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A. PENGEMBANGAN KUALITAS PEMBELAJARAN

A.1. Berikan CONTOH NYATA semua <b>usaha kreatif</b> yang telah atau sedang
Saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan jelaskan
<b>dampaknya</b>!.

1. Usaha Kreatif

Sebagai dosen harus memiliki usaha kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas
perkuliahan di dalam kelas. Adapun usaha yang saya telah lakukan ialah dengan
memanfaatkan media online. Seperti halnya: Blog pribadi saya: http://freddy.amc.ac.id/, di
group WA kelas bahkan dapat juga menggunakan email: fredy_siagian81@yahoo.com,
bahkan juga dengan menggunakan facebook group Kristen: Jehovah Jireh AMC. 

Dengan menggunakan media, saya dapat mengupload bahan ajar, tugas-tugas bahkan
setiap mahasiswa dapat mengirimkan tugasnya ke email pribadi saya. Selain hal di atas,
saya juga sering menayangkan video rohani, setelah mereka menyaksikan diharapkan
mereka dapat menyimpulkan apa inti dari video tersebut dan apa saja manfaatnya bagi
pribadinya. 

Dengan menggunakan media, tentunya setiap mahasiswa ditantang untuk lebih terbuka
akan perkembangan teknologi dan dapat menggunakan teknologi dengan benar, serta
mendapat informasi yang lebih akurat dan cepat. Pada awal perkuliahan, sekitar 15 menit,
saya harus memberikan waktu untuk membaca Alkitab dan memberikan sedikit renungan
agar dapat memberikan siraman rohani. 

Dan tidak lupa seperti biasanya setiap pertemuan selalu menyampaikan kontrak
perkuliahan yang menjelaskan apa saja yang harus kita pahami setelah belajar materi ini
dan bagaimana kita mengimplementasikan nya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah
melakukan renungan tersebut, saya mulai mengabsen setiap Mahasiswa/iatau mahasiswa.
Dengan cara memanggil nama-nama nya dan memberikan tanda titik setelah itu diakhir
pelajaran nanti Mahasiswa/itersebut dapat menandatangani absensi. 

Hal tersebut dilakukan agar tidak ada Mahasiswa/i yang menitipkan absen sama temannya
dan dengan mengabsensi satu persatu dilakukan agar lebih mengenal setiap Taruna/i,
sehingga kita dapat menyebutkan nama-nama mereka. Sebelum memulai pembelajaran
atau perkuliahan, seperti biasa saya memberikan waktu untuk memberikan beberapa
pertanyaan, guna mengetahui sejauh manakah mereka mengetahui pelajaran sebelumnya.
Tentunya setiap jawabannya yang bagus selalu diberikan apresiasi. Adapun apresiasi
bermacam-macam, sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Seperti memberikan tanda ceklis pada daftar penilian guru yang artinya nanti akan dapat
dipakai untuk menambah nilai. Hal ini dilakukan supaya setiap Mahasiswa/i berani dalam
bertanya dan mengeluarkan pendapat serta belajar untuk menjawab pertanyaan. Atau
memberikan sebuah buku renungan harian untuk dia dapat membacanya di asrama. 

Dengan menggunakan Teknologi dan infomatika dan menggunakan media kreatif ini, setiap
Mahasiswa/i semakin semangat dalam belajar. Selain itu proses belajar mengajar tidak
membosankan serta dapat mempercepat mengetahui informasi. 
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2. Dampak Perubahan

Adapun Dampak perubahan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran yaitu dapat mempermudah dalam melakukan akses dalam mendapatkan
materi perkuliahan yang akan diajarkan. 

Pada lingkungan Akademi Maritim Cirebon, khususnya jurusan Nautika telah terpasang wifi
internet gratis, sehingga dengan mudah para mahasiswa dalam mengakses internet melalui
laptop dan smartphone mereka. Selain mereka dapat membuka blog pribadi saya untuk
mengakses atau upload bahan ajar, mereka juga dapat dengan mudah mendapat materi
pendukung atau sebagai referensi. 

Dalam perkuliahan sebelum dan sesudah perkuliahan selalu diberikan waktu untuk
bertanya dan waktu untuk menjawab, maka hampir semua mahasiswa pro aktif bertanya
dan menjawab pertanyaan temannya. Melalui pembelajaran media elektronik ini, saya
sebagai dosen merasa terbantu dalam menyampaikan materi perkuliahan Pendidikan
Agama Kristen. 

Tentunya sebagai pengajar merasa sangat terbantu dan selalu memberikan apresiasi
kepada Mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan. 
Dampak perubahan dengan penerapan metode belajar dengan menggunakan media
elektronik dapat memberikan suatu perubahan besar terhadap antusiasme dan minat
belajar para mahasiswa. Dengan demikian kegiatan perkuliahan di dalam ruangan memiliki
semangat dan saling berlomba atau pro aktif dalam mengemukakan pendapat. 

Dengan metode ini, saya selaku dosen pengampu tidak   banyak dalam menyampaikan
materi kepada mahasiswa, tetapi mahasiswa yang aktif dalam perkulihan. Terbukti dengan
metode dan strategi yang saya lakukan ini dapat meningkatkan interaksi yang baik antar
mahasiswa dan mahasiwa dengan dosen begitu baik sehingga perkuliahan itu bukan sosok
yang menakutkan atau menegangkan ketika bertemu dengan dosen, tetapi sesuatu yang
diharapkan. 

Sebagaimana motto dari Akademi Maritim Cirebon: â€œCakap Rohaniâ€•. Diharapkan
setiap mahasiswa tanpa memandang latarbelakang Agama nya agar semuanya cakap
rohani. Artinya: taat dan patuh kepada agama dan ajaran-ajarannya. 

A.2. Berikan CONTOH NYATA <b>kedisiplinan</b>, <b>keteladanan</b>, dan
<b>keterbukaan terhadap kritik</b> yang Saudara tunjukkan dalam pelaksanaan
pembelajaran.

3. Kedisiplinan

Contoh nyata bentuk kedisiplinan yang dilakukan sebagai dosen pengampu Pendidikan
Agama Kristen pada Program studi Nautika pada AMC yaitu dengan mentaati aturan yang
berlaku. Dengan mempersiapkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran seperti:
Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), modul bahan ajar baik soft copy yang
akan ditanyangkan dengan menggunakan proyektor, maupun hard copy yang harus dimiliki
oleh setiap mahasiswa. Semua persyaratan yang telah dipersiapkan tersebut akan
diserahkan kepada pembantu direktur (Pudir I) bagian kurikulum.
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Kedisiplinan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran juga dilakukan dengan cara
selalu soal naskah UTS dan UAS tepat waktu sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh
lembaga melalui surat pengumuman persiapan UTS/UAS. Demikian halnya dengan
pelaksanaan hasil koreksi, saya selalu serahkan tepat waktu, sehingga pihak lembaga yang
menerbitkan Kartu Hasil Studi (KHS) tepat waktu.

Bentuk kedisiplinan yang lain, yang telah saya lakukan dalam kegiatan perkuliahan di
dalam kelas juga dengan cara masuk dan keluar dari ruangan kelas sesuai jadwal dan jam
kuliah yang ditetapkan di dalam jadwal perkuliahan. Sebagai pejabat struktural, saya juga
sering mendapatkan tugas dari pihak yayasan dan direktur AMC, namun sebagai dosen
saya tidak pernah melupakan tugas saya sebagai seorang dosen. Yang saya lakukan
pastinya akan minta ijin kepada pudir 1 dan BAAK, serta kaprodi Nautika, untuk dapat
menggantikan hari lain. Sebagaimana peraturan yang disampaikan dalam kontrak
perkuliahan di awal, setiap mahasiswa hanya diperkenankan terlambat minimal 10 menit,
dan jika sudah terlambat, maka mahasiswa yang terlambat disuru berdiri di depan kelas
sambil mendengarkan pembelajaran. Hal ini dibuat sebagai efek jera agar dikemudian hari
boleh datang tepat waktu, sehingga tidak mengganggu jalannya proses perkuliahan. 

Bentuk kedisiplinan yang lain, yang telah saya lakukan dalam mengawali dan mengakhiri
perkuliahan selalu berdoa. Doa terkadang saya pimpin sendiri, tetapi yang sering saya
menunjuk salah seorang mahasiswa untuk memimpin doa, dengan tujuan agar mereka
terbiasa memimpin doa di depan banyak orang. Demikian juga diakhir perkuliahan  saya
berikan kesempatan untuk bertanya dan pertanyaan mereka akan dicoba dijawab oleh
rekannya sendiri, barulah saya dapat memberikan kesimpulan.

4. Keteladanan

Keteladan seorang dosen / pendidik itu sangat penting. Sebagai dosen, saya selalu
memberikan keteladanan dalam berpakaian, berbicara, menjalin hubungan baik dengan
partner kerja sekalipun berbeda latar belakang. Sesuai dengan salah satu motto AMC:
â€œCakap rohaniâ€•, harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan itu tidak
boleh hal-hal negatif yang melemahkan orang lain, tetapi harus perkataan yang positif dan
memberikan motivasi. Tidak membeda-bedakan mahasiswa yang berbeda agama dengan
saya. Ketika sudah waktunya sholat subuh, saya pun juga wajib mengingatkan bahkan ikut
membanguni pada waktu jaga di asrama. 

Akademi Maritim Cirebon (AMC) adalah kampus yang semi militer, dimana jika bertemu
dengan para mahasiswa (Taruna/i) selalu mendapatkan penghormatan, sebagai dosen
saya sellau responi dengan senyuman, yang artinya saya meresponi sikap penghormatan
tersebut. Perhatian saya kepada seluruh Taruna/i juga selalu dengan cara melihat
pakaiannya yang rapi dan menggunakan asesoris dengan baik dan benar, dan jika
menemukan ada sesuatu yang salah, maka saya memberitahukan dengan senyuman dan
seraya mendidik. Tentunya, saya sebagai seorang dosen telah memberikan contoh dengan
berpakaian yang rapi dan sopan.

Mahasiswa atau Taruna AMC juga memiliki asrama. Jadi setiap Taruna/i dari semester 1
sampai semester 4 harus tinggal di asrama, sebagai dosen saya selalu menjalin
komunikasi yang baik kepada sivitas akademika Akademi Maritim Cirebon. Saya selalu
menghindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan satu suku, agama dan budaya
orang lain. Tentunya dosen tidak selalu bertindak benar, contohnya ketika saya salah
mengucapkan atau menyampaikan sesuatu atau bahkan ketika saya tidak datang tepat
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waktu karena ada tugas dari pimpinan, maka saya selalu meminta maaf atas keterlambatan
saya masuk kelas dikarenakan ada panggilan atau rapat dengan pimpinan. Ketika
menyuruh mahasiswa untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan selalu dikatakan tolong
ambilkan absen di atas meja saya. Bahakan setelah diambil selalu mengucapkan
terimakasih sudah mengambil absen. Hal ini saya lakukan untuk memberikan keteladanan
kepada para mahasiswa agar selalu menggunakan 3 magic word (maaf, tolong,
terimakasih) dalam segala hal, agar menjadi orang yang disukai dan disenangi oleh semua
orang.

5. Keterbukaan Terhadap Kritik

Keterbukaan terhadap kritik tentunya sangat penting dalam mengevaluasi diri dosen.
Sebagai dosen, saya  mau terbuka terhadap kritikan, aspirasi dari setiap mahasiswa. Pada
kontrak perkuliahan atau pun awal perkuliahan, saya telah menyampaikan kepada
mahasiswa apabila saya mengajar terlalu cepat, atau terlalu lambat bahkan mungkin suara
saya tidak terdengar jelas, maka dapat memberikan instrupsi dengan cara angkat
tangannya, dan sampaikan aspirasinya. Dengan demikian, saya dapat memperbaiki cara
saya dalam mengajar. 

Penilaian dosen juga dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ada
di Akademi Maritim Cirebon. Penilaian ini dilakukan pada akhir semester. Dengan butir-butir
penilaian yang sudah ditetapkan oleh SPMI. Dari hasil penilaian ini, saya dapat mengetahui
kemampuan dan keterampilan serta ketertarikan para mahasiswa terhadap cara mengajar
saya. Pernah pada saat dilakukan penilaian, saya mendapatkan nilai yang kurang
memuaskan, dimana para mahasiswa banyak yang mengeluh karena pengajaran yang
saya lakukan terlalu monoton dan tidak pariatif. Mereka meminta akan setiap bulan bisa
menonton video. Pada saat saya mengetahui hasil itu, saya pun segera mengubah metode
mengajar saya dan berusaha mencari video-video rohani yang tentunya ada kaitannya
dengan materi yang akan diajarkan dan pada semester berikutnya hasil penilaian begitu
memuaskan.

Keterbukaan terhadap kritik para mahasiswa juga saya lakukan pada akhir semester,
dimana saya menyediakan kertas kosong dan memberikan kepada mahasiswa agar
menuliskan kelebihan dan kekurangan saya selama mengajar di kelas pada semester itu.
Tanpa menuliskan nama, dengan tujuan agar supaya bebas memberikan penilaian.
Penilaian negatif akan menjadi bahan evaluasi diri untuk memperbaiki pada semester
depan. Hal ini saya lakukan untuk menganalisa pribadi saya sendiri dan untuk perbaikan ke
depan. Dengan metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treat) ini saya dapat
belajar mengenal diri sendiri dan dapat memperbaiki aga lebih baik.

sistem administrasi sertifikasi dosen - serdos.dikti.go.id 



B. PENGEMBANGAN KEILMUAN/KEAHLIAN

B.1. tuliskan <b>publikasi karya-karya ilmiah/Produk Karya Seni</b> yang telah Saudara
hasilkan dan tunjukkan buktinya dengan cara mengunggahnya.  Bagaimana
<b>makna dan kegunaannya</b> dalam pengembangan keilmuan/keahlian. Jelaskan
bila karya tersebut memiliki <b>nilai inovatif</b>.

6. Publikasi Karya Ilmiah

Beberapa dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan, saya publikasikan pada jurnal
ilmiah nasional tidak terakreditasi dan satu jurnal ilmiah nasional terakreditasi, yaitu:
 
Rekonstruksi Misi Gereja di Abad 21. Dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional tidak
terakreditasi, nama Jurnal SYNTAX LITERATE, Vol. 1, no 2 Oktober 2016 â€“ISSN :
2541-0849 

Analisa Gaya Hidup Pelaut di Usia Non Produktif dalam membentuk etika tanggung jawab
bagi generasi baru di Akademi Maritim Cirebon, Dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional
tidak terakreditasi, nama Jurnal SYNTAX LITERATE,   Vo. 3 NO. 27  Mei 2018 â€“ ISSN:
2541-0848

Fungsi Karunia-karunia Roh Kudus Terhadap Pertumbuhan Jemaat di Gereja Tiberias
Grand Mall Bekasi Barat, sumber dana mandiri. Dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional
tidak terakreditasi, nama Jurnal SYNTAX LITERATE, Vol. 3 No.4 April  2018.  p. 1-11, apr.
2018. ISSN 2548-1398 http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate

Hubungan Antara Komitmen Organisasi, Komunikasi Interpersonal Dan Kompetensi
Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Akademi Maritim Cirebon, Dipublikasikan pada
jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi, nama Jurnal SYNTAX LITERATE,    Vol 3 No 2
(2018): Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia

7. Makna dan Kegunaan

Adapun makna dan kegunaan hasil penelitian yang saya lakukan adalah sebagai kontribusi
saya dalam bidang penelitian berdasarkan latar belakang keilmuan saya sebagai dosen.
Dan ini juga sebagai bukti kepedulian saya terhadap Gereja Tuhan dan jemaat, terutama
kepada yang membutuhkan hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya ini juga telah
dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi melalui p: ISSN : 2541-0849
e: 2548-1398

Makna dan kegunaan penelitian tentang Rekonstruksi Misi Gereja di Abad 21 adalah untuk
mengetahui Pergeseran ajaran agama terjadi dari konsep dogmatis menjadi kritis, ajaran
agama terus dibedah dan dikembangkan untuk menemukan kemanfaatan bagi seluruh
umat manusia dan agar para theologi dan orang Kristen dapat mengetahui  bahwa Alkitab
harus mampu menafsirkan masalah kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat.

Selanjutnya makna dan kegunaan penelitian tentang Analisa Gaya Hidup Pelaut di Usia
Non Produktif dalam membentuk etika tanggung jawab bagi generasi baru di AMC adalah
untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan para pelaut tidak kaya pada masa tuanya.
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Dimana peluang kerja dan gajinya besar. Banyak diantara pelaut yang hidup sederhana,
memiliki rumah sederhana, bahkan masih belum mempunyai rumah alias masih
mengontrak. Penyebab kegagalan atau ketidak tahuan para pelaut senior tersebut, akan
disampaikan kepada mahasiswa AMC agar dapat menjadi perhatian dan pelajaran
sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sewaktu masih aktif bekerja atau
berlayar.

Makna dan kegunaan penelitian tentang Fungsi Karunia-karunia Roh Kudus Terhadap
Pertumbuhan Jemaat adalah untuk: Memberikan kontribusi  kepada STT, gereja dan para
pemimpin gereja serta para hamba-hamba Tuhan, tanpa memandang denominasi gereja
agar tetap melayani Tuhan dengan  Kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan pikiran
serta memberikan sumbangsih kepada orang percaya tentang Fungsi Karunia-karunia Roh
Kudus terhadap  pertumbuhan iman jemaat. Sehingga setiap orang percaya merindukan
Tuhan melalui karya Roh Kudus.

Selanjutnya makna dan kegunaan penelitian tentang Hubungan Antara Komitmen
Organisasi, Komunikasi Interpersonal Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai
Di Akademi Maritim Cirebon ialah kepada pihak pengelola dan manajemen. Bahwasanya 3
variabel (komitmen organisasi, komunikasi interpersonal dan kompetensi pegawai) sangat
mempengaruhi terhadap kinerja pegawai di AMC. Dengan demikian dalam meningkatkan
kinerja pegawai dan produkifitas kampus, maka perlu diperhatikan ketiga hal tersbeut.

8. Nilai Inovatif

Nilai inovasi dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan tentang Fungsi Karunia-karunia
Roh Kudus Terhadap Pertumbuhan Jemaat, yang telah saya publikasikan melalui jurnal
ilmiah nasional tidak terakreditasi bisa dijadikan dasar bagi pelayanan dalam gereja oleh
para Pendeta dan orang-orang percaya  bahwa sesungguhnya Karunia-karunia Roh Kudus
sangat penting dalam pertumbuhan jemaat baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena
yang menjadikan seseorang itu percaya dan bertobat atau atau bertumbuh dalam iman
bukan karena keahlian manusia tetapi karena berkat dan kasih karunia Tuhan. 

Nilai inovasi berikutnya dari penelitian tentang Rekonstruksi Misi Gereja di Abad 21 yang
saya publikasikan pada jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah sebagai acuan
kepada para teolog dan pimpinan Gereja bahwa ajaran atau dogmatika gereja dapat
berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika
temu-lintas-teks (cross-textual interpretation). Dengan demikian agar para teolog tidak
berhenti untuk belajar menggali kebenaran yang hakiki.

Selanjutnya nilai inovasi dari hasil penelitian saya tentang Analisa Gaya Hidup Pelaut di
Usia Non Produktif dalam membentuk etika tanggung jawab bagi generasi baru, yang telah
saya publikasikan melalui jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah sebagai dasar
acuan kepada setiap generasi baru (taruna Akademi Maritim Cirebon) agar menjadi Pelaut
yang Takut akan Tuhan dan dapat menginvestasikan uangnya dengan benar ketika masih
produktif (aktif kerja sebagai pelaut).

Nilai inovasi dari hasil penelitian saya tentang Fungsi karunia-karunia Roh Kudus terhadap
pertumbuhan gereja yang saya publikasikan pada jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi
ialah sebagai pelajaran dan bahan acuan bagi para pendeta dan orang percaya yang rindu
melayani Tuhan dan mengalami pertumbuhan gereja agar tidak mengandalkan pikiran,
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kepintaran dan atau kehalian tetapi mengandalkan Tuhan melalui karya Roh Kudusnya. 

Nilai inovasi dari hasil penelitian tentang Hubungan Antara Komitmen Organisasi,
Komunikasi Interpersonal Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di AMC
yang saya publikasikan pada jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi ialah sebagai dasar
acuan kepada manajemen AMC agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dengan
meningkatnya kinerja pegawai tentunya akan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

B.2. Berikan CONTOH NYATA <b>konsistensi</b> dan <b>target kerja</b> yang Saudara
tunjukkan dalam pengembangan keilmuan/keahlian

9. Konsistensi

Konsistensi yang saya jalankan adalah semenjak saya lulus dari SMA, saya melanjutkan
studi pada tahun 2004 di STT STAPIN Majalengka dengan program studi Theologi yaitu
Theologia Pastoral. Menyelesaikan program S1 pada tahun 2008 dengan gelar S.Th
(Sarjana Theologi) Sejak lulus S1, saya menjadi guru Agama Kristen di SMP Persada
Bekasi dan Dosen Di Akademi Maritim Bekasi, yang sekarang menjadi Akademi Maritim
Cirebon (tempat saya mengajar sekarang). Setelah mengajar kurang lebih 4 tahun, yaitu
pada tahun 2012 saya langsung melanjutkan studi di Pasca Sarjana atau S2 di STT Jaffray
Jakarta dengan mengambil jurusan yang linier dengan keilmuan bidang Theologi yaitu
Theologia Sistematika. Dan saya menyelesaikan S2 saya pada tahun 2014 dengan gelar
Magister Theologi (M.Th). Sehubungan dengan dipercayakan menjabat sebagai Pejabat
Struktural bagian ketua SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), pada tahun 2015
melanjutkan studi  Pasca Sarjana di STIE Cirebon dengan jurusan Manajemen SDM, dan
menyelesaikannya pada tahun 2017 dengan gelar Magister Manajemen (M.M). Dan saya
telah mengikuti program Doktoral (S3) di STT IKAT Jarkata untuk program Studi Doktor
Theologi (D.Th)

Dalam pengembangan karir saya sebagai dosen semenjak tahun 2008 dan dalam rangka
meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dan dosen, saya sering mengikuti
seminar-seminar, pelatihan, lokakarya dan workshop yang ada kaitannya dengan mata
kuliah saya. Dengan demikian, saya dapat mengumpulkan sertifikat yang dapat menunjang
dan mendukung serta meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen. Sejak tahun
2008-sekarang saya masih tetap mengajarkan mata kuliah pendidikan Agama Kristen. Dan
sejak saya meningkatkan kompetensi saya di Paska Sarjana untuk Manajemen SDM pada
tahun 2015, dan menyelesaikannya pada tahun 2017, maka saya juga mengajar mata
kuliah kepemimpinan dan kerjasama tim pada semester genap.
 
Konsistensi yang dapat saya lakukan dalam karier saya selanjutnya sebagai dosen ialah
dengan melakukan kegiatan penelitian yang terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan.
Dan secara terus menerus, saya selalu ingin meningkatkan kompetensi saya dengan cara
mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop dan sebagainya. Bahkan dalam
meningkatkan pemahaman tentang publikasi ilmiah pun saya ikuti melalui
pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh kemenristek dikti melalui kopertis IV wilayah
Bandung. 

Konsistensi lain yang saya telah lakukan kaitannya dalam rangka kegiatan pengabdian
kepada masyarakat  seperti menjadi pengkhotbah tetap di Gereja Pentakosta Mangseng,
pengkotbah undangan dari gereja-gereja lain, mengisi seminar di STT STAPIN, menjadi
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ketua Panitia Natal Pentakosta Se-Jabotabek, ketua arisan marga Siagian dan
pengkhotbah di arisan-arisan Marga / perkumpulan. Saya secara konsisten melakukan
pengabdian masyarakat ini setiap bulan untuk pengkotbah dan setiap tahun menjadi
pembicara pada Seminar di STT STAPIN Majalengka. 
 

10. Target Kerja

Target yang akan dilakukan terkait dengan karier sebagai dosen dalam pendidikan dan
pengajaran ialah: pertama sekali mengajukan angka kredit jabatan fungsional dosen pada
tahun 2017 dan pada bulan April 2017, saya telah mendapat jabatan akademik dosen
Asisten Ahli. Dengan mendapatkan jabatan akademik asisten ahli, saya dipercaya oleh
pimpinan intstitusi untuk mengajar sesuai dengan beban mengajar yang berlaku pada level
itu. Pada tahun 2019, saya berencana untuk meningkatkan jabatan akademik saya menjadi
lektor. Untuk mencapai lektor tentunya saya harus mempersiapkan diri dan memenuhi
peryaratan yang berlaku. Saya telah mempublikasikan karya ilmiah saya sewaktu di S1
Theologi, S2 Theologi dan S2 Manajemen SDM. Sehingga dengan 3 jurnal yang
dipublikasikan tersebut dan bukti-bukti lain yang mendukung sesuai dengan Tridarma
Perguruan Tinggi diharapkan dapat memenuhi skor nilai untuk mendapatkan jabatan
akademik lektor. Bahkan saya telah melanjutkan studi di STT IKAT JAKARTA untuk
Program S3 dengan mengambil jurusan yang linier yaitu Program Doktoral Theologi (D.Th).
Dengan mengambil program Doktoral ini saya berharap dapat terus meningkatkan jabatan
akademik saya menjadi lektor kepala bahkan akan terus meningkatkan jurnal ilmiah sampai
menjadi guru besar. 

Target kerja dibidang Pengabdian pada masyarat akan tetap menjadi pengkotbah tetap di
Gereja Pentakosta Mangseng dan sebagai ketua di Arisan / paguyuban marga maupun
lingkungan. Bahkan menjadi pemateri seminar di STT STAPIN dan STT yang lainnya juga.
Hal ini sudah menjadi agenda tetap bahkan akan terus meningkatkan agar saya dapat
menjadi berkat kepada masyarakat.

Dalam meningkatkan jabatan akademik saya, selain melanjutkan studi program doktoral,
saya akan selalu melaksanakan penelitian yang akan dipulikasikan baik di jurnal akreditasi
maupun jurnal imternasional dan akan saya lakukan minimal 1 kali / semester. Dengan
demikian saya targetkan agar bisa lulus serdos pada tahun 2018 ini, supaya dapat
membantu saya dalam menyelesaikan studi program Doktoral dan biaya penelitian untuk
dipubilkasi di jurnal nasional yang terakreditasi bahkan jurnal internasional.
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C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.1. Berikan CONTOH NYATA penerapan ilmu/keahlian Saudara dalam berbagai
<b>kegiatan pengabdian kepada masyarakat</b>. Deskripsikan <b>dampak
perubahan</b> dan <b>dukungan masyarakat</b> terhadap kegiatan tersebut !

11. Kegiatan PKM

Adapun kegiatan yang saya lakukan yang kaitannya dengan pengabdian kepada masyrakat
adalah: 
Pada tahun 2015, saya sebagai pengkotbah tetap di Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi
Utara. Disamping pengkotbah di Ibadah Minggu Raya, juga menjadi Worship Leader (WL)
yang bertugas untuk pemimpin pujian dan pelayanan Perjamuan Kudus. Serta ibadah
Pemuda dan remaja dan Kaum bapak yang diadakan pada hari sabtu malam. Disamping
itu, saya juga pengkhotbah di Ibadah Persekutuan / Paguyuban Marga Siagian
Pada tahun 2016, saya sebagai pengkotbah tetap di Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi
Utara. Disamping pengkotbah di Ibadah Minggu Raya, juga menjadi Worship Leader (WL)
yang bertugas untuk pemimpin pujian dan pelayanan Perjamuan Kudus. Serta ibadah
Pemuda dan remaja dan Kaum bapak yang diadakan pada hari sabtu malam. Disamping itu
juga sebagai ketua arisan Siagian, saya juga terlibat sebgaai pengkhotbah yang
dilaksanakan arisan setiap bulan sekali.

Pada tahun 2017, saya sebagai ketua Panitia natal gabungan Pentakosta Se-Jabotabek
yang dilaksanakan di TMII â€“ Jakarta Timur dan Pada tahun 2017, saya sebagai
pengkotbah tetap pada minggu 4 di Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi Utara. Disamping
itu juga sebagai ketua arisan Siagian, saya juga terlibat sebagai pengkhotbah yang
dilaksanakan arisan setiap bulan sekali.

Pada tahun 2018, kunjungan para alumni STAPIN, sebagai pemateri (pembicara) dalam
seminar, dengan tema: Teologia Sistematis, Kepemimpinan dan Kerjasama Tim di Kampus
STT STAPIN Majalengka-jawa Barat. Dan saya mendapatkan jadwal sebagai pemateri 1 X
6 bulan.
Pada tahun 2018, saya sebagai pengkotbah tetap pada minggu 4 di Gereja Pentakosta
Mangseng Bekasi Utara. Pada Tahun 2018, undangan pengkotbah dan perjamuan Kudus
di GBI Dobo â€“ Kepulauan ARU. 

Pada tahun 2018, saya sebagai pengkotbah tetap di Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi
Utara. Disamping pengkotbah di Ibadah Minggu Raya, juga menjadi Worship Leader (WL)
yang bertugas untuk pemimpin pujian dan pelayanan Perjamuan Kudus. Serta ibadah
Pemuda dan remaja dan Kaum bapak yang diadakan pada hari sabtu malam. Disamping itu
juga sebagai ketua arisan Siagian, saya juga terlibat sebgaai pengkhotbah yang
dilaksanakan arisan setiap bulan sekali.

Dalam hal melaksanakan PKM di Kmapus, institusi juga mempercayakan saya untuk
mendampingi mahasiswa dalam kegiatan membantu kebersihan sungai dan pinggir laut
yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Cirebon. Dengan mengerahkan mahasiswa maka
daerah kota Cirebon khususnya Harjamukti boleh bersih dan rapi.

12. Dampak Perubahan
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Adapun dampak prubahan dari pengabdian kepada masyarakat tersebut di atas adalah
sebagai berikut:

Dampak perubahan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015 berupa
menjadi pengkhotbah dan Worship Leader (WL)  ialah jemaat mengalami pertumbuhan
secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, dimana jemaat semakin rindu beribadah dan
rindu melayani Tuhan. Sedangkan secara kuantitas, dimana jumlah jemaat semakin
mengalai pertambahan jiwa. Dari tahun 2015 jumlah jemaat sekitar 100 orang, pada tahun
2016 menjadi 120 orang. Disamping itu, sebagai WL, saya juga banyak memberikan
pembelajaran bagaimana seharusnya menjadi WL yang baik dan benar, sehingga dapat
mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah. Demikian  dari tahun 2016 jumlah jemaat
sekitar 120 orang, pada tahun 2017 menjadi 150 orang. Disamping itu, sebagai WL, saya
juga banyak memberikan pembelajaran bagaimana seharusnya menjadi WL yang baik dan
benar, sehingga dapat mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah.

Dampak perubahan ketika Pada tahun 2017, saya dipilih sebagai ketua Panitia Natal
gabungan Pentakosta Se-Jabotabek yang dilaksanakan di TMII â€“ Jakarta Timur ialah
begitu banyaknya yang hadir dalam perayaan natal tersebut, dimana diperkirakan yang
hadir hanya 1.200 orang tetapi yang datang melebihi target dan setiap pemimpin gereja
memberikan ucapan salam dan terimakasih kepada saya sebagai ketua panitia yang dapat
memimpin acara dengan penuh hikmat dan dana semuanya tercukupi. Bahkan mereka pun
mengatakan pada perayaan Natal kali ini adalah spesial dan menjadi contoh untuk
perayaan Natal pada tahun berikutnya. 

Dampak perubahan kunjungan para alumni STAPIN Pada tahun 2018, sebagai pemateri
(pembicara) dalam seminar, dengan tema: Teologia Sistematis, Kepemimpinan dan
Kerjasama Tim di Kampus STT STAPIN Majalengka-jawa Barat ialah begitu memberikan
inspirasi kepada para mahasiswa Theologi, bahwa lulusan Theologi bisa berkiprah di dunia
manapun yang penting ada keinginan dan tekad yang kuat serta tetap berjuang dan tidak
lupa menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga para mahasiswa memiliki semangat untuk
melanjutkan kuliah dan ingin menjadi berkat bukan hanya di gereja tetapi juga dalam
masyarakat dan pendidikan.

Dampak perubahan yang saya sebagai  undangan pengkotbah dan perjamuan Kudus di
GBI Dobo â€“ Kepulauan ARU Pada tahun 2018 ialah begitu antusiasnya jemaat
mendengarkan jika seorang pendeta dari jawa yang berprofesi sebagai dosen boleh hadir
di pulau kecil di Dobo. Mereka sangat berharap agar dapat memberikan waktu dikemudian
hari untuk berbagi berkat firman Tuhan.

Demikian juga dengan dampak perubahan yang dilakukan dalam kegiatan kebersihan
lingkungan di kota Cirebon. Dimana Para mahasiswa dengan antusias boleh terlibat dalam
membersihkan sungai-sungai dna pinggir laut. Khususnya daerah terminal Harjamukti
Cirebon, yang sudah menjadi agenda mahasiswa kami untuk membersihkan setiap bulan.
Dengan demikian Lingkungan terminal boleh bersih dan asri.

13. Dukungan Masyarakat

Dukungan dari masyarakat yang diberikan dalam kaitannya terhadap pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah sbb:

Pada kegiatan pengadian kepada masyarakat dalam hal sebagai penghotbah tetap di
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Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi Utara ialah sejak dari 2015 â€“ 2018 ini ialah dengan
adanya dukungan dari Pimpinan Jemaat serta para jemaat yang selalu merindukan
kehadiran saya sebagai penghotbah di gereja tersebut. Disamping sebagai penghotbah
yang telah melakukan ibadah selama 2 jam dari Pkl. 08.00-10.00 wib. Masih diberikan
kesempatan untuk memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan dalam memberikan
pengajaran yang ditujukan agar setiap hamba Tuhan semakin diperkaya oleh pengetahuan
akan firman Tuhan dan yang ujungnya membawa kepada pertumbuhan iman. 

Pada kegaitan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ketua arisan Siagian, yang masa
bakti 2 tahun telah berakhir, tetapi anggota masih tetap meminta agar berjalan satu periode
lagi menjadi ketua arisan Siagian. Dukungan dari anggota arisan Siagian dibuktikan dengan
kehadiran arisan mencapai 90-100% setiap kegiatan. Demikian juga halnya dengan
pengabdian pada masyarakat sebagai ketua panitia Pentakosta Sejabotabek pada tahun
2017, seluruh pimpinan dan jemaat masih merindukan keterlibatan saya sebagai ketua
panitia dalam acara atau momen-momen tertentu yang bersifat massal. Dukungan dari
masyarakat atau jemaat terlihat dari kehadiran melebihi target atau komsumsi yang sudah
disediakan. Namun, beberapa pengusaha yang mendukung acara ini langsung bertindak
unuk membelikan konsumsi dari luar agar seluruh peserta dapat menikmati makan siang
bersama-sama.

Selanjutnya pada kegiatan pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan pada tahun
2018 yaitu pemateri dalam kegiatan pertemuan alumni STT STAPIN Majalengka yang
dilaksanakan setiap bulan sekali. Dimana pemateri adalah para alumni yang sudah
dianggap sukses dan siap memberikan kontribusi, sedangkan pesertanya adalah seluruh
mahasiswa STT STAPIN dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Dukungan yang diberikan oleh
pimpinan STT STAPIN dan pejabat serta staff dan para mahasiswa begitu luar biasa, hal ini
terbukti dari jumlah peserta yang hadir pada saat itu. Unsur Pimpinan dan staff dapat
mengikuti kegiatan sampai akhir. Bahkan para mahasiswa juga dengan antusias untuk
berharap agar saya dapat menjadi pemateri lagi. 
 
Demikian dengan keterlibatan aktif mahasiswa dan karyawan AMC dalam kebersihan kota
Cirebon. Apabila ada kegiatan kota Cirebon, selalu ada undangan untuk kami agar ikut
berperan serta dalam mensukseskan acara tersebut. 

C.2. Berikan CONTOH NYATA <b>kemampuan berkomunikasi</b> dan <b>kerjasama</b>
yang Saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat.

14. Kemampuan Berkomunikasi

Kemampuan berkomunikasi yang saya lakukan pada saat melaksanakan kegitan
pengabdian pada masyarakat ialah dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik
dan benar. Memiliki intonasi suara yang baik dan gerak tubuh yang tidak kaku. Dengan
komunikasi tersebut, jemaat merasa senang dan memberikan perhatian terhadap khotbah
serta termotivasi untuk mencatat apa yang saya khotbah pada saat itu. Berkotbah dengan
intonasi naik turun suara akan menarik perhatian dan menjauhkan kebosanan dari jemaat
sehingga sampai akhir mereka perhatikan dan paham apa yang dikhotbahkan. 

Berkomunkasi yang baik saat menyampaikan khotbah juga saya lakukan dengan
memberikan pertanyaan pada seseorang yang tentunya tidak sedang menguji tetapi
meneguhkan apa yang disampaikan. Bahkan saya suka mengulang-ulang poin penting
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sebagai penekanan atas apa yang saya sampaikan. Ketika ada jemaat yang mengantuk
sedang mendengarkan kotbah, saya sengaja mengeraskan suara dan memperhatikan
orang itu atau bahkan membuat suatu cerita  sebagai ilustrasi khotbah yang disampaikan.

Disamping itu, saya menggunakan media proyektor dan peraga gambar-gambar serta video
rohani yang mendukung khotbah saya. Dengan audio video akan membuat jemaat dapat
menyaksikan dan mengingat apa yang telah mereka lihat. Sehingga dengan mudah pesan
itu disampaikan dan diingat oleh mereka.  Dengan menggunakan peraga tentunya akan
sangat mudah untuk saya menyampaikan materi, bahkan bagi jemaat yang mendengar
untuk mengerti.

15. Kemampuan Kerjasama

Kemampuan bekerjasama yang saya lakukan dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam hal ketua Panitia Natal gabungan Pentakosta Sejabotabek pada tahun
2018, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik. Saya langsung buat satu group WA
yang isinya seluruh panitia natal, sehingga mudah berkordinasi dan mudah mengetahui
sampai dimana pekerjaan ataub pencapaian setiap anggota. Dana yang dibutuhkan yang
begitu besar sekitar 80 jutaan bisa terkumpul dengan cepat karena ada kerjasama yang
baik dan kordinasi yang baik juga. 

Kerjasama juga dapat saya lakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam
Gereja Pentakosta di Bekasi. Sebagai wakil pimpinan dan juga pengkhotbah tentunya
harus terlibat dalam kegiatan yang ada di Bekasi. Dengan Telepon, Watshapp bahkan
email dapat mengerjakan pekerjaan yang ada di Gereja sekalipun saya sendiri lebih banyak
tinggal di Cirebon. 

Bentuk kerjasama yang lain dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
organisasi Paguyuban atau arisan Marga Siagian. Selaku ketua tentunya harus dapat
mengkordinir setiap kegiatan yang ada. Namun kesulitan saya ialah dimana saya
berdomisili dua tempat yaitu di Cirebon dan Bekasi. Organisasi di Bekasi, sedangkan
kegiatan dan tinggal saya lebih banyak di Cirebon. Watshapp dan telpon mempermudah
dan mempercepat untuk bisa kordinasi dan informasi. Dimana saya juga membuat group
WA khusus bagi anggota group SIAGIAN sehingga ketika ada kegiatan dapat dengan
mudah dikordinasi atau diinformasikan kepada seluruh anggota. 

Tentunya kerjasama yang baik, yang saya lakukan baik di Gereja, Arisan Marga, dan
organisasi yang lain dapat berjalan dengan baik dan lancar karena ada komunikasi yang
baik dan saling mempercayai .
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D. MANAJEMEN/PENGELOLAAN INSTITUSI

D.1. Berikan CONTOH NYATA kontribusi Saudara sebagai dosen,  berupa pemikiran
untuk meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas,
jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dll), <b>implementasi
kegiatan</b>, dan bagaimana <b>dukungan institusi</b> terhadap kegiatan tersebut.

16. Implementasi Kegiatan dari Usulan/Pemikiran

Adapun implementasi kegiatan dari pemikiran yang saya lakukan dalam kaitannya terhadap
peningkatan mutu manajemen institusi semenjak bergabung di Akademi Maritim Cirebon
(AMC) disamping saya sebagai dosen adalah: Pada tahun 2011 sampai sekarang menjabat
sebagai pembina rohani Kristen. Dimana Para mahasiswa wajib tinggal di asrama dan
selalu dilaksanakan doa setiap pagi. Pada tahun 2012 sampai sekarang, saya juga
dipercayakan sebagai Bimbingan Konseling. Dimana setiap Taruna/i yang memiliki masalah
perkuliahan ataupun pribadi mendapatkan pembinaan melalui bimbingan konseling. 

Pada Tahun 2014 sampai 2017, saya pernah dipercayakan sebagai pustakawan. Dimana
saya memberikan ide-ide agar buku-buku dalam perpustakaan itu dapat di cek secara
online. Dan hal itu sudah berlaku sampai saat ini. Pencarian buku sudah dilakukan tidak
manual lagi tapi dengan mudah dengan menggunakan online.

Pada Tahun 2015 sampai sekarang, saya dipercayakan menjabat sebagai anggota Badan
Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Tirta Bahari. Dimana organ Yayasan tinggal di Bekasi,
saya harus dapat menyampaikan informasi atau isi hati lembaga kepada Yayasan. Dan
sebaliknya apa perintah Yayasan kepada lembaga. Tentunya sebagai BPH, saya harus
bisa bijaksana dalam menyampaikan berbagai macam keluhan-keluhan dari lembaga.

Pada Tahun 2015 sampai sekarang, saya juga dipercayakan sebagai ketua SPMI (Satuan
Penjaminan Mutu Internal) dan atau Quality Management Representative (QMR). Dimana
saya harus bisa menjaga mutu AMC. Pada saat diangkat saya sebagai ketua SPMI / QMR,
akreditasi prodi semuanya masih peringkat Akreditasi C. Tetapi pada tahun 2018, jurusan
Nautika telah mendapatkan Akreditasi B. Bahkan Jurusan Teknika sedang menunggu
visitasi dari Asessor BAN PT, yang akan dijadwalkan pada bulan Juni 2018. Demikian juga
dengan Prodi KPN telah diajukan re-Akreditasi melalui SAPTO. Bahkan Akreditas AIPT
juga telah diajukan melalui SAPTO. Dalam hal ini, saya dan tim menargetkan bahwa pada
bulan Oktober 2018 sebelum dilaksanakan wisuda, semua prodi baik Nautika, Teknika,
KPN dan bahkan AIPT sudah mendapatkan Akreditasi B. 

17. Dukungan institusi

Pimpinan Institusi dalam hal ini Direktur sangat mendukung pemikiran yang telah saya
lakukan terhadap lembaga. Saya sebagai dosen dan dipercaya merangkap beberapa
jabatan dalam akademik. Sebagai pustakawan, saya meminta agar tenaga IT dapat
diperbantukan untuk membuat program internet onlie di perpustakaan. Sehingga sekarang
buku dalam perpustakaan sudah dapat menggunakan komputer online. Sejak 2017,
perpustakaan AMC sudah area wifi gratis dan dapat mengakses judul-judul buku dan
tempat buku dengan cepat dan mudah. Dengan adanya fasilitas ini, maka setiap
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mahasiswa senang untuk membaca di perpustakaan karena nyaman dan fasilitas yang
memadai.

Dukungan Direktur dalam kaitannya pada saya sebagai dosen yang merangkap sebagai
Ketua SPMI / QMR dalam kaitannya meningkatkan mutu AMC. Dalam meningkatkan mutu
Akademi Maritim Cirebon yang bernaung di bawah dua kementerian: Kemenristek dikti dan
kemenhub. Kedua-duanya memiliki aturan masing-masing. Dimana kemenristek dikti
diharapkan meningkatkan mutu dengan Akreditasi dari BAN PT sedangkan kemenhub
harus mendapatkan APPROVAL dari DJPL. Kerjasama yang baik antara Yayasan dan
lembaga sehingga dapat terpenuhi setiap persyaratan yang dibutuhkan, seperti halnya:
Pemenuhan 8 standar Pendidikan Tinggi, bahkan pemenuhan sarana dan pra sarana yang
menyangkut Prodi NAUTIKA dan TEKNIKA, serta laboratorium-laboratorium. Dan sesuai
dengan peraturan perhubungan bahwa setiap Institusi Diklat Kemaritian  wajib memiliki
simulator untuk Nautika dan Teknika. Dimana dukungan dari Yayasan  dan Direktur, AMC
telah memiliki Full bridge Simulator untuk Nautika dan Full Engine Simulator untuk Teknika,
sehingga pada tahun 2017, AMC telah di Approval dari Dirjen Perhubungan Laut (DJPL),
sehingga AMC boleh melaksanakan ujian keahlian pelaut di Kampus sendiri. dalam
pemenuhan fasilitas ini dibelikan langsung dari Polandia dan Belanda. 

D.2. Berikan CONTOH NYATA <b>kendali diri</b>, <b>tanggungjawab</b>, dan
<b>keteguhan pada prinsip</b> yang Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam
implementasi manajemen/ pengelolaan institusi. 

18. Kendali Diri

Kendali diri yang biasanya saya lakukan dalam kaitannya sebagai dosen dalam menjabat
sebagai manajemen institusi dalam pembelajaran pada saat perkuliahan di dalam kelas,
jika mahasiswa indisipliner seperti  masuk terlambat. Tentunya sebagai dosen pengampu
mata kuliah pada saat itu, saya harus bertanya untuk mengetahui alasan kenapa dia masuk
terlambat. Jika alasan yang disampaikan masuk diakal dan tidak menyalahi aturan yang
disampaikan pada saat kontrak perkuliahan dan aturan kampus, maka harus dimaklumi
tetapi diberikan saran agar diperbaiki dikemudian hari. Tetapi apabila alasannya tidak
masuk akal dan dianggap mengada-ngada, maka saya sebagai dosen harus melaksanakan
konsekuensi pada saat kontrak perkuliahan, dimana mahasiswa yang datang terlambat
lebih dari 15 menit, maka sepanjang perkuliahan akan berdiri di depan kelas sambil
mendengarkan pembelajaran. Dengan ditegakkan aturan tersebut diharapkan para
mahasiswa akan memperbaiki kehadirannya.

Kendali diri yang saya lakukan sebagai dosen dan merangkap sebagai pustakawan pada
tahun 2014 sampai 2017 ialah dimana mahasiswa yang masuk ke dalam ruangan
Perpustakaan harus memenuhi peraturan yang ada ditempelkan di depan perpustakaan.
Dimana setiap orang yang masuk dilarang membawa makanan dan minuman, tidak boleh
ngobrol, melepaskan sepatu dan meminjam buku tidak lebih dari 3 hari. Apabila melakukan
pelanggaran yang sifatnya ringan seperti masuk tidak buka alas kaki, ngobrol di dalam
ruangan, maka saya hanya menegor agar tidak mengulangi kesalahannya. Tetapi bagi
yang mmeinjam buku atau menghilangkan buku yang dipinjam tentunya harus ada
konsekuensinya. Dimana orang yang meminjam buku tidak mengembalikan tepat waktu
maka tidak diperkenankan meminjam buku selama 1 bulan. Bagi yang menghilangkan buku
pinjaman dari Perpustakaan, harus menggantikan seperti buku yang sama. 
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Kendali diri yang saya lakukan sebagai dosen yang merangkap sebagai ketua Satuan
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) / QMR dalam bidang penjaminan mutu bagi kampus
AMC. Dimana ketika kegiatan tidak dilakukan dengan baik seperti prosedur yang sudah
ditetapkan dan disahkan di AMC. Seperti contoh Prosedur Penerimaan Calon Taruna Baru
(P2CT). Dimana taruna harus mengisi bayar dan mengisi Formulir, test akademik, test
kesehatan, psikotest, wawancara. Ketika panitia pelaksana melakukan tidak sesuai dengan
prosedur, saya wajib menegor dan mengingatkan bagaimana prosedur P2CT yang sudah
ditetapkan. Hal ini dilakukan agar setiap prosedur ditempuh dengan baik sehingga AMC
semakin bermutu. 

19. Tanggung Jawab

Bentuk dari tanggung jawab saya selaku dosen dalam kaitannya sebagai pengampu mata
kuliah Pendidikan Agama Kristen dan Kepemimpinan dan Kerjasama Tim adalah dengan
menyusun silabus dan rencana pembelajaran semester, membuat naskah soal tepat waktu,
mengoreksi hasil lembar jawaban dengan tepat waktu, masuk mengajar sesuai jadwal
bahkan tepat waktu. Disamping itu, ketika ada undangan rapat dosen dan karyawan, saya
selalu hadir tepat waktu supaya saya bisa mengetahui program-program dari institusi dan
apa yang menjadi target dari lembaga di tahun semester berjalan. Serta informasi-informasi
yang kaitannya dengan perkembangan kampus. 

Bentuk dan tanggung jawan lain saya sebagai dosen dan suga sebagai pembimbing tugas
akhir bidang teknis penulisan (Pembimbing 2). Saya selalu meluangkan waktu untuk
membimbing bagaimana cara penulisan Tugas Akhir (TA) yang baik dan benar sesuai buku
panduan yang berlaku di AMC. Saya menyarankan agar setiap mahasiswa yang mau
menghadap untuk bimbingan TA agar memberitahukan terlebih dahulu melalui pesan
singkat sehingga mereka tahu jadwal dan waktu senggang saya. Dengan demikian mereka
tidak lama menunggu. Bahkan saya sampaikan untuk bertemu dengan saya dalam
melaksanakan bimbingan hanya bisa dilakukan di Kampus, tidak menerima di luar apalagi
datang ke rumah. Hal ini saya lakukan agar, mahasiswa tidak berpikir apa oleh-oleh yang
akan saya bawa kepada dosen saya. 

Sebagai dosen penguji Tugas Akhir (TA), saya selalu melaksanakan tugas dengan
profesional dan melaksanakan aturan yang berlaku di AMC. Sebagai dosen penguji saya
memperhatikan apakah penulisan TA sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan atau
tidak, disamping itu saya bertanya bagaimana melakukan / metode penelitian yang dipakai.
Pertanyaan saya tentunya tidak membuat mahasiwa tegang dan takut tetapi sesungguhnya
ingin mengetahui sejauh mana dia dapat menguasai apa yang dia tulis.

Demikian juga dengan tanggung jawab saya sebagai dosen dan juga sebagai ketua Satuan
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) / QMR, saya harus menyampaikan visi misi, tujuan dan
sasaran mutu serta target-target peningkatan Mutu AMC kepada seluruh stakeholder,
sehingga seluruh elemen dalam kampus sama-sama mengetahui dan berjuang untuk
bersama mencapai tujuan tersebut. Dalam mensosialisasikan visi misi institusi, saya
menyampaikan agar seluruh kelas dan lapangan terbuka ditempelkan dengan tujuan
semua orang dapat melihat dan mengetahuinya, bahkan website amc.ac.id. Supaya
masyarakat bahkan calon pendaftar pun mengetahui apa yang menjadi visi misi dan tujuan
AMC. 

20. Keteguhan pada Prinsip
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Bentuk keteguhan pada prinsip ketika saya selaku dosen dan juga merangkap sebagai
pembimbing Tugas Akhir. Apabila mahasiswa masih melakukan kesalahan dalam penulisan
yang sudah ditetapkan oleh institusi, maka saya akan tetap coret dan memberikan tuntunan
agar diperbaiki. Dan jika sudah berulang-ulang bahkan sampai sudah pertemuan 8 X masih
belum ada perubahan yang berarti, maka saya tidak memberikan ACC untuk dia lanjut ke
pengujian Tugas Akhir. Tetapi ketika penulisan TA sudah sesuai dengan stamdart, maka
layak diapresiasi dan di ACC untuk bisa lanjut dan siap untuk disidangkan. 

Perkuliahan dan penilaian akhir semester tentunya mengacu pada standar penilaian yang
telah ditetapkan oleh lembaga. Dimana masing-masing nilai: kehadiran 10%, tugas, 20%,
UTS 30% dan UAS 40%. Meskipun dalam penilaian tentunya tidak mencapai nilai yang baik
atau masih di bawah standar, saya tetap konsiten dalam memberikan nilai tanpa melihat
orangnya.Demikian juga halnya dengan keteguhan pada prinsip saya selaku dosen penguji
Tugas Akhir. Penilaian harus berdasrkan objektif bukan like and dislike. Jika ia memang
menulis dengan baik dan menguasai metode penulisan dengan baik, dia layak diberikan
nilai yang baik, namun sebaliknya jika dalam penulisan dan metodologinya tidak benar,
siapapun itu saya akan tetap bilang jelek.

Bahkan ketika saya dalam Gereja dan Persekutuan Doa Kristen di Kampus dan Asrama
AMC, saya tetap berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab. Kalau itu memang salah,
saya akan bilang salah. Sehingga dalam berkotbah saya tidak berusaha untuk
menyenangkan hati orang, tetapi bagaimana menyatakan Kebenaran itu, sehingga
Kebenaran itu sanggup mengubahkannya. 
 . 
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E. PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN

E.1. Berikan CONTOH NYATA <b>peran</b> Saudara sebagai dosen, baik berupa
kegiatan maupun pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan
bagaimana dukungan institusi dalam <b>implementasinya</b>. 

21. Peran pada Kegiatan Mahasiswa

Peranan saya selaku dosen pada kegiatan Mahasiswa dalam penerimaan Calon
Mahasiswa ialah menjadi pemateri pada pelaksanaan Madabintal (Masa Bimbingan Moral
dan Mental),  dengan materi: Persiapan Penyesuaian diri dan Pengenalan nilai-nilai budaya
dan Etika di Kampus Aakademi Maritim Cirebon (AMC). Sehingga para Taruna dapat
mengenal dan dapat beradaptasi dengan budaya-budaya lain yang berbeda dalam
kehidupan ber asrama. 

Peranan saya juga selaku dosen pada kegiatan mahasiswa di dalam asrama ialah sebagai
pembina Rohani Kristen. Dimana setiap pagi harus menyampaikan renungan atau kotbah,
sehingga kerohanian mereka bisa kuat tatkala sudah berkerja nanti di atas kapal. Bahkan
Ibadah Kamis dan hari Minggunya. Sebagai pembina Rohani Kristen bukan hanya
menyampaikan khotbah pada saat ibadah saja, tetapi harus mengetahui pertumbuhan iman
mahasiswa. Bahkan sampai mengetahui apa latar belekang keluarga, hal ini bukan karena
kepo tetapi untuk lebih memudahkan dalam konseling. Sebagai pembina rohani Kristen, jika
ada diantara mahsiswa yang telah melakukan kesalahan yang melebihi batas normal,
seperti tidak pernah kuliah atau kabur dari asrama dan memakan habis uang asrama dan
kuliahnya, maka saya wajib memberitahukan dan menelepon orang tuanya.

Demikian juga peran saya sebagai dosen dan  sebagai dosen pembimbing dan dosen
penguji sidang Tugas Akhir,  dimana saya sebagai dosen pembimbing  teknis penulisan
dan penguji sidang TA dapat memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa bahwa
mereka pasti bisa menyelesaikannya sendiri  dan dapat menjawab dengan baik dan benar
dengan catatan harus menjaga kesehatan dan miliki mental yang positif.

Pada kegiatan kemahasiswaan lain, seperti madabintal, selaku dosen saya berperan aktif
dalam mengawasi kegiatan ketarunaan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
Kegiatan ini diawasi agar dapat mengantisifasi kekerasan dan pemukulan.

22. Implementasi Peran

Implementasi peran serta saya sebagai dosen dan selaku pemberi materi dalam kegiatan
Madabintal atau pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Saya mendapatkan tugas
dalam menyampaikan materi, dimana sudah disediakan fasilitas seperti ruangan yang ber
AC, laptop, proyektor, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Bahkan pihak kampus juga
menyediakan makan minum buat pemateri dan juga seluruh peserta. Bahkan para senior
sudah berdiri beberapa orang untuk mengawasi jika ada yang ribut. 

Peranan saya sebagai dosen dalam kaitannya dengan kegiatan mahasiswa ialah menjadi
ketua pelantikan Calon Taruna  (Catar) Baru. Dimana setiap taruna yang baru harus dilantik
sehingga mereka sah menjadi taruna muda. Dalam kegiatan ini biasanya mengundang
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orang tua para calon Taruna/i dan keluarganya. Pada kegiatan pelantikan ini, tentunya para
calon taruna dapat memberikan kreasi berupaya seni dan olah raga yang
bermacam-macam, sehingga dibutuhkan kordinasi yang baik.  Pada kegiatan ini, kami
biasanya mengundang pejabat perhubungan sebagai inspektur upacara. Dukungan dana
dan fasilitas dari institusi selalu diberikan dalam kegiatan-kegiatan ini. 

Implementasi peran institusi terhadap saya sebagai dosen dalam kaitannya dengan
kegiatan mahasiswa ialah menjadi   Ketua Panitia Wisuda Diploma III Perwira Pelayaran
Niaga. Dimana saya dapat berkordinasi dengan tim dan calon peserta pelantikan dan
wisuda agar dapat mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik dalam acara
pelantikan dan acara wisuda nanti yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan wisuda
diploma III ini, kami selalu mengundang Kopertis wilayah IV Bandung untuk datang dan
menghadiri serta memberikan kata sambutan.  Dukungan institusi berupa dana dan fasilitas
tentunya sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan.

Implemenasi peran institusi terhadap saya sebagai dosen dan juga sebagai dosen
pembimbing dan dosen penguji sidang tugas akhir, sebagai dasar hukum
penyelenggaraannya saya diberikan surat keputusan oleh pimpinan institusi sebagai wakil
ketua dan anggota penguji sidang tugas akhir. Dukungan dari institusi sangat besar
kaitannya dalam hal penyediaan tempat, konsumsi serta penghargaan lainnya sebagai
dosen penguji. Dan tidak lupa diberikan honor kepada panitia dan dosen penguji dan
pembimbing sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh lembaga. 

E.2. Berikan CONTOH NYATA <b>interaksi</b> yang Saudara tunjukkan dalam
peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa dan <b>manfaat kegiatan</b> baik bagi
mahasiswa institusi Saudara, maupun pihak lain yang terlibat.

23. Interaksi dengan Mahasiswa

Interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan sebagai dosen dalam kaitannya dengan
pembelajaran di dalam kelas ialah dimana saya selalu mendahului membuka dengan
Firman Tuhan dan berdoa. Setelah melaksanakan doa pembukaan, saya mencoba
bertanya bagaimana keadaan mereka, dengan tujuan mereka boleh cerita pengalaman dan
keadaan yang mereka alami dalam kehidupan ber asrama. Setelah sekitar 10-15 menit,
saya awali dengan pembukaan, selanjutnya saya memulai dalam pembelajaran. Tentunya
pada saat  mau memulai pembelajaran, saya selalu mengawali dengan pertanyaan sekitar
pelajaran yang sudah berlalu, untuk mengingat kembali pembelajaran yang telah berlalu,
sejauh mana mereka bisa memahaminya. 

Metode pembelajaran yang sering saya lakukan selaku dosen pengampu sering
menggunakan metode diskusi, menayangkan videodan pelatihan ibadah. Dengan
melaksanakan pelatihan bagaimana cara memimpin Ibadah, dengan Diharapkan setiap
mahasiswa ketika mereka praktek berlayar di Kapal, sudah bisa berdoa dan jika ada teman
seiman bisa berdoa bersama sekalipun tidka ada pembina atau pendeta yang memimpin
mereka. Dengan metode ini, setiap mahasiswa bukan hanya mendengar, tetapi berperan
aktif dan bisa berkreasi. 

Interaksi yang saya lakukan sebagai pembina rohani, bukan saya ketika dalam pertemuan
tetapi pada saat kehidupan di asrama. Dan seringkali juga dilanjutkan dengan bimbingan
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konseling bagi yang sekiranya ada melakukan pelanggaran akademik dan asrama. Apabila
kesalahan mahasiswa tersebut harus diberitahukan atau melibatkan orang tua, saya pun
biasa menelpon orang tuanya. Bahkan pad tahun 2016 lalu, ketika seorang Mahasiswa
bermasalah di kampus, saya sendiri yang membawa anak tersebut ke rumahnya di Batam
untuk membicarakan bagaimana kelanjutan studi anak tersebut. 

Interaksi dengan mahasiswa dalam kaitannya sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir.
Saya selalu sampaikan pertemuan akan bisa diatur sesuai dengan jadwal luang saya dan
tentunya juga harus disesuaikan dengan waktu mahasiswa tersebut. Jadi sudah ada
kesepakatan pertemuan sebelumnya melalui watshapp dan atau telpon. Bimbingan Tugas
Akhir juga bisa dilakukan melalui email atau dikirim file melalui WA sehingga saya bisa
baca dan koreksi apa yang harus diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. 
 

24. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan yang saya lakukan dalam kaitannya dengan pembelajaran ialah dengan
menggunakan tehnologi dan media sosial sangat efektif dan efisien. Dengan menggunakan
hal tersebut, dapat mempermudah bagi saya maupun mahasiswa adalam berkomunikasi
dan melakukan interaksi sekalipun jarak jauh. Dengan komunikasi yang lancar, maka
kegiatan pun akan lancar. 

Dengan menggunakan teknologi media elektronik, seperti menonton video rohani yang
berkaitan dengan materi pembelajaran akan lebih mempermudah bagi saya untuk
menjelaskan materi yang akan disampaikan. Disamping itu, bagi mahasiswa dapat dengan
mudah memahami dan mengingat pembelajaran melalui audio video. 

Manfaat yang dialami oleh mahasiswa ketika saya memberikan pelatihan bagaimana
menjadi pemimpin atau Worship Leader (WL) di dalam Persekutuan Ibadah Mahasiswa,
menjadikan mereka lebih percaya diri dan menjadikan motivasi bagi yang lain untuk ingin
menjadi atau seperti temannya yang berani tampil di depan orang banyak. Kepercayaan diri
mahasiswa inilah yang menjadikan mereka bisa berprestasi di bidang akademik. 
 
Selanjutnya manfaat kegiatan interaksi pada saat saya sebagai dosen dan melakukan
bimbingan Tugas Akhir, mahasiswa mampu untuk berpikir kritis dan dapat meningkatkan
kreatifitas karena menimbulkan percaya diri yang tinggi. Dengan semangat dalam
mengerjakan Tugas Akhir, maka pada saat ujian Tugas Akhir, mereka percaya diri dan
menguasai karya ilmiahnya. Dengan demikian  prestasi akademik bisa meningkat.

Manfaat bimbingan dalam masyarakat / jemaat Gereja Pentakosta, dengan memberikan
pengajaran dan kotbah yang interaktif dan memberikan pembelajaran yang terencana,
maka jemaat semakin semangat datang beribadah dan mengalami pertumbuhan kualitas
maupun kuantitas bagi gereja. 
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PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat diskripsi diri ini menyatakan bahwa semua yang
saya diskripsikan adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima
sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang
sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak
benar.

_______________, 28 Mei 2018
Dosen yang diusulkan

FEREDDY SIAGIAN
NIDN 0408118101
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