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Merdeka!  Indonesia baru saja memperingati hari kemer-

dekaannya yang ke-75. Perayaan Hari Kemerdekaan RI biasa-

nya digelar dengan meriah, baik di kota maupun di desa-desa.

Namun perayaan 17-an tahun ini berbeda dari biasanya, sebab masih dalam

masa pandemi Covid-19. Kegiatan yang menyebabkan keramaian atau pengum-

pulan massa ditiadakan sebagai upaya mencegah penyebaran semakin meluas-

nya virus corona.

Upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara juga dilaksanakan secara

sederhana, khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan. Hanya

ada enam pejabat pemerintah yang menjadi peserta upacara, tidak ada

masyarakat yang diundang datang ke Istana Negara. Para undangan mengikuti

upacara peringatan HUT 75 Kemerdekaan RI secara daring.

Perayaan Kemerdekaan RI tahun 2020 mengusung tema besar yaitu

“Indonesia Maju”. Tema tersebut merupakan representasi dari Pancasila sebagai

pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui tema ini seluruh

elemen bangsa Indonesia diajak tetap optimis di tengah pandemi untuk tetap maju

menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Salam Ketua STT Aletheia
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Pada tanggal 4 Agustus 2020 STT Aletheia telah membuka semester baru

untuk tahun ajaran 2020-2021. Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid (onsite

dan online), serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagai bagian dari

bangsa, STT Aletheia melakukan perannya dengan mendidik serta

mempersiapkan generasi penerus bangsa khususnya dalam bidang spiritual.

Melalui proses belajar mengajar yang dilaksanakan di STT Aletheia para

mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan

sehingga kelak dapat dipakai dalam membangun kerohanian warga gereja.

Selanjutnya warga gereja dapat memberi kontribusi yang positif dan produktif bagi

kemajuan bangsa Indonesia. Inilah salah satu kerinduan dan harapan dari STT

Aletheia yang Tuhan izinkan berdiri di bumi persada yang tercinta.

Mari kita terus dukung dan doakan STT Aletheia agar proses belajar

mengajar dalam semester baru ini, baik yang dilakukan secara daring dan tatap

muka secara terbatas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan terus

memberkati dan melindungi semua civitas akademika STT Aletheia. Selain

daripada itu, marilah kita juga terus mendoakan negeri tercinta Indonesia agar

dapat segera bangkit dari keterpurukan dan berlari menuju “Indonesia Maju.”

Pdt. Dr. Agung Gunawan, Th.M
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EGIATANK MAHASISWA
Ada berbagai cara

masyarakat merespons

pandemi. Komunitas kampus

STT Aletheia, melalui Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

juga turut ambil peran nyata. 

Pada tanggal 25 Juli 2020 

kami menyelenggarakan

seminar online membahas

topik tentang pajak. 

Dalam acara tersebut kami 

menghadirkan dua nara

sumber yaitu Pdt. Amos 

Winarto dan Sdr. Andy 

Setiabudi membahas

persoalan terkait pajak, perlu

tidaknya hamba Tuhan

punya NPWP, kiat-kiat

menuntaskan pembayaran

pajak di masa pandemi serta

landasan etis dan alkitabiah

tentang kewajiban orang 

Kristen untuk membayar

pajak.

Acara tersebut telah

memberkati ratusan peserta. 

Mereka juga sangat antusias

dalam interaksi pada sesi

tanya jawab. 



Bersyukur kepada Tuhan

puncak acara Aletheia Courses 

in Theology berakhir dengan

baik pada 30 Juli 2020. 

Ratusan peserta diberkati

melalui acara tersebut. Luaran

dari kegiatan pengabdian

kampus terhadap masyarakat

ini akan diterbitkan buku

dengan judul BERTEOLOGI  

DI TENGAH PANDEMI.







Proses akhir penerimaan mahasiswa

baru Prodi S1 dan S2, orientasi

kampus dan perkuliahan sepenuhnya

dilaksanakan secara online.

REC Nginden Surabaya
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14 Agustus 2020 merupakan

momen pertama dan bersejarah

bagi STT Aletheia. Melalui acara

tersebut, kampus meluluskan…



EGIATANK
MAHASISWA

ATIHAN kecakapan akademis bagi

mahasiswa STT Aletheia

diwujudkan melalui lomba menulis

paper teologi. Dari sekian banyak

peserta yang mengikuti lomba

tersebut, ditetapkan tiga pemenang

dan satu perserta yang menerima

penghargaan.  

L

SDR. CHRISTO A. SIAHAAN
Judul: Kritik Poskolonial dan Social Scientific terhadap Matius 28:19.

PEMENANG

SDR. WILLIAM SINATRA
Judul: Alkitab adalah Firman Allah: Analisa Pengaruh Langsung Himne

Kepada Aten Terhadap Mazmur 104.

SDR. ANDY SETIABUDI
Judul: Yesus Sebagai Nabi yang Ditolak Sekaligus Tuhan yang 

Dipermuliakan: Echoes Intertextuality dan Retorika dalam

Yohanes 12:37-41.

SDR. KEVIN DERON H.C.
Letak dan Peran Allah di Masa Type 1 Civilization.

1st

2nd

3rd

appreciation
a



STT Aletheia bersama beberapa lembaga Kristen yaitu Our Daily 

Bread, Perkantas, KRISPOL, Visi Indonesia Unggul, Independen

Tanpa Wajah, Transforming Indonesia Movement dan KOMPI  

turut memeriahkan PERAYAAN 75th KEMERDEKAAN R.I 

berskala nasional.  Acara tersebut memberkati ratusan peserta

dari berbagai kalangan dan daerah di Indonesia.



LINK AKSES:

http://sttaletheia.ac.id/e-

journal/index.php/solagratia/index

Bersyukur kepada

Tuhan, STT Aletheia

terus dipimpin untuk

melangkah maju. Pada

akhir Juli 2020 lalu

sudah terbit edisi

perdana

JURNAL

ONLINE
Sola Gratia.
Mari akses semua

artikel di dalamnya

serta terlibat aktif dalam

menulis artikel.  




