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MEJA
KETUA
Dr. Robinson Rimun, M.Th.
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus
Kristus, kita sudah memasuki bulan ke-4 di
tahun 2021 ini. Saya sangat berterima
kasih atas dukungan dari
Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian baik melalui
doa, daya maupun dana selama ini. Tak
lupa pula saya ucapkan banyak terima
kasih kepada IKA STBI yang selama ini
telah membantu memberikan beasiswa
kepada mahasiswa STBI dan juga terima
kasih khususnya untuk Pdt. Paul Kristiyono
sebagai ketua IKA STBI yang selama ini
telah bekerja keras dan banyak berperan
pada IKA STBI dalam penggalangan dana
untuk STBI.
Pada minggu kedua bulan Januari
hingga minggu pertama bulan Februari,
STBI memberlakukan sistem piket bagi
seluruh pegawai tetap karena pemerintah
kembali menerapkan PSBB dan PPKM
akibat melonjaknya angka Covid-19 di kota
Semarang. Tuhan terus memberi berkat
pertolongan kepada kami ditengahtengah kesulitan ekonomi yang dihadapi
oleh masyarakat termasuk STT-STT yang
ada. Sampai pada saat ini Tuhan masih
mencukupi kebutuhan operasional STBI
dengan caranya yang luar biasa. Bahkan
ada seseorang yang tidak mau disebutkan
namanya tergerak memberi donasi khusus

untuk gaji pegawai tetap STBI pada
bulan Januari sebesar Rp 91.000.000,00.
Jalannya STBI tidak terlepas dari
dukungan kerja sama dan support yang
diberikan oleh para stakeholder, individu,
lembaga-lembaga, dan gereja, tidak
terkecuali IKA STBI dan YBI. Perkuliahan
Tahun Ajaran Baru Semester Genap
2020/2021 yang dilaksanakan pada
minggu pertama bulan Februari 2021
telah dibuka dengan diawali Ibadah Kapel
Akademik Perdana sekaligus Kuliah
Umum yang disampaikan oleh ketua YBI,
yaitu Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.;
dengan tema “Kreatifitas dan Inovasi
Penelitian di masa Covid-19”. Pada
minggu kedua bulan Februari telah
dilaksanakan ujian komprehensif S-2
secara online. Pada minggu ketiga bulan
Februari ketua YBI, Dr. Edi Krisharyanto,
S.H., M.H.; telah mengesahkan statuta
STBI yang baru. Ada beberapa perubahan
pada statuta tersebut, antara lain: semua
program akademik ditangani langsung
oleh Waket I dan kini sudah tidak ada lagi
Direktur Program Pascasarjana namun
ada Waket IV – Bidang Informasi dan
Kerja Sama dengan penjabat Dr. Sari
Saptorini.
Kami bersyukur ditengah-tengah
tantangan Covid-19 ini semua perkuliahan
dan aktivitas di STBI yang dilaksanakan
baik secara offline maupun online
berjalan dengan lancar. Kami menyadari
tidak mudah bagi mahasiswa dalam
menyelesaikan tugas akhir mereka.
Namun demikian pelaksanaan ujian-ujian
proposal dari strata satu hingga strata
tiga yang telah dimulai pada bulan Maret
berjalan secara normal.
Saya sadar sepenuhnya bahwa kami
tidak dapat berjalan sendiri tanpa
dukungan doa, daya, dan dana dari
Bapak/Ibu/Sudara/i sehingga kami dapat
menjalankan visi dan misi serta tujuan
dan sasaran dari STBI. Tuhan Yesus
memberkati.
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KULIAH UMUM – KAPEL PERDANA
SEMESTER GENAP 2020/2021
Semester Genap Tahun Ajaran
2020/2021 dimulai pada bulan
Februari 2021. Kegiatan akademik
dimulai dengan diadakannya Kapel
Perdana dan Kuliah Umum pada
hari selasa, 2 Februari 2021. Tema
yang diangkat dalam kuliah umum
ini adalah “Kreatifitas dan Inovasi
Penelitian di Masa Covid-19”
dengan Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,
M.H. sebagai pembicara. Dr. Edi
yang juga merupakan ketua
Yayasan Baptis Indonesia
memberikan motivasi kepada
segenap sivitas akademik untuk
tetap berkarya walau dalam situasi
yang kurang baik.
Kegiatan ini dihadiri beberapa
dosen dan mahasiswa di Aula
Frank Lewis, dan juga disiarkan
secara langsung di youtube
channel STBI Semarang.

Ada sekitar 70 orang mengikuti
secara langsung. Hingga artikel ini
ditulis, kegiatan ini juga telah
ditayangkan sebanyak 300x. Dr.
Robinson Rimun, M.Th selaku
ketua STBI Semarang dalam
sambutannya juga memberikan
dorongan kepada seluruh sivitas
agar terus menghasilkan luaran
akademik secara khusus jurnal
akademik. Luaran yang dihasilkan
akan semakin menegaskan kualitas
yang baik dari STBI Semarang.
Pembelajaran di semester
genap ini akan tetap dijalankan
secara daring karena situasi belum
memungkinkan untuk diadakan
secara tatap muka. Hal ini tidak
mengurangi semangat para
mahasiswa dan dosen untuk
menggelar kegiatan belajar
mengajar secara daring. (vln)
Semangat Abdi | 2

Penandatanganan
Statuta Baru
Anggaran dasar merupakan
peraturan dasar pengelolaan
perguruan tinggi swasta, disebut
dengan Statuta. Statuta
digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan
prosedur dalam sebuah perguruan
tinggi. Demikian juga dengan
Sekolah Tinggi Teologi Baptis
Indonesia yang berada di bawah
naungan Yayasan Baptis Indonesia
(YBI), telah memiliki Statuta
sebagai acuan untuk menyusun
segala peraturan dan prosedur.
Sekolah Tinggi Teologi Baptis
Indonesia merasa perlu
melakukan pembaruan terhadap
Statuta STT Baptis Indonesia.

Tim penyusun Statuta
berjuang dan berkoordinasi
dengan YBI untuk melakukan
pembaruan tersebut. Akhirnya
pada tanggal 16 Februari 2021 YBI
yang diwakili oleh Ketua YBI, Dr.
Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
melakukan penandatanganan
Statuta STT Baptis Indonesia.
Aula Frank Lewis menjadi saksi
penandatanganan Statuta Baru
STT Baptis Indonesia beserta
dengan para pejabat struktural
STT Baptis Indonesia. Maju terus
STBIku! (da)
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Sertifikasi Dosen
Mutu perguruan tinggi, salah
satunya ditentukan oleh kualitas
dosen pengajar. Untuk
mengetahui kualitas dosen,
standar penilaiannya adalah
kepemilikan sertifikasi dosen
(Serdos). Sertifikasi dosen (Serdos)
adalah proses pemberian
sertifikat pendidik kepada dosen.
Program ini merupakan upaya
meningkatkan mutu pendidikan
nasional, dan memperbaiki
kesejahteraan dosen, dengan
mendorong dosen untuk secara
berkelanjutan meningkatkan
profesionalismenya.
Mulai tanggal 1 Januari 2021,
ada 5 orang dosen STBI yang
mendapat sertifikasi. Mereka
adalah Dr. Mariani Harmadi, Dr.
Sonny Eli Zaluchu, Dr. Robinson
Rimun, Dr. Dwi Ariefin dan Dr. Aji
Suseno. Kelimanya menerima
sertifikat pendidik ini berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Jendral

Pendidikan Islam Nomor 7023
Tahun 2020 tentang Penetapan
Kelulusan Peserta Sertifikasi
Pendidik untuk Dosen Perguruan
Tinggi Keagamaan Kristen Tahun
Anggaran 2020.
Proses sertifikasi ini tidaklah
mudah untuk didapatkan, ada
banyak persyaratan yang harus
dipenuhi oleh dosen sebelum
bisa mendapatkan sertifikat
pendidik. Belum lagi banyaknya
jumlah dosen dari perguruan
tinggi lain yang juga mengajukan.
Lima orang dosen yang
tersertifikasi ini menambah
jumlah total dosen yang telah
tersertifikasi di STBI menjadi 14
orang. Hal ini menunjukkan
komitmen STBI untuk terus
meningkatkan kualitas sehingga
dapat terus menjadi tempat
memperlengkapi umat Allah
untuk melayani. (yes)
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Sumbangan
Alkitab
dari
The Gideons International
Pada hari kamis tanggal 25
Februari 2021, STBI menerima
tamu dari The Gideons
International. Bp. Djoko Srijanto
yang merupakan presiden
regional Jawa Tengah dan Bp.
Endro Rasmono yang menjabat
ketua camp Semarang Timur
mewakili organisasi tersebut
untuk datang ke kampus STBI.
Mereka menyerahkan secara
langsung bantuan sejumlah 201
buah Alkitab untuk dibagikan
kepada sivitas akademik. Tamutamu tersebut diterima langsung
oleh ketua STBI, Dr. Robinson
Rimun dan Waket 1 bidang
akademik, Dr. Eko Wahyu
Suryaningsih. Hadir pula dalam
kunjungan ini ketua Senat
Mahasiswa tahun 2020/2021, sdr.
Fredi (S1 Teologi 2018) dan

menerima secara simbolis Alkitab
sumbangan tersebut.
Dr. Robinson Rimun
menyampaikan bahwa bantuan
ini sangat menolong sivitas untuk
dapat lebih mendalami Alkitab
dan juga dapat disalurkan oleh
mahasiswa sebagai pendukung
pelayanan mereka masingmasing. (yes)
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Webinar
dan
Diseminasi Penelitian
Mengacu pada Tri Dharma
Perguruan Tinggi, STT Baptis
Indonesia sebagai lembaga
pendidikan yang berkualitas terus
memberikan kontribusinya bagi
kemajuan masyarakat, gereja, dan
negara. Pada kesempatan ini, STBI
telah menjadi motor atau
penggerak bagi para teolog untuk
melakukan penelitian-penelitian
yang berkualitas. Dengan
mengacu pada kondisi dunia yang
sedang berjuang menghadapi
pandemi, STBI mengangkat tema
yaitu “Theological Prespectives on
Suffering and Humanity in the
Midst of a Pandemic:
Repositioning Christian Theology
Now and Then”.
Kegiatan Webinar dan
diseminasi penelitian ini dilakukan
pada Rabu, 20 Januari 2021 pukul
08.00 – 11.00 melalui media zoom
conference. Adapun jumlah

penelitian yang didiseminasikan
adalah 19 penelitian oleh 31 penulis
yang berkualitas dari seluruh
penjuru tanah air. Pada
pelaksanaanya, presentasi dibagi
menjadi 3 kelompok besar,
dimana masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 penelitian. Setelah
sambutan oleh Pdt. Dr. Robinson
Rimun, M.Th selaku Ketua STBI
Semarang, para peserta masuk ke
kelompok yang telah dipilih
sebelumnya untuk mendengarkan
presentasi penelitian oleh para
presenter.
Melalui kegiatan ini, STBI
semarang berharap semakin
banyak lagi orang-orang yang
terpanggil untuk melakukan
penelitian guna kemajuan
pelayanan untuk kemuliaan nama
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
(cbp)
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Profil

Dosen
Pascasarjana
Prof. Harry Truman Simanjuntak

“Salah satu kelemahan sistem
pendidikan di Indonesia adalah
lemahnya minat dan motivasi
untuk menulis”, ungkap Prof. Dr
Harry Truman Simanjuntak. Beliau
mengajar di program
Pascasarjana STT Baptis
Indonesia. Pria berkelahiran
tahun 1951 ini menegaskan bahwa
menulis seharusnya menjadi
salah satu sarana belajar yang
melibatkan pengembangan diri
melalui kreatifitas peserta didik.
Tak hanya seputar panggilan
profesi, baginya menulis adalah
upaya mencerahkan dan
mencerdaskan masyarakat luas.
Lebih dari 150 karya tulisannya
kini telah berhasil membuat
namanya melejit di dunia
literatur. Tak jarang lembagalembaga tertentu mengundang
beliau untuk berbicara seputar
tulisannya yang menginspirasi,
salah satunya adalah karyanya
yang baru diterbitkan tahun lalu
tentang “Manusia-Manusia dan
Peradaban Indonesia”. Sejak
pertama diterbitkan bulan Juni

tahun 2020, buku setebal 400
lebih halaman ini telah berhasil
menyita perhatian khalayak luas
mengenai seperti apa latar
belakang bangsa Indonesia
dengan identitas ke-Bhinekaan
yang hampir pudar maknanya kini.
Sasaran beliau atas terbitnya buku
ini adalah mengingatkan kembali
tentang rasa persaudaraan bangsa
dan persatuan dimana pada
dasarnya Indonesia berasal dari
satu, meluas hingga beribu dan
terus melangkah di dalam satu.
Dalam ranah keilmuan teologi,
beliau baru menyelesaikan satu
buku yang masih dalam tahap
pencetakan, diperkirakan akan
terbit di bulan Agustus 2021.
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Menurut beliau, sesungguhnya
menulis hanya butuh keberanian
untuk memulai, komitmen untuk
berlatih dan akan menghasilkan
kepekaan melihat situasi. Jika
kita mau belajar dan berusaha
untuk menjadi pemberi wawasan
dan hal baru kepada masyarakat,
maka menulis takkan lagi menjadi
sesuatu yang asing bagi kita.
Untuk menulis, kita tidak perlu
menilai atau melihat posisi dan
jabatan, jadilah dirimu apa
adanya dan tuangkan segudang
pemikiran yang ada dalam
benakmu dan mulailah menulis.
Ia berpesan untuk seluruh sivitas
akademik agar mampu
menghasilkan karya berupa
tulisan yang membangun dan
berdampak. Ayo menulis! (ews)

Untuk menulis,
kita tidak perlu menilai
atau melihat posisi dan
jabatan, jadilah dirimu
apa adanya dan
tuangkan segudang
pemikiran yang ada
dalam benakmu
dan mulailah menulis
- Prof. Harry Truman Simanjuntak
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Profil

Kepala
BAAK

Widodo

“Oh, kalo mau KRS an
langsung ke Pak Widodo BAAK
saja”. Ya, kalimat di atas sangatlah
tidak asing di telinga mahasiswa
STBI. Bapak Prihatin Widodo atau
sering disapa Pak Wid ini
merupakan Kepala BAAK (Biro
Administrasi Akademik
Kemahasiswaan) yang ada di
STBI. Pria kelahiran Semarang, 50
tahun lalu ini mulai melayani di
STBI sejak tahun 1994. Artinya,
setengah dari kehidupannya
sudah diabdikan di sekolah
tercinta ini.
Pria yang dianugerahi dua
orang putri cantik ini mengawali
karir nya sebagai petugas
kebersihan di Perpustakaan STBI.
Oleh karena ketekunan dan
keuletan beliau, saat ini beliau
menjabat sebagai Kepala BAAK.
Ada banyak cerita suka dan duka
yang dilalui oleh Pak Wid selama
melayani di STBI. Beliau sangat
senang sekali ketika ada ibadah
Natal karyawan bersama dengan
pensiunan STBI dan adanya

kenaikan gaji setiap tahunnya. Pria
yang juga menjabat sebagai Ketua
RT di salah satu wilayah di
Pamularsih ini pernah memiliki
pengalaman unik dan tak
terlupakan. Beliau pernah diajak
oleh beberapa mahasiswa STBI
seperti Pdt. Royo, Pdt. Raymond,
dan Pdt. Indro (alm) untuk
menonton bioskop di Siliwangi.
Pesan beliau kepada seluruh
mahasiswa, “Jadilah Hamba Tuhan
yang bisa melayani di gereja dan
masyarakat luas.” Ini ceritaku,
mana ceritamu? (cbp)
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Profil

Mahasiswa
S1 Teologi
2019
Dian Novitasari

Memenuhi panggilan Tuhan di usia
muda tentunya menantang. Tetapi,
Tuhan memanggil tak kenal usia.
Wanita paruh baya satu ini contohnya.
Ia bernama Dian Novitasari, yang
meresponi panggilannya untuk menjadi
seorang mahasiswa teologi di tahun
2019.
“Bukannya suatu yang mudah saya
bisa di titik ini sekarang. Butuh banyak
peluh dalam pergumulan bersama
Tuhan” ungkapnya singkat. Berasal dari
keluarga yang belum mengenal Kristus
ditambah situasi perekonomian kurang
bagus, akhirnya ia memilih bekerja
sebagai seorang Tenaga Kerja Wanita
(TKW) di Singapore pada tahun 1999
setelah menyandang gelar D3 di salah
satu Universitas di Bandung. Tanpa ia
sadari, ternyata bekerja sebagai TKW
adalah sebuah jembatan atau cara
Tuhan untuk memanggilnya percaya
kepada Kristus.
Hidup ditengah keluarga seorang
dosen dari Amerika yang mengajar di
Singapore Bible College membuatnya
berhasil menyadari kasih yang
sesungguhnya dalam keluarga sebab ia
tak merasakan itu di keluarganya.
Setelah beberapa waktu akhirnya
keluarga ini kembali ke Amerika dan ia
kembali bekerja dengan rekan dosen
lain di Singapore Bible Study. Dengan

perkenanan Tuhan, akhirnya di tahun
kedua ia berhasil merobohkan tembok
amarah dalam dirinya dan mulai rindu
ikut ke gereja saat diajak oleh keluarga
ini. Singkat cerita selama dua tahun
akhirnya ia memutuskan untuk percaya
kepada Kristus dan dibaptis di Yio Chu
Kang Chapel Singapore.
Selama beberapa tahun,
pergumulannya tentang keluarga telah
berubah. Dari yang hanya berfokus pada
'cari uang untuk keluarga' menjadi
terbeban untuk mengasihi keluarga
sepenuhnya. Tahun 2015 adalah tahun
pemulihan baginya ketika ia
memutuskan kembali ke Indonesia sejak
bertahun tak terlintas untuk kembali dan
melihat keluarganya dengan kacamata
kasih dari segi kerohanian. Akhirnya, di
tahun 2017 rasa itu makin kuat dan
memuncak di tahun 2019 sembari
menyelesaikan masa kontrak kerja.
Melayani Tuhan baginya adalah
memberikan seluruhnya untuk Tuhan.
Dimulai dari beban untuk keluarga
akhirnya beban bagi dunia yang belum
mengenal Kristus. Bagaimana kisah
panggilanmu? (ews)
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DONASI
JANUARI - MARET 2021
BPD Jatengbagut
06 Jan
09 Feb GBI Candi
09 Mar
26 Jan
01 Mar GBI Gisikdrono
30 Mar
15 Feb GBI Kayen Pati
01 Mar GBI Kedungmundu
03 Mar
GBI Lemah Gempal
01 Jan
25 Feb
27 Jan GBI Maranatha
31 Mar
15 Feb GBI Ngembak
25 Jan
26 Feb GBI Ngesrep
26 Mar
05 Jan
11 Jan
GBI Salatiga
01 Feb
03 Mar
22 Mar GBI Sampangan
17 Feb GBI Tlogomulyo
06 Jan
08 Feb
GBI Wanamukti
08 Mar
29 Mar

500.000
500.000
500.000
900.000
900.000
900.000
300.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
300.000
856.000
761.000
684.000
100.000
100.000
100.000
100.000
225.000
150.000
300.000
300.000
300.000
300.000

BPD Jabar
20 Jan
22 Feb GBI Baitani
25 Mar
26 Feb GBI Bakti
04 Jan
08 Feb GBI Blok Kupat
04 Mar
26 Feb GBI Pertama

500.000
500.000
500.000
502.808
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.994.152

BPD Yogyakarta
06 Jan
02 Feb GBI Gloria Kayen
02 Mar
22 Jan
GBI Sidomoyo
29 Mar

500.000
500.000
500.000
1.000.000
500.000

BPD Jatim I
14 Feb GBI Betania
15 Feb
GBI Imanuel
22 Mar
21 Jan
GBI Waru Cab. Malang
03 Mar

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
240.000

BPD Jatim II
04 Jan
08 Feb GBI Getsemani
08 Mar
18 Feb GBI Setia Bakti

500.000
500.000
500.000
1.000.000

BPD DKI Jaya Banten
13 Jan
GBI Depok
01 Mar
22 Jan
23 Feb GBI Kalvari
23 Mar
20 Jan

200.000
400.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
200.000

05 Feb GBI Muara Karang

200.000

03 Mar

200.000

BPD Lampung
01 Jan GBI Karunia Tuhan

1.000.000

BPD Sumbagsel
01 Mar GBI Pertama

1.250.000

BPD Banyumas
24 Mar GBI Budi Rahayu Cilacap

4.000.000

Pribadi & lain-lain
31 Jan
Dr. Robinson Rimun
23 Feb
23 Feb dr. Lister Napitupulu
26 Jan
01 Mar Ibu Vonny Kristiani
30 Mar

1.000.000
1.000.000
3.000.000
100.000
100.000
100.000

05 Jan Ir. Jacky Latupeirissa, M.Th
04 Jan
22 Jan
02 Feb
01 Mar
10 Mar

NN
NN
NN
NN
NN

Total

150.962.960

29 Jan Dr. Sonny E. Zaluchu

29 Mar

1.000.000
2.000.000
91.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000

PT. Sango Keramik
Indonesia

12 botol
disinfektan
8 unit closet
duduk
10 unit
closet
jongkok
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Terimakasih
STBI mengucapkan terimakasih kepada
gereja, pribadi, dan lembaga yang telah
menjadi donatur.
Bagi Bapak/Ibu/Saudara yang tergerak
untuk mendukung pelayanan STBI
dengan memberikan donasi, dapat
mengirimkan ke rekening berikut:
berikut:
BCA 2465505506
a.n Djoko Santoso/Mardiharto
Mandiri 1360068000014
a.n Seminari Theologia Baptis
BNI 551334593
a.n Sekolah Tinggi Theologia Baptis
Konfirmasi & Pertanyaan dapat
menghubungi:
Telp/ WA 0813-9022-3550 (Yuni H.)

Adi Kurnia, M.Th.
(Kabag Humas)

Yesaya Bangun E.,
Coragio Valentino
Elisabeth Widya S.
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1 Jan - 30 Maret

