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Sahabat STT Amanat Agung

Visi dan Misi

STT AMANAT AGUNG

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam
penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan
lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja
dan masyarakat Indonesia.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan melalui proses
belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan
yang berbasis kompetensi Pastor-Theologian.
Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan
yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh.
Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif
di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung
lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai
kebutuhan pengguna.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
yang bermutu dan berdampak.

Sahabat STT Amanat Agung
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Profil

STT AMANAT AGUNG
STT Amanat Agung adalah sebuah lembaga
pendidikan teologi yang didirikan oleh Sinode Gereja
Kristus Yesus pada tahun 1997 dengan misi untuk
menghasilkan pekerja-pekerja yang bermutu bagi
pekerjaan di ladang Tuhan.
STT Amanat Agung adalah seminari Injili berpandangan teologi Reformed yang berkomitmen untuk
mempersiapkan dan menghasilkan rohaniwan berwawasan Pastor-Theologian.
STT Amanat Agung bersifat interdenominasi sehingga dapat menerima mahasiswa dari berbagai
denominasi gereja.
STT Amanat Agung adalah anggota dari Perhimpunan
Sekolah-sekolah Teologi di Indonesia (PERSETIA) dan
Asia Theological Association (ATA).
STT Amanat Agung merupakan lembaga Pendidikan
Tinggi Teologi yang telah terakreditasi BAIK SEKALI
di tingkat nasional oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan tinggi (BAN-PT) dan telah terakreditasi
di tingkat internasional oleh Asia Theological
Association (ATA).
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Sahabat

STT AMANAT AGUNG
Sahabat STTAA adalah
mereka yang terpanggil
dan merasa terbeban
untuk berkomitmen dalam
upaya mendukung STT
Amanat Agung menjadi
seminari yang dapat
menghasilkan hambahamba Tuhan berkualitas
bagi pelayanan pekerjaan
Tuhan di Indonesia bahkan dunia.
Sahabat STTAA memiliki peran sangat penting bagi kemajuan
STT Amanat Agung,
secara khusus terkait
pemenuhan
kebutuhan
dana pendidikan dan
pengembangan di STT
Amanat Agung.
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Mengapa Menjadi
SAHABAT STTAA

STT Amanat Agung tidak mengenakan
biaya studi dan tidak membebankan
biaya pembangunan kepada mahasiswa.
Dalam hal pembiayaan, sponsor
atau orang tua mahasiswa hanya
menanggung biaya administrasi, asrama, dan konsumsi yang apabila
dibandingkan dengan keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk studi di
STT Amanat Agung, biaya tersebut
hanya dapat memenuhi 15% dari total
biaya studi yang diperlukan seorang
mahasiswa.
Dukungan dari Sinode Gereja Kristus
Yesus bagi pendanaan operasional STT
Amanat Agung adalah kurang lebih 25%
dari seluruh kebutuhan operasional,
sehingga 75% pemenuhan kebutuhan
operasional berasal dari para Sahabat
STTAA (donatur) yang terdiri dari berbagai gereja, lembaga Kristen, dan
pribadi-pribadi. Oleh karena itu dukungan
dari Sahabat STTAA sangat diperlukan.
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Program

SAHABAT STTAA
Program Sahabat STTAA adalah program pengumpulan
dana secara rutin, berkala, atau insidentil melalui persembahan dari para donatur yang ditujukan sepenuhnya
bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan teologi dan
pengembangannya di STT Amanat Agung.

PROGRAM SAHABAT STTAA
TERDIRI DARI DUA MODEL:
Persembahan
Sahabat STTAA

Dana Pendidikan
Mahasiswa Teologi (DPMT)

Sahabat STT Amanat Agung
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PERSEMBAHAN
SAHABAT STTAA
Persembahan Sahabat STTAA adalah sebuah program
yang mengelola persembahan dari para donatur, baik yang
diberikan secara rutin, berkala, maupun insidentil untuk
kepentingan dana operasional STT Amanat Agung.
Cara memberikan Persembahan Sahabat STTAA:
Nominal persembahan tidak ditentukan dan tidak ada batas waktu
pemberian persembahan. (Donatur
baru dapat mengisi Formulir Program Persembahan Sahabat STTAA
melalui tautan berikut http://bit.ly/
sahabatsttaa (klik) atau scan QR
Code di samping).
Persembahan dapat ditransfer ke No. Rekening BCA
Cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n
Yayasan Amanat Agung Indonesia.
Staf urusan donatur akan mengirimkan surat ucapan terima kasih
apabila nama dan kontak donatur
kami ketahui. Untuk itu kami
mohon, jika memungkinkan, nama
dan nomor kontak para Sahabat
STTAA dapat kami ketahui melalui
informasi yang diberikan kepada
Ibu Maria Gracia Wowor
WhatsApp: 08-2113-5757-10 (klik)
Email: sahabatsttaa@sttaa.ac.id (klik)
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DANA PENDIDIKAN
MAHASISWA TEOLOGI (DPMT)
Dana Pendidikan Mahasiswa Teologi adalah sebuah
program pendanaan yang dimaksudkan untuk menunjang
kebutuhan studi mahasiswa dengan nominal yang telah
ditentukan, yaitu Rp. 2.000.000,-/bulan/mahasiswa atau
Rp. 24.000.000,-/tahun/mahasiswa. Setiap Sahabat STTAA
dapat mendukung lebih dari satu mahasiswa.
Cara memberikan Persembahan Dana Pendidikan
Mahasiswa Teologi (DPMT):
Donatur dapat mengisi Formulir
Program Dana Pendidikan Mahasiswa Teologi (DPMT) melalui tautan
berikut http://bit.ly/formDPMT (klik)
atau scan QR Code di samping).
Setelah mengisi Formulir DPMT, donatur akan
menerima Kartu Peserta DPMT.

Harap donatur menyertakan Nomor ID pada nominal
transfer. Contoh: Rp. 2.000.022 (angka 22 di akhir
nominal transfer adalah Nomor ID dari donatur DPMT).

Sahabat STT Amanat Agung
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DANA PENDIDIKAN
MAHASISWA TEOLOGI (DPMT)
Persembahan dapat ditransfer secara rutin per bulan,
per tiga bulan, per enam bulan, atau per tahun ke
No. Rekening BCA Cab. Green Garden, Jakarta a/c
2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia.
Staf urusan donatur akan mengirimkan surat ucapan terima kasih
apabila nama dan kontak donatur
kami ketahui. Untuk itu kami
mohon, jika memungkinkan, nama
dan nomor kontak para Sahabat
STTAA dapat kami ketahui melalui
informasi yang diberikan kepada
Ibu Maria Gracia Wowor
WhatsApp: 08-2113-5757-10 (klik)
Email: sahabatsttaa@sttaa.ac.id (klik)
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Doa Bagi

SAHABAT STTAA
Kami menyadari bahwa para Sahabat STTAA memiliki
berbagai pergumulan hidup, dan komunitas STT Amanat
Agung menyediakan diri menjadi partner doa untuk bersama
membawa pergumulan tersebut ke hadapan Allah, Sang
Empunya Hidup.
Bagi para Sahabat yang memiliki pergumulan dan ingin
membagikannya kepada kami untuk didoakan, silakan
menyampaikannya melalui:

Google form di tautan berikut
https://bit.ly/doabagisahabat (klik)
atau scan QR code di samping.

WhatsApp di nomor 08-21135757-10 (klik), atau dapat klik
tautan berikut https://bit.ly/WA_
doabagisahabat (klik), atau scan QR
code di samping.
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