
Formulir Pendaftaran

Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti 
Jl. Raya Karanglo 94-103,   P.O. Box 58 
Malang - Jawa Timur, 65100 
Telp. (0341) 492463; 484896. Fax. (0341) 416225, 484892 
Website:   http://www.sttsati.org

Nama Lengkap

Alamat

Kota Propinsi

Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status
Laki-Laki

Perempuan
Jenis Kelamin

Jika jawabannya menikah, tolong diberi keterangan berikut ini:

Nama Suami/Istri

Nama dan alamat 
Gereja tempat Anda 
diberkati

Daftarkan nama-nama 
anak, jika ada...

Daftarkan Keahlian 
Khusus yang Anda Miliki

Ya

Belum

Apakah Anda telah 
menerima Yesus sebagai  
Juru Selamat Anda?

Jika ya, kapan?

Ya

Tidak

Apakah anda pengikut/
anggota gereja tertentu? 

Jika ya, berikan nama 
dan alamat gereja 
tersebut

Berapa lama?

No. Telpon Rumah/HP Email

Jika jawabannya bercerai, tolong jelaskan mengapa anda bercerai:
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Apakah Anda sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan di bawah Ini (beri tanda cek pada setiap hal dimana Anda tidak pernah 
terikat atau telah dilepaskan)?

Rokok Judi Dusta Sex Bebas

Jimat Gosip Berhala Pornografi

Apakah Anda telah dibaptis air menurut Matius 28:19 setelah diselamatkan?

Sudah

Belum
Jika sudah, kapan?

Apakah Anda telah dibaptiskan dalam Roh Kudus  
menurut Kisah Para Rasul 2:4?

Sudah

Belum

Dipercik?

Diselamkan?

atau

Jika belum, bersediakah anda untuk mencari Tuhan dengan 
sungguh-sungguh untuk menerima baptisan tersebut?

Tidak

Ya

Riwayat Pendidikan

Sekolah Tamat/Lulus Tahun Memiliki Ijazah/Gelar

Sekolah Dasar

Sekolah Menegah Pertama / Sederajad

Sekolah Menengah Umum / Sederajad

Perguruan Tinggi / Universitas

Keterangan lain mengenai 
pendidikan Anda, jika ada...

TidakYa

Ya TidakApakah Anda pernah terlibat atau memakai narkoba?

Jika jawaban anda Ya, kapan terakhir kali anda terlibat atau 
memakai narkoba (sebutkan bulan dan tahun yang spesifik)?

Apakah anda pernah dirawat di Yayasan Rehabilitasi Narkoba?

Jika Ya, dimana?

Berapa lama?

Berapa kali anda dirawat?

Kapan terakhir kali anda keluar dari Yayasan Rehabilitasi 
Narkoba (berikan bulan dan tahun yang spesifik)?

Alkohol

Games

Jelaskan mengenai 
kehidupan rohani Anda 
sejak diselamatkan (di 
mana dan bagaimana 
bertobat, apakah pernah 
mundur dari Tuhan, dan 
sebagainya)
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Beri sedikit keterangan 
mengenai panggilan Anda.

Apakah Anda sungguh yakin akan panggilan Tuhan bagi Anda dan bersedia menyerahkan segenap kehidupan 
Anda untuk pekerjaan-Nya?

Ya

Tidak

Apakah maksud Anda dalam 
mengikuti pendidikan di 
sekolah ini?

Tulislah nama dan alamat tiga orang yang dapat dihubungi STT Sati untuk memperoleh keterangan mengenai Anda:

Nama Alamat Pekerjaan

Jika ya, tolong 
dijelaskan

Pernahkah Anda menderita penyakit dalam  
yang menular seperti Paru-Paru/TBC, Liver, dsb?

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Jika ya, tolong 
dijelaskan

Apakah Anda memiliki cacat tubuh?

Apakah Anda pernah menjalani perawatan khusus atau terapi yang berkaitan dengan masalah mental dan psikologis?

Tidak

Ya

Jika ya, kapan?

Tuliskan tempat dan 
alamat lengkap Anda 
pernah dirawat

Keterangan lain, jika ada

Berapa lama?
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PERHATIAN: 
Setelah formulir ini diisi, harap segera dikirimkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STT Satyabhakti, 
P.O. Box 58 Malang 65100 - Jatim, dengan disertai 4 lembar pas foto ( 3 x 4 ), dan persyaratan lainnya untuk diproses.

PENGAKUAN 
  

Jika saya diterima di SEKOLAH TINGGI TEOLOGI SATYABHAKTI, GEREJA SIDANG-SIDANG JEMAAT ALLAH, maka saya akan 
patuh kepada peraturan-peraturan sekolah dan berperilaku sesuai dengan Firman Tuhan. Saya berjanji untuk taat dan 
menerima bimbingan/nasihat dari para pengajar dan pimpinan sekolah. Saya akan berusaha untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh. 
 
Bilamana saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan sekolah, maka saya 
akan mengundurkan diri dan keluar dari sekolah dengan hormat. Saya menyadari bahwa saya dapat dikeluarkan dari 
sekolah, apabila saya melanggar peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan sekolah. 
 
Pengakuan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Nama Lengkap dan tanda tangan AndaFoto Anda


Formulir Pendaftaran
Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti
Jl. Raya Karanglo 94-103,   P.O. Box 58
Malang - Jawa Timur, 65100
Telp. (0341) 492463; 484896. Fax. (0341) 416225, 484892
Website:   http://www.sttsati.org
Jenis Kelamin
Jika jawabannya menikah, tolong diberi keterangan berikut ini:
Apakah Anda telah menerima Yesus sebagai  Juru Selamat Anda?
Apakah anda pengikut/anggota gereja tertentu? 
Jika jawabannya bercerai, tolong jelaskan mengapa anda bercerai:
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Apakah Anda sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan di bawah Ini (beri tanda cek pada setiap hal dimana Anda tidak pernah terikat atau telah dilepaskan)?
Apakah Anda telah dibaptis air menurut Matius 28:19 setelah diselamatkan?
Apakah Anda telah dibaptiskan dalam Roh Kudus 
menurut Kisah Para Rasul 2:4?
atau
Jika belum, bersediakah anda untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menerima baptisan tersebut?
Riwayat Pendidikan
Sekolah
Tamat/Lulus Tahun
Memiliki Ijazah/Gelar
Sekolah Dasar
Sekolah Menegah Pertama / Sederajad
Sekolah Menengah Umum / Sederajad
Perguruan Tinggi / Universitas
Apakah Anda pernah terlibat atau memakai narkoba?
Jika jawaban anda Ya, kapan terakhir kali anda terlibat atau memakai narkoba (sebutkan bulan dan tahun yang spesifik)?
Apakah anda pernah dirawat di Yayasan Rehabilitasi Narkoba?
Kapan terakhir kali anda keluar dari Yayasan Rehabilitasi Narkoba (berikan bulan dan tahun yang spesifik)?
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Apakah Anda sungguh yakin akan panggilan Tuhan bagi Anda dan bersedia menyerahkan segenap kehidupan
Anda untuk pekerjaan-Nya?
Tulislah nama dan alamat tiga orang yang dapat dihubungi STT Sati untuk memperoleh keterangan mengenai Anda:
Nama
Alamat
Pekerjaan
Pernahkah Anda menderita penyakit dalam 
yang menular seperti Paru-Paru/TBC, Liver, dsb?
Apakah Anda memiliki cacat tubuh?
Apakah Anda pernah menjalani perawatan khusus atau terapi yang berkaitan dengan masalah mental dan psikologis?
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PERHATIAN:Setelah formulir ini diisi, harap segera dikirimkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STT Satyabhakti,P.O. Box 58 Malang 65100 - Jatim, dengan disertai 4 lembar pas foto ( 3 x 4 ), dan persyaratan lainnya untuk diproses.
PENGAKUAN
 
Jika saya diterima di SEKOLAH TINGGI TEOLOGI SATYABHAKTI, GEREJA SIDANG-SIDANG JEMAAT ALLAH, maka saya akan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah dan berperilaku sesuai dengan Firman Tuhan. Saya berjanji untuk taat dan menerima bimbingan/nasihat dari para pengajar dan pimpinan sekolah. Saya akan berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh.Bilamana saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan sekolah, maka saya akan mengundurkan diri dan keluar dari sekolah dengan hormat. Saya menyadari bahwa saya dapat dikeluarkan dari sekolah, apabila saya melanggar peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan sekolah.Pengakuan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
Nama Lengkap dan tanda tangan Anda
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