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BAB 1  

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENELITIAN 

 

1.1 Visi 

 

Menghasilkan produk penelitian STTAA di bidang teologi yang berkualitas tinggi 

melalui proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan 

etis. 

 

1.2 Misi 

 

1. Menjadikan Unit Penelitian dan Literatur (UPL) sebagai sebuah badan yang 

kredibel dan efektif di dalam mengelola penelitian. 

2. Menyelenggarakan berbagai penelitian di bidang ilmu teologi baik yang 

berorientasi kepada pengembangan ilmu teologi dan penerapan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

3. Meningkatkan kualitas penelitian hingga dapat berkontribusi di level nasional 

dan internasional. 

4. Membangun jejaring (networking) di dalam kegiatan penelitian dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan guna percepatan kemajuan penelitian. 

 

1.3 Tujuan 

 

1. Menghasilkan berbagai penelitian di bidang ilmu teologi yang berkualitas tinggi 

bagi pengembangan ilmu teologi di Indonesia maupun pengaplikasian ilmu 

teologi dalam pelayanan kepada masyarakat di Indonesia. 

2. Meningkatkan kualitas peneliti di lingkungan STTAA baik dosen maupun 

mahasiswa. 

3. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak luar di dalam pelaksanaan, 

pendanaan dan pendiseminasian hasil penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN 

 

2.1 Sumber Data dan Acuan 

 

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

3. Peraturan Menristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. 

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional 

Tahun 2017-2045. 

5. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 Kemenristekdikti (Edisi 28 

Februari 2017). 

6. Panduan Penelitian dan PkM Edisi XII Kemenristekdikti 2018. 

7. Renstra STT Amanat Agung. 

8. Presentasi Ketua tentang Visi 2018-2022. 

 

2.2 Tahapan Penyusunan 

 

1. Menetapkan identitas STT Amanat Agung (Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Inti); 

2. Mengembangkan rencana aksi untuk mencapai program strategis; 

3. Implementasi; dan 

4. Monitoring dan evaluasi (monev). 
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BAB 3  

PETA JALAN PENELITIAN 

 

1. STT Amanat Agung mengembangkan penelitian baik dasar maupun terapan serta 

unggulan pada berbagai tingkat peneliti (mahasiswa dan dosen). 

2. STT Amanat Agung mengembangkan Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan 

Kaum Muda (PSPPKM) pada 2012. PSPPKM bertujuan untuk melakukan pengkajian 

masalah yang dihadapi dalam pelayanan kaum muda dalam gereja guna 

mendapatkan model dan kurikulum pelayanan pemuda yang otentik sesuai dengan 

konteks Indonesia. Pada kurun waktu 2016-2019, PSPPKM telah mengadakan dua 

kali simposium nasional bertajuk “Missing Worship” dan “Transformational Youth 

Ministry”, dan satu kali Youth Leaders Conference. Kedua simposium adalah 

penjabaran dari sasaran penelitian untuk mengembangkan pola pelayanan 

konvensional menuju pola yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 

2019, simposium direncanakan untuk diperluas hingga mencakup tingkat 

internasional dengan kehadiran pembicara dari luar negeri. 

3. Pengembangan pusat studi kajian biblika dicanangkan untuk didirikan pada 2020. 

Selama 2018-2019 UPL telah melakukan studi kelayakan (feasibility study) pendirian 

pusat studi baru dengan inti pada kajian biblika. Pada tahun 2020 pusat studi ini akan 

diresmikan dan mengadakan simposium, seminar, atau kegiatan akademik lainnya 

secara berkala setiap tahun. Fokus pusat studi ini adalah pada pengembangan 

keilmuan bidang biblika dan bidang lainnya yang terkait. Selain itu, pusat studi juga 

akan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh orang Kristen (gereja di tengah 

masyarakat) dan solusinya. 
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BAB 4 

SASARAN PROGRAM STRATEGIS 

 

4.1 Program Pendukung 

 

1. Penyelenggaraan faculty colloquium secara berkala untuk presentasi hasil dan 

perkembangan penelitian dosen. 

2. Pelaksanaan writing retreat untuk memberikan kesempatan kepada dosen untuk 

memiliki waktu khusus untuk menuliskan hasil penelitian mereka dalam artikel 

jurnal. 

3. Penerbitan Jurnal Amanat Agung untuk publikasi hasil penelitian. 

4. STT Amanat Agung juga memberikan insentif kepada dosen dan mahasiswa yang 

mempublikasikan artikel pada jurnal internasional yang berkualitas. 

 

4.2 Analisis yang Menjadi Dasar Rencana Strategis Penelitian 

 

1. Analisis Kekuatan 

 

a. Kebijakan dan keberpihakan Pimpinan agar dosen melakukan penelitian dan 

publikasi hasil penelitian sebagai bentuk PkM. 

b. Capaian Pembelajaran Lulusan STT Amanat Agung yang menekankan berpikir 

kritis. 

c. Perpustakaan STTAA yang mendukung dilakukannya penelitian. 

 

2. Analisis Peluang 

 

a. Kebijakan pemerintah yang pro penelitian dan perangkat peraturan dan 

sumber daya dana yang tersedia untuk itu. 

b. Dorongan melakukan penelitian yang muncul dari adanya tuntutan 

pemerintah atas kinerja penelitian dosen lewat instrumen jabatan fungsional, 

BKD, dll. 

c. Kesempatan untuk menerbitkan hasil penelitian lewat jurnal ilmiah semakin 

besar karena makin banyak institusi yang menerbitkan jurnal. 

d. Keunikan gereja dan masyarakat Indonesia yang menciptakan kesempatan 

untuk melakukan penelitian yang berguna bagi masyarakat dan berdampak 

baik regional maupun internasional: negara dengan penduduk muslim 

terbesar di dunia, negara berkembang (emerging) dengan kompleksitas 

masalah dalam gereja dan masyarakat. 
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e. Hasil penelitian dalam konteks Indonesia dapat dihargai oleh dan 

berkontribusi bagi diskusi dalam lingkaran akademik regional dan 

internasional. 

f. Lembaga pelayanan gerejawi menyadari pentingnya penelitian untuk 

menemukan solusi atas masalah yang dihadapi: pertumbuhan gereja, pastoral, 

kaum muda, pelayanan anak, dll. 

 

3. Analisis Ancaman 

 

a. Panggilan untuk melakukan tugas PkM (khotbah, ceramah) yang tidak 

berkaitan langsung dan erat dengan pengembangan keterampilan penelitian. 

b. Budaya masyarakat, gereja, dan orang Kristen yang masih kurang menghargai 

hasil penelitian dan membaca artikel jurnal hasil penelitian. 
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BAB 5 

INDIKATOR KINERJA 

 

1. Secara berkala setiap tahun, dosen tetap STT Amanat Agung melakukan setidaknya 

satu kali penelitian dan menerbitkan satu artikel pada jurnal ilmiah baik nasional 

ataupun internasional. 

2. Secara berkala setiap tahun, Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda 

(PSPPKM) mengadakan penelitian mengenai sebuah isu dalam pelayanan kaum 

muda dan menyelenggarakan simposium untuk mempresentasikan dan 

mengeksaminasi hasil penelitian. 

3. Secara berkala setiap tahun mulai tahun 2020, Pusat Studi Biblika mengadakan 

penelitian mengenai sebuah isu dalam gereja dan masyarakat dan 

menyelenggarakan kegiatan diskusi atau simposium atau sejenisnya untuk 

mempresentasikan dan mengeksaminasi hasil penelitian. 

4. Secara berkala setiap tahun mulai tahun 2020, Pusat Studi Pengembangan Gereja 

mengadakan penelitian mengenai sebuah isu dalam pelayanan gereja dan 

menyelenggarakan kegiatan diskusi atau simposium atau sejenisnya untuk 

mempresentasikan dan mengeksaminasi hasil penelitian. 

5. Secara berkala setiap tahun, Unit Penelitian dan Literatur mengadakan satu 

kegiatan sosialisasi kepada dosen guna pengembangan kemampuan penelitian dan 

publikasi karya ilmiah. 

6. Secara berkala, Unit Penelitian dan Literatur mengadakan satu kali faculty 

colloquium tiap semester untuk presentasi hasil dan perkembangan penelitian 

dosen. 

7. Secara berkala setiap tahun, Unit Penelitian dan Literatur mengadakan writing 

retreat untuk memberikan kesempatan kepada dosen untuk memiliki waktu khusus 

untuk menuliskan hasil penelitian mereka dalam artikel jurnal. 

8. Secara berkala, Unit Penelitian dan Literatur menerbitkan Jurnal Amanat Agung dua 

kali dalam setahun untuk publikasi hasil penelitian dosen, mahasiswa, dan penulis 

lainnya dan pengembangan keilmuan. 

9. Setiap tahun ada dua artikel dosen dan/atau mahasiswa yang dipublikasikan dalam 

jurnal internasional yang berkualitas. 

10. Jurnal Amanat Agung terakreditasi pada 2020. 
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