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Tidak perlu khawatir. Ladang begitu luas 

dan pekerjanya sedikit. Para alumni Prodi 

ini sangat cepat terserap di lapangan kerja. 

Banyak lulusan telah bekerja menjadi guru 

agama Katolik, dosen, jurnalis dan aneka 

pekerjaan lain. Ke depan bahkan akan 

lebih banyak lulusan bekerja sebagai 

katekis purnawaktu di paroki.  

Lapangan pekerjaan di bidang iman dan 

moral selalu tersedia. Tapi juga di bidang 

lain tak kurang: dengan bekal kejujuran 

dan kepribadian yang baik, banyak alum-

nus menjadi motivator, pendidik, politikus, 

jurnalis, HRD, dan masih banyak lagi.  

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT  

SEMINARI PINELENG 

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT  
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Biaya tidak mahal. Pembiayaan dari para mahasiswa hanya 

sejauh diperlukan untuk biaya pendidikan. Menurut perhi-

tungan tahun 2012, jumlah keseluruhan biaya sekolah selama 

8 semester tidak mencapai angka sepuluh juta rupiah. Jumlah 

ini akan terus dipertahankan ke depan. Rincian mengenai 

biaya dapat diperoleh di kantor STF.  

Tentu bisa. Terbuka kesempatan menjadi mahasiswa pen-

dengar, untuk mengambil mata kuliah tertentu saja dan tidak 

secara penuh mengikuti perkuliahan. Biayanya Rp. 300.000 

(1-3 MK) dan Rp. 500.000 (4-6 MK) . Kepada mereka juga 

akan diberikan sertifikat tanda kelulusan.  

STF menerima mahasiswa tiap tahun. Pendaftaran dimulai 

bulan Mei dan ujian pada tanggal 1-7 Juni (Gelombang I) dan 

1-7 Juli (Gelombang II). Hubungi: Ibu Siska Mamuaya 

(085240542408), dan Bpk  Felix Walangitan (08124449545).  



 

Apa itu Program Studi Filsafat Keilahian? 

Program Studi Filsafat Keilahian adalah bagian lembaga  

pendidikan dan pembinaan di Sekolah Tinggi Filsafat 

Seminari Pineleng yang mengkhususkan diri untuk 

merefleksikan iman dan moralitas katolik secara 

kontekstual. Nama lama program studi ini adalah Prodi 

Teologi. Nama Filsafat Keilahian diambil sesuai pera-

turan pemerintah yang baru.  

Apa yang dipelajari? 

Program Studi Teologi menawarkan Kurikulum Sarjana S-1 

(Gelar S.Fils) dengan 154 SKS yang dapat ditempuh dalam masa 

4 tahun (8 semester). Mata Kuliahnya  sebagai berikut:  

A. MK Teologi: antara lain seperti  

 Tafsir Kitab Suci (Exegese): memahami makna Kitab 

Suci dan metodologi untuk menafsirkannya.  

 Teologi Dogmatik: mempelajari ajaran  Gereja di     

bidang iman mulai dari Credo, Teologi Allah pencipta, 

Yesus Kristus (Kristologi), Roh Kudus, Teologi        

tentang Maria, sampai dengan Teologi Gereja, Ekaristi 

dan  sakramen-sakramen lainnya.   

 Teologi Moral : mendalami ajaran moralitas Gereja. 

Dipelajari secara sistematis dan dikonfrontasikan 

dengan situasi aktual jaman sekarang.  

 Hukum Gereja, Teologi Pastoral, Katekese dst.  

B. MK Ilmu-ilmu Filsafat: Filsafat melatih orang untuk 

menganalisa ide dan realitas secara kritis dan sistematis. 

Karena itu Filsafat merupakan ilmu wajib untuk semua pe-

serta Prodi Teologi. Diajarkan antara lain MK Logika, Se-

jarah Filsafat Barat, Filsafat Manusia, Filsafat Ketuhanan, dan 

Etika, baik yang umum maupun terapan.   

C. Ilmu Kemanusiaan dan Humaniora: Sosiologi, Antropologi, 

Psikologi, Konseling, Pedagogi Pendidikan, Musik Liturgi, 

Pancasila,  Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  

Apa Misi Program Studi Filsafat Keilahian? 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan Teologi 

Katolik secara sistematis dan kontekstual yang berori-

entasi pastoral bagi mahasiswa calon pemimpin umat 

dan masyarakat. 

2. Mengadakan penelitian untuk memperdalam dan 

mengembangkan ilmu Teologi yang berorientasi pasto-

ral. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mengem-

bangkan keahlian dan keterampilan Pastoral. 

 

Tujuannya? Program ini membentuk: 

1. Pribadi yang beriman Katolik dan memiliki keahlian  

dalam bidang teologi. 

2. Cendekiawan yang mampu merefleksikan, memper-

tanggungjawabkan, dan mengembangkan pengetahuan 

imannya. 

3. Pemimpin dan pelayan umat dan masyarakat yang 

terampil berpastoral dan mengabdikan keahlian dan 

keterampilannya bagi pengembangan umat dan  

masyarakat. 

St. Thomas Aquinas, Teolog dan 

Pujangga Gereja (1225-1274)  


