluan 

 

Penelitian merupakan kegiatan yang esensial dalam kehidupan akademik STT 

Amanat Agung. Penelitian dilakukan di dalam rangka pengamalan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Di dalam kerangka ini, penelitian didesain untuk mengembangkan 

keilmuan di bidang teologi dan berkontribusi dalam penyelesaian berbagai 

permasalahan kebangsaan, khususnya hubungan antara gereja dan masyarakat. 

 

1.2. Tujuan 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, STT Amanat Agung menetapkan standar 

penelitian yang sangat jelas dan terukur mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan penelitian. Standar penelitian disusun dengan tujuan agar semua 

penelitian di STT Amanat Agung berfokus pada dua tujuan utama tersebut atas dan 

memenuhi standar kualitas penelitian yang tinggi. 

 

1.3. Rasionale 

 

Dua rasionalitas mendukung arah penelitian STT Amanat Agung. Pertama, sebagai 

institusi pendidikan teologi, STT Amanat Agung perlu ikut berkontribusi di dalam 

pengembangan ilmu teologi. Kedua, sebagai institusi pendidikan di Indonesia STT 

Amanat Agung perlu berkontribusi di dalam memberi berbagai solusi teologis 

terhadap berbagai permasalahan masyarakat bangsa Indonesia yang bersifat 

multidimensional yang mencakup masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan keamanan. 

 

1.4. Mekanisme Penetapan Standar Penelitian 

 

Penetapan standar penelitian dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal dan 

eksternal sebagaimana telah dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Penelitian. 

Kondisi internal yang terkait dengan kekuatan dan/atau kelemahan STT Amanat 

Agung adalah bahwa dosen tidak mempunyai cukup kesempatan dan waktu untuk 

melakukan penelitian karena banyaknya tugas administrasi dan kurang optimalnya 

dukungan dari tenaga kependidikan. Sebaliknya kekuatan institusi adalah kebijakan 

dan keberpihakan Pimpinan STT Amanat Agung kepada keutamaan pelaksanaan 

tugas penelitian, dukungan perpustakaan yang sangat memadai dengan buku-buku 
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terkini, dan capaian pembelajaran serta profil lulusan yang menekankan daya 

berpikir kritis yang memberikan iklim yang kondusif untuk melakukan penelitian. 

 

Kondisi eksternal yang dikenali mencakup peluang dan ancaman dari luar terhadap 

pelaksanaan tugas penelitian. Peluang pelaksanaan standar penelitian tercipta dari 

berbagai faktor: Kebijakan pemerintah yang pro penelitian dan yang secara konsisten 

memberikan insentif atas terlaksananya penelitian, diterbitkannya banyak jurnal 

ilmiah, gereja dan masyarakat yang terbuka sebagai objek penelitian, lembaga 

pelayanan yang semakin menyadari pentingnya penelitian, dan penghargaan 

internasional terhadap penelitian yang dilakukan dalam konteks Indonesia. 

 

1.5. Kebijakan 

 

a. Penjabaran rasionalitas penelitian yang dilakukan STT Amanat Agung memberi 

arahan dan fokus dari penelitian institusi ini, yakni penelitian berbagai isu teologi 

untuk pengembangan ilmu teologi itu sendiri serta penelitian praktika yang 

menghasilkan berbagai solusi bagi gereja di dalam menjawab tantangan dan 

permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. 

b. Untuk mewujudkan rencana penelitian, STT Amanat Agung menyusun Dokumen 

Kebijakan Penelitian yang penjabarannya bermuara pada Buku Pedoman 

Penelitian STT Amanat Agung yang menjadi pedoman bagi para peneliti dalam 

lingkungan institusi ini. 

c. Selain itu, STT Amanat Agung juga telah memiliki dokumen Rencana Strategis 

Penelitian yang didalamnya telah mencantumkan arah dan fokus penelitian yang 

diarahkan pada pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi gereja dalam tiga area: pelayanan kaum muda (youth ministry), studi 

biblika, dan pengembangan gereja (church development). 

d. Pedoman Penelitian STT Amanat Agung telah disusun dan mencakup pedoman 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. 

e. Pedoman penelitian juga dilengkapi dengan prosedur perencanaan penelitian, 

prosedur pelaksanaan penelitian, dan prosedur pemantauan penelitian dan 

prosedur pelaporan penelitian. 
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BAB 2 

PENGELOLAAN PENELITIAN 

 

2.1. Ketentuan Umum 

 

1. Kegiatan penelitian di STT Amanat Agung dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

sebagai peneliti di bidang ilmu teologi, dan kegiatan ini dikelola oleh Unit 

Penelitian dan Literatur (UPL) melalui pusat studi. 

2. Pada dasarnya kegiatan penelitian dilakukan melalui dua mekanisme. 

Mekanisme pertama adalah melalui pengajuan, dimana para peneliti, baik dosen 

maupun mahasiswa, dapat mengajukan usulan / proposal penelitian kepada 

pusat studi atau UPL (penelitian kompetitif). Mekanisme kedua adalah melalui 

penunjukan, di mana UPL dapat melakukan penunjukan langsung peneliti atau 

melalui pusat studi untuk melakukan penelitian yang dianggap strategis sesuai 

dengan kompetensi Sekolah dan (tim) peneliti yang ada (penelitian penugasan). 

 

2.2. Tahapan Pengelolaan Penelitian 

 

1. Tahapan Pengumuman 

 

Untuk mekanisme pengajuan, pengelolaan penelitian dimulai dengan tahapan 

pengumuman yang dilakukan oleh UPL.  

 

2. Tahapan Pengusulan 

 

Merespons pengumuman di atas, para peneliti dapat mengajukan proposal 

kepada UPL sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. 

 

3. Tahapan Penyeleksian 

 

a. Untuk mekanisme pengajuan, UPL melakukan penilaian terhadap kelayakan 

Proposal Penelitian berdasarkan Pedoman Penelitian.   

b. Penilaian kelayakan Proposal Penelitian mengacu pada Rencana Strategis 

Penelitian (jangka panjang) dan program Penelitian Tahunan (jangka 

pendek). 

c. Tahapan penyeleksian akan dilakukan oleh reviewer proposal yang telah 

diangkat.  
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4. Tahapan Penetapan 

 

a. Usulan/proposal penelitian yang disetujui akan diberikan status kelayakan 

proposal dari UPL.  

b. Usulan/proposal penelitian yang disetujui dan penelitian berdasarkan 

penugasan layak menerima dana untuk mendukung kegiatan penelitian 

hingga selesai. Besaran dana diatur berdasarkan ketentuan sekolah. 

 

5. Tahapan Pelaksanaan 

 

a. Pelaksanaan penelitian setelah penelitian telah disetujui oleh UPL. 

b. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan berdasarkan Kontrak Penelitian, 

khususnya berkaitan dengan penggunaan dana penelitian. 

 

6. Tahapan Pengawasan 

 

UPL  akan melakukan proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian. Jika diperlukan UPL dapat meminta reviewer untuk memberi 

penilaian terhadap kemajuan penelitian.  

 

7. Tahapan Pelaporan 

 

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan penelitian dan laporan 

dana yang terpakai untuk penelitian, baik secara berkala maupun di akhir proses 

penelitian. 

 

8. Tahapan Penilaian 

 

a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan 

laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian 

lainnya yang telah dijanjikan kepada UPL.  

b. UPL berfungsi sebagai Komite Penilaian untuk menilai hasil penelitian. Dalam 

menjalankan tugasnya, komite ini menetapkan reviewer untuk menilai 

kelayakan hasil penelitian berdasarkan laporan akhir hasil penelitian yang 

diberikan. 

c. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan 

ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang 

pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan 

rekomendasi dari reviewer hasil penelitian. 
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d. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk 

disampaikan kepada Senat Dosen STT Amanat Agung. 
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BAB 3 

SKEMA PENELITIAN 

 

3.1. Skema Penelitian Dasar Ilmu Teologi 

 

1. Tujuan 

 

STT Amanat Agung berusaha melakukan pendalaman Teologi Kristen guna 

pengembangan dan kemajuan ilmu Teologi Kristen di Indonesia dan dunia. 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dasar di bidang ilmu teologi Kristen di 

Indonesia;  

b. Meningkatkan kompetensi peneliti dasar di bidang ilmu teologi Kristen; dan 

c. Mendorong dan meningkatkan kerjasama penelitian dasar ilmu teologi 

dengan institusi mitra di dalam dan di luar negeri. 

 

2. Luaran Penelitian 

 

a. Minimal satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database 

bereputasi; atau  

b. Minimal satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau  

c. Minimal tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi atau 

ber- ISBN; atau  

d. Minimal 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-

ISBN. 

 

3. Kriteria Penelitian  

 

a. Penelitian dapat jangka 3 bulan dan 6-12 bulan, dan luaran akan dievaluasi di 

akhir kegiatan penelitian; dan  

b. Pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang 

fokus mengacu ketentuan pendanaan Penelitian Dasar. 

 

4. Kualifikasi Pengusul 

 

a. Pengusul adalah dosen (tetap dan tidak tetap) STT Amanat Agung yang 

berpendidikan S2 dan S3; 

b. Pengusul adalah pengampu mata kuliah teologi biblika dan teologi 

sistematika; 

c. Anggota pengusul 1-2 orang. 
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3.2. Skema Penelitian Terapan Ilmu Teologi 

 

1. Tujuan 

 

Tujuan Penelitian: berusaha menemukan dan menghasilkan penerapan konsep- 

konsep teologis di dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang 

ada baik di dalam komunitas gereja maupun di tengah masyarakat Indonesia yang 

majemuk dan progresif. Untuk itu Penelitian ini bertujuan:  

a. Meningkatkan kualitas penelitian terapan dengan menghasilkan berbagai 

solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Kristen di Indonesia; 

b. Membangun penelitian yang bersifat multi disiplin dengan ilmu teologi 

sebagai core-nya;  

c. Membangun kolaborasi antara STT Amanat Agung dengan gereja mitra 

pengguna hasil penelitian;  

d. Menghasilkan kepemilikan produk / hasil penelitian terapan di bidang ilmu 

Teologi. 

 

2. Luaran Penelitian 

 

a. Minimal dokumentasi hasil penelitian lapangan berkenaan fenomena dan 

tantangan kehidupan bergereja di konteks Indonesia; atau  

b. Minimal satu kajian penerapan Teologi di dalam konteks kehidupan bergereja 

dan bermasyarakat di Indonesia. 

 

3. Kriteria Penelitian  

 

a. Penelitian dapat jangka 3 bulan dan 6-12 bulan, dan luaran akan dievaluasi di 

akhir kegiatan penelitian; dan  

b. Pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang 

fokus mengacu ketentuan pendanaan Penelitian Terapan. 

 

4. Kualifikasi Pengusul 

 

a. Pengusul adalah dosen (tetap dan tidak tetap) STT Amanat Agung 

berpendidikan S2 dan S3,  

b. Pengusul adalah pengampu mata kuliah teologi terapan seperti praktika, 

Pendidikan Agama Kristen (PAK), dan homiletik;  

c. Jika memungkinkan pengusul memiliki mitra yang dapat dibuktikan dengan 

surat pernyataan dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari 

usulan;  
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d. Anggota pengusul 1-2 orang. 

3.3. Skema Penelitian Terapan Unggulan 

 

1. Tujuan 

 

a. Meningkatkan kemampuan peneliti di STT Amanat Agung untuk 

menghasilkan kajian teologis terhadap pelayanan kaum muda di Indonesia;  

b. Memperkuat peta jalan penelitian terhadap pelayanan kaum muda yang 

bersifat multidisiplin;  

c. Membangun kolaborasi antara STT dan komunitas gereja sebagai mitra 

pengguna hasil penelitian pelayanan kaum muda;  

d. Membangun dan meningkatkan kerjasama penelitian dengan institusi mitra 

di dalam dan luar negeri;  

e. Mendapatkan kepemilikan produk penelitian pelayanan kaum muda. 

 

2. Luaran Penelitian 

 

a. Minimal satu produk kajian pelayanan kaum muda berupa pemahaman akan 

permasalahan dan tantangan kaum muda saat ini, dan metode, kebijakan, 

model pelayanan yang cocok; atau 

b. Dokumentasi hasil uji-coba metode, kebijakan, model pelayanan kaum muda 

yang dihasilkan. 

 

3. Kriteria Penelitian  

 

a. Penelitian dapat jangka 3 bulan dan 6-12 bulan, dan luaran akan dievaluasi di 

akhir kegiatan penelitian;  

b. Pembiayaan penelitian mengacu kepada kebijakan pembiayaan penelitian 

STT Amanat Agung. 

 

4. Kualifikasi Pengusul 

 

a. Ketua pengusul adalah dosen STT Amanat Agung berpendidikan S2 / S3 

dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;  

b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi yang baik di bidang 

pelayanan kaum muda; 

c. Anggota pengusul 1-3 orang. 
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3.4. Skema Penelitian Skripsi (Mahasiswa Sarjana) 

 

1. Tujuan 

 

a. Menghasilkan lulusan sarjana magister yang mampu menyusun ide, hasil 

pemikiran, dan argumen teologis secara bertanggung-jawab dan berdasarkan 

etika akademik;  

b. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat lokal;  

c. Mempercepat penyelesaian studi sarjana sehingga dapat meningkatkan 

jumlah dan kompetensi lulusan program sarjana;  

d. Menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan 

STT Amanat Agung, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi 

lebih interaktif dan berkualitas. 

 

2. Luaran Penelitian 

 

Menghasilkan satu skripsi yang bermutu. 

 

3. Kriteria Penelitian  

 

a. Penelitian merupakan bagian dari materi skripsi yang ditulis 

oleh pengusul dengan supervisi dosen pembimbing;  

b. Jangka penelitian adalah selama 6 bulan, sesuai dengan jangka waktu 

penulisan Skripsi. 

 

4. Kualifikasi Pengusul 

 

Mahasiswa sarjana S1 dengan persetujuan dan supervisi dosen pembimbing. 

  

3.5. Skema Penelitian Tesis Magister (Mahasiswa Magister) 

 

1. Tujuan 

 

a. Menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran, 

dan argumen teologis secara bertanggung-jawab dan berdasarkan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat 

akademik dan masyarakat luas.;  

b. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat nasional;  

c. Mempercepat penyelesaian studi magister sehingga dapat meningkatkan 

jumlah dan kompetensi lulusan program magister;  
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d. Menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan 

STT Amanat Agung, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi 

lebih interaktif dan berkualitas. 

 

2. Luaran Penelitian 

 

a. Satu tesis yang berkualitas, dan  

b. Satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional di bidang ilmu teologi. 

 

3. Kriteria Penelitian  

 

a. Penelitian merupakan bagian dari materi tesis yang ditulis oleh pengusul 

dengan supervisi dosen pembimbing;  

b. Jangka penelitian adalah selama 1-2 tahun, sesuai dengan jangka waktu 

penulisan Tesis. 

 

4. Kualifikasi Pengusul 

 

Mahasiswa Magister dengan persetujuan dan supervisi dosen pembimbing. 
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BAB 4  

KERJASAMA PENELITIAN 

 

4.1. Pendahuluan 

 

Dalam era kemajuan teknologi komunikasi dan internet di mana permasalahan 

religius di Indonesia menjadi semakin kompleks penelitian tidak dapat lagi berjalan 

secara sendiri dan eksklusif, tetapi bersifat multidisiplin sehingga perlu kerjasama 

luas untuk menghadirkan penelitian yang berkualitas. Untuk itu, UPL STT Amanat 

Agung akan melakukan kerja-sama penelitian dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan penelitian yang dikerjakan. 

 

4.2. Tujuan 

 

1. Membangun jejaringan di tingkat regional, nasional dan internasional guna 

menunjang kegiatan penelitian. 

2. Membangun kompetensi peneliti di dalam bekerja secara jejaringan demi 

efisiensi waktu dan dana serta peningkatan kualitas penelitian. 

 

4.3. Bentuk Kerjasama 

 

1. Kerjasama dalam sharing bahan pustaka untuk menunjang penelitian. 

2. Kerjasama dalam pembiayaan penelitian. 

3. Kerjasama dalam proyek penelitian. 

4.4. Pelaksanaan 

 

Kerjasama pada level institusi ditandai dengan pengadaan perjanjian di bidang 

penelitian dengan institusi lain. Kerjasama ini kemudian diimplementasikan pada 

level peneliti dalam bentuk kerjasama proyek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

BAB 5 

PERAN UNIT PENELITIAN DAN LITERATUR 

 

5.1. Tugas dalam Pengelolaan Penelitian 

 

1. STT Amanat Agung memiliki Unit Penelitian dan Literatur (UPL) yang 

bertanggung-jawab merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan penelitian. 

2. UPL melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu 

pelaksanaan penelitian.  

3. UPL melakukan penilaian terhadap ajuan, proses, hasil penelitian berdasarkan 

pedoman penelitian, Rencana Strategis Penelitian, dan program Penelitian 

Tahunan.  

4. Apabila UPL dapat meminta reviewer untuk melakukan penilaian dan 

memberikan rekomendasi terhadap usulan, proses, dan hasil penelitian. 

Rekomendasi ini dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pertimbangan 

bagi UPL untuk mengambil keputusan.  

5. Apabila Proposal Penelitian disetujui, UPL mengeluarkan Surat Penugasan 

kepada Pelaksana Penelitian yang proposalnya disetujui. 

 

5.2.  Tugas dalam Pembiayaan Penelitian 

 

1. STT Amanat Agung memberikan pembiayaan bagi penelitian yang ditetapkan. 

2. Besaran pembiayaan penelitian diperhitungkan sebagai berikut: 

a. Dana sebesar 1-3 juta rupiah untuk penelitian berdurasi 3-6 bulan (1 tahun) 

dengan artikel penelitian sebagai luarannya. 

b. Dana sebesar 3-5 juta rupiah untuk penelitian berdurasi 6-12 bulan dengan 

artikel dan buku penelitian sebagai luarannya. 

3. Usulan Pembiayaan diajukan bersamaan dengan dokumen usulan penelitian. 

4. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan transfer dana ke rekening pengusul 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

5. Pembiayaan penelitian juga dilakukan melalui: 

a. Pengajuan dana hibah penelitian ke Kemenristek dan Kemenag,  

b. Kemitraan dengan pihak pengguna hasil penelitian. 

 

5.3. Tugas dalam Pengawasan Penelitian 

 

1. Setiap peneliti wajib memberikan laporan penelitian yang mencakup:  

2. Laporan akhir hasil penelitian, dan 

3. Laporan penggunaan dana pembiayaan penelitian. 
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2. Laporan diberikan kepada UPL untuk dievaluasi. Untuk laporan akhir hasil 

penelitian, UPL dapat meminta reviewer untuk memberikan penilaian dan 

rekomendasi atas hasil penelitian. 
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