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Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng didirikan 
sejak 15 Agustus 1954 oleh Mgr. Nicolaus Verhoeven 
MSC, Uskup Manado. Sang Pendiri memimpikan agar 
lembaga ini dapat memberikan pendidikan Filsafat 

dan Teologi serta ilmu-ilmu lain yang perlu bagi 
pembinaan imam-imam pribumi. 

 
Dalam perjalanan sejarah, kerinduan ini 

berkembang seiring dengan kebutuhan Gereja dan 
Bangsa, sebab STF Seminari Pineleng bukan hanya 

menghasilkan imam dan pelayan Gereja, melainkan 
pemimpin dan pelayan masyarakat yang siap
mengabdi bagi Gereja dan Negara Indonesia.

Fides, Veritas, Ministerium. ( Iman, Kebenaran, 
Pelayanan) .Ketiganya adalah motto dan 

semboyan STFSP. Dengan berlandaskan iman, 
mengasihi kebenaran dan mengarahkan diri 

pada pelayanan, para sivitas akademika 
mendalami ilmu-ilmu filsafat, teologi dan ilmu- 

ilmu humaniora pendukungnya.

kampus Kamikampus Kamikampus Kami



Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat
bijaksanaan dalam
musyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
donesia

FILSAFAT
PRODI

   Program Studi Ilmu Filsafat menghantar para mahasiswa untuk
mendalami ilmu-ilmu Filsafat dan ilmu-ilmu Humaniora yang terkait.
Diharapkan mahasiswa dapat memahami kemanusiaan secara
mendalam, terutama berkaitan dengan hakekatnya, tujuan
keberadaannya dan norma-norma etika dan moral yang khusus yang
harus dimilikinya. Hakikat ini ditemukan dalam keberadaannya sebagai
mahluk ciptaan yang bermartabat citra Allah yang memiliki kebebasan
dan tanggung jawab sosial.
     Prodi Ilmu Filsafat bertujuan mendidik calon pemimpin masyarakat,
calon pembela kemanusiaan, dan calon motivator sumber daya
manusia.

    Yang dipelajari: Logika (agar kita berpikir secara benar, runtut dan
bertanggungjawab), Filsafat Manusia ( mempelajari jatidiri manusia
itu. Apa yang menjadikan manusia itu manusia?), Sejarah Filsafat
(sejarah pemikiran kebijaksanaan dari jaman Kuno, sampai jaman
Kontemporer), Etika (apakah prinsip kebaikan? 

    Terdapat berbagai cabang: Etika dasar, Etika Medis,
Etika Politik, Etika bisnis dsb), Filsafat Kebudayaan
(kebijaksanaan dari dunia Yunani, India, Cina, dan
Nusantara dan budaya-budaya yang lainnya), (Filsafat
Pendidikan: apa dasar dan tujuan pendidikan?),
Metafisika dan Filsafat Ketuhanan (ada apa dibalik
semua yang fisik ini? Bagaimana kita memahami
adanya dan sifatnya Tuhan?). Selain itu juga dipelajari
ilmu humaniora terkait, seperti. Sosiologi, Psikologi dan
Musik.

Santa Katarina dari Alexandria

Pelindung Para Filsuf katolik
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TEOLOGI

PRODI

    Program Studi Teologi menawarkan studi ilmu teologi, filsafat
keilahian atau ilmu-ilmu Ketuhanan (Divinity Studies) dalam
perspektif agama Katolik. Dimulai dengan perkenalan akan Kitab
Suci untuk menggali makna dengan pesannya, selanjutnya
mahasiswa akan diantar dalam perjalanan iman melalui teologi
sistematik. 
   Aneka doktrin Gereja akan didalami mulai dari penciptaan dan
rahmat, Kristologi, Ekklesiologi (teologi tentang Gereja), Mariologi,
Sakramentologi, Misiologi dan Allah Tritunggal. Ajaran mengenai
praksis Gereja juga akan diangkat, sebagai pengantar untuk masuk
dalam pelayanan Gereja: Hukum Gereja, Teologi pastoral, Liturgi,
dan Katekese. Tentu saja sebagaimana diyakini oleh Gereja Katolik,
diajarkan di sini ilmu-ilmu Filsafat dan ilmu Humaniora lain sebagai
dasar berpikir kritis dan seimbang. Filsafat manusia, Etika, Filsafat
Budaya, Sosiologi, Antropologi dan Psikologi turut menjadi prioritas
di dalamnya. 
      Dengan demikian para lulusan akan menjadi pelayan Gereja
yang siap-sedia untuk mewartakan iman, kebenaran dan
kecintaan kepada sesama manusia. Selain untuk para calon
imam Gereja Katolik, program studi ini terbuka untuk umat
awam yang mau mengabdikan dirinya untuk Gereja dan bangsa.
Selain bekerja di lingkungan Gereja Katolik banyak lulusan
bekerja di tengah masyarakat, di kantor pemerintahan dan
sebagai voluntir kemanusiaan untuk pembangunan karakter
bangsa.

Santo Thomas Aquinas

Pelindung Para Teolog 



Mengapa 
awam perlu belajar 

Filsafat dan teologi ? 
       Dalam  Ensiklik Redemptoris missio 
, Paus Yohanes Paulus II menekankan 

bahwa semua awam adalah misionaris 
berdasarkan baptisan yang 

diterimanya maka Tugas mewartakan 
adalah bagian yang tak terpisahkan 
dalam identitasnya sebagai warga 

gereja.
  Dimulai dengan Konsili Vatikan Kedua, Gereja 

telah memperbaharui pandanganya tentang
pentingnya keterlibatan kaum awam dalam 

pekerjaan evangelisasi. Para Bapa Konsili 
berulang kali menekankan kebutuhan besar 
umat awam untuk terlibat secara langsung, 

dalam berbagai cara dan karisma mereka yang 
dapat diungkapkan, dalam “plantatio Ecclesiae” 

dan pengembangan komunitas Kristen.

 

 Maka Secara khusus Gereja melihat peran 
penting para Katekis  yang mengambil peran 
dalam tugas memperdalam iman  dan hidup 
ditengah umat. Konsekuensinya, Gereja juga 

menyadari pentingnya Pendidikan para katekis 
agar memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai iman dan pengetahuan lainnya.

 
 

 Dengan belajar filsafat dan teologi, 
para calon pengajar iman akan 

dibekali pengetahuan yang matang 
sehingga mampu untuk meneruskan 
pengetahuannya kepada umat lain. 

Filsafat dan teologi juga menjadi 
landasan yang kuat untuk 

mempratikan nilai-nilai keutamaan di 
dalam kehidupan nyata.

 



Dalam komunitas kateketik , Mahasiswa/i 
awam akan di bina secara lebih dalam dalam 

bidang spiritual. Hal ini bertujuan agar 
Mahasiswa/i semakin mendalami panggilan 

nya sebagai pemimpin gereja di masa depan. 
 

Kegiatannya dikemas dalam rekoleksi bulanan 
, Misa Komunitas , berbagai Pelayanan seperti 
Koor, memimpin ibadat , fasilitator rekoleksi 

hingga mengajar di sekolah. 

tidak hanya bidang spiritual, Dalam bidang 
intelektual, Komunitas kateketik bersama 

Kampus STFSP akan menyediakan berbagai 
pelatihan yang melatih skill para 

mahasiswa/i seperti pelatihan public 
speaking , Homiletika , dirigen , Mazmur , dan 

berbagai Seminar filsafat dan teologi. 

Sejak 1988, Setiap Mahasiswa/i Awam yang 
menempuh study di STFSP adalah bagian dari 

Komunitas Kateketik yang didalamnya terdapat 
nilai-nilai formatif baik bagi perkembangan 
intelektual dan spiritual.  semua itu diberikan 

guna persiapan di masa depan. 

GROW IN SPIRITUAL LIFE

GROW IN INTELLECTUAL LIFE

Komunitas Kateketik
sTFsP



3 PILAR FORMASI3 PILAR FORMASI
  DI DALAM KOMKAT STFSPDI DALAM KOMKAT STFSP

Personal 
Building

Leadership
Community 

building

Mahasiswa/i di 
ajak untuk 
mengenal 
dirinya dan 

melihat potensi 
yang dimiliki. 

Mahasiswa/i di bina 
untuk menjadi 

pemimpin dalam  
organisasi baik 
kepanitiaan di 

kampus STFSP dan 
dalam 

kepemimpinan 
Komunitas KOMKAT 
di berbagai bidang 

kerja. 

Setiap Mahasiswa/i 
diajak untuk menyadari 
bahwa hidup komunitas 
adalah hidup yang ideal 

dalam study bersama 
maka berbagai kegiatan 
seperti Community day 
dan rekreasi bersama. 

 
Tersedia juga asrama 

Putera dan puteri yang 
menjadi tempat bagi 
berkembangnya nilai 

hidup bersama. 



KESAN MAHASISWA/IKESAN MAHASISWA/I  
KATEKETIK DI STFSPKATEKETIK DI STFSP

Kuliah di STFSP  tak hanya sekadar 
mendapatkan informasi namun juga 
formasi yang sangat bermanfaat bagi 

masa depan. 

Dengan memilih study di STFSP saya 
telah ambil bagian dalam menjawab 

panggilan sebagai pewarta bagi 
gereja di masa depan. 

Belajar di STFSP  adalah hal yang unik dan 
berbeda dengan kampus lain karena kami 

diajar oleh para pastor dan belajar bersama 
para calon imam sehingga diksusi iman 

menjadi semakin dalam. 

Hampir 4 tahun kuliah di STFSP saya sadari
begitu banyak perkembangan dalam diri saya
terlebih dalam pengetahuan Iman dan itu sangat
membantu dalam pelayanan sekarang dan
kedepan. 

Grafili Petrus Mandagi, Prodi Teologi Semester VI

Merlin Rumatora , Prodi Filsafat Semester II. 

Prisella Korompis , Prodi Teologi Semester VI. 

Rano Anduan , Prodi Filsafat Semester VII
 



BAGAIMANA 
PROSEDUR 

PENDAFTARAN? 
Mengikuti test sesuai 

jadwal dan 
gelombang  yang 

tersedia 
Bahan yang diujikan : 
Tes Intelegensi, Tes 

Persepsi Tematis, Tes 
Proyektif, Tes Analogi 

Bahasa Inggris.
 

-Tersedia Test Online 
bagi calon 

mahasiswa/i yang 
berjarak jauh dan 

luar pulau. 

Setelah dinyatakan 
lulus , Calon 

mahasiswa/i dapat 
mengurus biaya 

administrasi melalui 
Bendahara StFSp

Mengisi formulir 
pendaftaran online 

melalui : 
stfsp.ecampuz.com/eadmisi

 
lalu membayar formulir 
pendaftaran sebesar 
100.000 melalui bank. 

atau
mengambil formulir secara 
onsite di kantor STFSP. 

Melengkapi dokumen 
seperti KTP , Kartu 

keluarga, surat 
baptis, surat

rekomendasi Pastor 
paroki dan ijazah SD, 

SMP dan SMA. 



UNTUK PERTANYAAN LEBIH LANJUT

SILAKAN HUBUNGI  : 

Jl. Manado-Tomohon, Km. 10, Pineleng 

Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, 

Sulawesi Utara 95661 - INDONESIA

Pastor Berty  : 081399000819
Ibu Cika          : 085240542408
Pak Welly      : 081356188288

sekolah tinggi filsafat
seminari pineleng

STF Seminari Pineleng

Find Us Komunitas Kateketik

STFSP -Seminari Pineleng
Komkat_stfsp
Komkat.stfsp

Find Us STFSP

fides
veri  as

Ministerium

 

https://stfsp.ac.id/ Komunitas Kateketik- STFSP


