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SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA JAFFRAY 
Jl. G. Merapi 103  

Makassar, 90010 Sulawesi Selatan 

Telp. (0411) 3619757; Fax: (0411) 3619757 

Email: pascasarjana.sttj@ymail.com dan sttjpascasarjana@gmail.com  

Website:  www.sttjaffray.ac.id  

Status Akreditasi BAN PT No. 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 

 

 
PROGRAM  M.Si.; MA. (HCD). MA. (Konseling),; M.Div.; M.Th. (Teologi), M.Th 

(Konseling),  M.Th (PAK) 

 

  FORMULIR PENDAFTARAN 

 

Isilah formulir ini dengan tulisan yang jelas. 

1. Nama Lengkap _____________________________________________________ 

2. Alamat Lengkap ____________________________________________________ 

___________________________________Telp.__________________________

Email ____________________________________________________________ 

3. Tanggal Lahir ______________________ Umur _____ Jenis Kelamin _________ 

4. Tempat Lahir __________________________ Suku Bangsa _________________ 

5. Nama Ayah _________________________ Nama Ibu _____________________ 

6. Pekerjaan Orang Tua ________________________________________________ 

7. Status Sipil:  Kawin /Belum Kawin/ Duda/ Janda/ Lainnya __________________ 

8. Bila Kawin, sebutkan jumlah anak _____________________________________ 

9. Kapan Anda menjadi orang Kristen lahir baru ____________________________ 

10. Keanggotaan gereja lokal saat ini ______________________________________ 

11. Denominasi dari gereja lokal itu _______________________________________ 

12. Daftarkan kualifikasi akademik yang telah dilulusi: 

Jenjang 

Pendidikan 

Nama Sekolah dan tempat Tahun tamat Gelar yang 

diterima 

SMU/STA    

Sarjana Muda    

S1    

S2    

Lainnya    
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13. Jurusan yang diminati: M.Si. /MA HCD./ MA Konseling / M.Div./ M.Th. Bidang 

Misi atau Studi Pastoral, M.Th PAK, M.Th Konseling  (pilih salah satu/lingkari 

pilihan Anda) 

14. Daftarkan pengalaman pelayanan Anda sejak tamat Sarjana Muda atau S1 (buat 

dalam daftar terpisah).  Pengalaman ini berisi nama insitusi tempat pelayanan, 

lama pelayanan, dan posisi/jabatan pelayanan. Bila lebih dari satu, tulis masing-

masing. 

15. Bila ada, daftarkan tulisan yang pernah ditulis baik buku ataupun artikel (buat 

secara terpisah) 

16. Sebutkan siapakah yang bertanggung jawab dalam pembiayaan studi (tulis alamat 

lengkap sponsor) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

17. Tulis nama dan alamat pemberi rekomendasi (sebanyak 2 orang yaitu gembala 

atau rekan sekerja dari gereja  atau lembaga pelayanan lainnya)  

a. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

CATATAN: 

 

Formulir isian ini harus diisi serta melampirkan dokumen lainnya sebelum 

dipertimbangkan untuk masuk dalam program S2 STTJ: 

1. Mengisi lembaran “Komitmen Pribadi kepada Kristus dan Penggilan Pelayanan” 

2. Mengisi lembaran “Surat Pernyataan Sponsor” 

3. Memasukkan data kesehatan dari dokter. 

4. Surat Rekomendasi dari 2 orang (sesuai lembaran yang ada). 

5. Rekomendasi dari Gereja/Lembaga 

6. Fotocopy Ijazah dan Transkrip S1 yang telah dilegalisir oleh sekolah yang 

bersangkutan. 

7. Pas Photo 3 x 4 = 2 lembar,   dan  2 x 3 = 2 lembar (terbaru) 

8. KTP dan Kartu Keluarga (Fotokopi 2 rangkap) 
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SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA JAFFRAY 
Jl. G. Merapi 103; PO Box 1054 

Makassar, 90010 Sulawesi Selatan 

Telp. (0411) 324129; Fax: (0411) 311766 

Email: sttjmks@indosat.net.id 

 
PROGRAM  M.Si.; MA. (HCD). MA. (Konseling),; M.Div.; M.Th. (Teologi), M.Th 

(Konseling),  M.Th (PAK) 

 

KOMITMEN PRIBADI KEPADA KRISTUS DAN PANGGILAN PELAYANAN 

 

Nama Lengkap __________________________________________________________ 

 

1.  Jelaskan secara singkat bagaimana Anda bisa menjadi Kristen lahir baru. 

 

 

 

 

2.  Jelaskan secara singkat pengalaman pelayanan Anda sebelumnya. 

 

 

 

 

3.  Mengapa Anda merasa perlu untuk studi lagi pada program S2? 

 

 

 

 

4.  Apa rencana khusus Anda setelah selesai studi program ini? 

 

 

 

5.   Apakah Anda setuju dengan pengakuan iman STT Jaffray? 

 

 

 

6.  Jelaskan tentang keluarga Anda dan cita-cita Anda untuk mereka. 

 

 

 

 

Tanggal ____________________Tanda Tangan __________________ 
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SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA JAFFRAY 
Jl. G. Merapi 103; PO Box 1054 

Makassar, 90010 Sulawesi Selatan 

Telp. (0411) 324129; Fax: (0411) 311766 

Email: sttjmks@indosat.net.id 

 
PROGRAM  M.Si.; MA. (HCD). MA. (Konseling),; M.Div.; M.Th. (Teologi), M.Th 

(Konseling),  M.Th (PAK) 

 

 

SURAT PERNYATAAN SPONSOR 

 

Kepada sponsor.  Dalam konsultasi dengan calon mahasiswa, mohon lembaran ini dapat 

dilengkapi serta ditandatangani.  Kami akan terlibat dalam mempertanggungjawabkan 

beasiswa yang diberikan. 

 

Nama Mahasiswa _________________________________________________________ 

 

Nama Sponsor (individu atau lembaga) ________________________________________ 

 

Alamat Sponsor __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Dengan pertolongan Tuhan saya akan membayar kewajiban: 

1. Uang kuliah  per semester / per tahun / langsung secara penuh 

2. Kebutuhan lainnya (sesuai kesepakatan antara mahasiswa dan sponsor) 

(Coret yang tidak perlu) 

 

 

Tanggal: __________________ Tanda Tangan Sponsor ______________________ 

 

     Jabatan Sponsor  ___________________________ 
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SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA JAFFRAY 
Jl. G. Merapi 103; PO Box 1054 

Makassar, 90010 Sulawesi Selatan 

Telp. (0411) 324129; Fax: (0411) 311766 

Email: sttjmks@indosat.net.id 

 

PROGRAM  M.Si.; MA. (HCD). MA. (Konseling),; M.Div.; M.Th. (Teologi), M.Th 

(Konseling),  M.Th (PAK) 

 

 

SURAT REKOMENDASI UNTUK PELAMAR 

 

Nama Pelamar ___________________________________________________________ 

 

Nama Pemberi Rekomendasi ________________________________________________ 

 

Pekerjaan/Jabatan/Pelayanan ________________________________________________ 

 

Catatan: Pelamar telah memberi nama Anda sebagai seorang yang menuliskan 

rekomendasi.  Kami mohon dapat diberikan informasi yang  sebenarnya untuk 

pengembangan mahasiswa secara utuh dalam program S2.  Informasi yang diberikan 

akan kami rahasiakan.  Kirimkan secara tertutup kepada Bidang Akademik STT Jaffray. 

 

1.  Berapa lama Anda mengenal pelamar? ______________________________________ 

 

2.  Apakah Anda tahu mengapa pelamar ingin masuk STTJ? _______________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

3.  Apakah yang Anda ketahui tentang komitmen pelamar kepada Kristus ____________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

4.  Dalam bidang apa pelamar terlibat dalam pelayanan gereja _____________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

5.  Apakah sudah ada pelayanan tetap bila selesai program S2 di STTJ _______________ 

 

      _____________________________________________________________________ 
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6.  Semua orang memiliki kelemahan.  Menurut Anda, apakah kelemahan yang paling  

     pokok dari pelamar? ____________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

7.  Beri pandangan Anda terhadap kepribadian pelamar yaitu kedewasaan, stabilitas, 

hubungan dengan sesama, kejujuran dan dapat dipercaya, kerajinan dalam 

mengerjakan tugas,  kerelaan bekerja apa saja, moral yang baik dan beberapa poin 

yang relevan: 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

8.   Berikan pandangan Anda tentang kesehatan pelamar, karena tugas yang berat dan  

akan ada banyak tekanan pada studi S2 di STTJ?   

 

 

 

 

 

9.   Apakah ada problem dari keluarga yang akan mempengaruhi studi, misalnya ada  

      keluarga yang tidak setuju sekolah, kekurangan finansial, kesehatan, dsb.? 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

10.  Tolong ditandai salah satu:     ______ Saya merekomendasikan pelamar 

                                                       ______ Saya ragu-ragu merekomendasikan pelamar 

           ______ Saya tidak merekomendasikan pelamar 

 

 

 

Tanda Tangan _______________________________________ 

 

Jabatan/Pelayanan ____________________________________ 

 

Alamat Lengkap __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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PROGRAM  M.Si.; MA. (HCD). MA. (Konseling),; M.Div.; M.Th. (Teologi), M.Th 

(Konseling),  M.Th (PAK) 

 

 

SURAT REKOMENDASI UNTUK PELAMAR 

 

Nama Pelamar ___________________________________________________________ 

 

Nama Pemberi Rekomendasi ________________________________________________ 

 

Pekerjaan/Jabatan/Pelayanan ________________________________________________ 

 

Catatan: Pelamar telah memberi nama Anda sebagai seorang yang menuliskan 

rekomendasi.  Kami mohon dapat diberikan informasi yang  sebenarnya untuk 

pengembangan mahasiswa secara utuh dalam program S2.  Informasi yang diberikan 

akan kami rahasiakan.  Kirimkan secara tertutup kepada Bidang Akademik STT Jaffray. 

 

1.  Berapa lama Anda mengenal pelamar? ______________________________________ 

 

2.  Apakah Anda tahu mengapa pelamar ingin masuk STTJ? _______________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

3.  Apakah yang Anda ketahui tentang komitmen pelamar kepada Kristus ____________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

4.  Dalam bidang apa pelamar terlibat dalam pelayanan gereja _____________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

5.  Apakah sudah ada pelayanan tetap bila selesai program S2 di STTJ _______________ 

 

      _____________________________________________________________________ 
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6.  Semua orang memiliki kelemahan.  Menurut Anda, apakah kelemahan yang paling  

     pokok dari pelamar? ____________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

7.  Beri pandangan Anda terhadap kepribadian pelamar yaitu kedewasaan, stabilitas, 

hubungan dengan sesama, kejujuran dan dapat dipercaya, kerajinan dalam 

mengerjakan tugas,  kerelaan bekerja apa saja, moral yang baik dan beberapa poin 

yang relevan: 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

8.   Berikan pandangan Anda tentang kesehatan pelamar, karena tugas yang berat dan  

akan ada banyak tekanan pada studi S2 di STTJ?   

 

 

 

 

 

9.   Apakah ada problem dari keluarga yang akan mempengaruhi studi, misalnya ada  

      keluarga yang tidak setuju sekolah, kekurangan finansial, kesehatan, dsb.? 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

10.  Tolong ditandai salah satu:     ______ Saya merekomendasikan pelamar 

                                                       ______ Saya ragu-ragu merekomendasikan pelamar 

           ______ Saya tidak merekomendasikan pelamar 

 

 

 

Tanda Tangan _______________________________________ 

 

Jabatan/Pelayanan ____________________________________ 

 

Alamat Lengkap __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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PENGAKUAN IMAN STT JAFFRAY 
 

1. Allah itu Esa dan mutlak sempurna.  Dari kekal Allah bereksistensi dalam tiga pribadi: Bapa, 

Putera, dan Roh Kudus. 

2. Yesus Kristus adalah Allah sungguh dan manusia sungguh.  Ia dikandung dari Roh Kudus dan 

dilahirkan oleh perawan Maria.  Sebagai korban bagi dosa, Ia mati tersalib, yaitu Yang Benar mati 

ganti yang tidak benar, sehingga semua orang yang percaya kepada-Nya dibenarkan oleh darah-

Nya yang tercurah.  Ia berada di sebelah kanan Yang Mahatinggi.  Ia akan datang kembali ke 

dunia ini untuk mendirikan suatu kerajaan yang penuh kebenaran dan sejahtera. 

3. Roh Kudus adalah Pribadi Ilahi yang diutus untuk mendiami, membimbing, mengajar, memberi 

kuasa kepada orang percaya, dan meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 

4. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mutlak tidak berkesalahan sebagaimana ditulis oleh penulis 

aslinya.  Setiap kata naskah asli diilhamkan oleh Allah dan adalah wahyu lengkap tentang 

kehendak-Nya untuk keselamatan manusia.  Alkitab adalah satu-satunya kaidah ilahi bagi 

kepercayaan dan kelakuan Kristen. 

5. Pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah; kemudian manusia jatuh 

karena ketidaktaatan yang mengakibatkan kematian, baik jasmani maupun rohani.  Semua 

manusia dilahirkan dengan perangai yang berdosa, terpisah dari kehidupan yang berasal dari 

Allah, yang dapat diselamatkan hanya melalui pekerjaan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus.  

Bagi manusia yang tidak bertobat dan tidak percaya kepadaNya, maka bagian mereka adalah suatu 

eksistensi untuk selama-lamanya dalam sengsara yang mereka sadari; sedangkan bagian orang 

percaya adalah sukacita dalam surga selama-lamanya. 

6. Keselamatan telah disediakan melalui Yesus Kristus bagi semua manusia.  Mereka yang bertobat 

dan percaya kepada-Nya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus serta menerima pemberian hidup 

yang kekal dan menjadi anak-anak Allah. 

7. Adalah kehendak Allah agar tiap-tiap orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus dan dikuduskan 

seluruhnya, yaitu terpisah dari dosa dan dunia dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah.  

Dengan demikian ia menerima kuasa bagi kehidupan yang suci dan pelayanan yang berhasil.  

Pengalaman ini adalah suatu krisis maupun suatu proses yang terjadi dalam kehidupan orang 

percaya setelah masa pertobatannya. 

8. Dalam pekerjaan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, persediaan ada bagi penyembuhan tubuh 

yang fana.  Mendoakan orang yang sakit serta mengurapinya dengan minyak adalah ajaran Firman 

Allah, bahkan adalah hak-hak istimewa dari jemaat dalam zaman ini. 

9. Jemaat terdiri atas semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah ditebus 

oleh darah-Nya dan yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus.  Kristus adalah kepala dari 

Tubuh, yaitu Jemaat, yang telah diutus oleh-Nya untuk pergi ke seluruh dunia sebagai saksi-Nya 

untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa.  Jemaat setempat adalah sekelompok orang yang 

percaya kepada Kristus yang berhimpun bersama untuk beribadah kepada Allah, untuk dibangun 

melalui Firman Allah, untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk pemberitaan Injil, dan untuk 

melaksanakan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. 

10. Akan ada kebangkitan tubuh, baik bagi orang benar maupun bagi orang yang tidak benar.  Bagi 

yang pertama, kebangkitan-Nya adalah kebangkitan kepada hidup; bagi yang kedua, kebangkitan-

Nya adalah untuk menghadapi penghakiman dan penghukuman. 

11. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya sudah dekat.  Kedatangan-Nya itu adalah 

secara pribadi, dapat dilihat, dan mendahului Kerajaan Seribu Tahun.  KedatanganNya itu adalah 

pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya dan adalah suatu kebenaran penting untuk 

mendorong orang percaya kepada kehidupan yang suci dan pelayanan yang setia. 

 

  


