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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Tugas Akhir ini bertujuan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada mahasiswa
Sekolah Tinggi Alkitab Jember saat ini yang berkaitan dengan tidak jelasnya panggilan pelayanan,
pengetahuan dan ketrampilan kepemimpinan Kristen yang rendah, motivasi dan visi yang negatif,
pengenalan diri sendiri yang selama ini belum dapat diselesaikan dengan program pembinaan mahasiswa
yang telah dilaksanakan di Sana.
<br><br>
Teori yang dirujuk sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah adalah teori Kepemimpinan Kristen yang
Mentransformasi yang dikembangkan oleh Wofford (1999). Ada tujuh kunci komponen kepemimpinan yang
akan dibahas meliputi : (1) Nilai pribadi, (2) Visi organisasi, (3) Pemimpin sebagai agen perubahan
organisasi, (4)
Kepemimpinan karismatik, (5) Rangsangan atas pikiran dan hati, dan (7)
Kepemimpinan yang melayani. Teori tersebut merupakan perluasan dari teori Kepemimpinan
Transformasional yang dikemukakan oleh Bass (l985) yang mempunyai lima aspek : (1) Atrributed
Charisma, (2) Inspirational leadership/motivation, (3) Intellectual Stimulation, (4) Individualized
Consideration, (5) Idealized Influence.
<br><br>
Berdasarkan hasil analisis data wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa
yang masalah STA Jember bersumber dari ketidakefektifan program pembinaan mahasiswa yang selama ini
dilalankan untuk menyelesaikan masalah - masalah yang telah disebutkan di atas. Dampak dari masalah ini
dapat dilihat dari menurunnya kualitas lulusan STA Jember yang akhirnya rnenimbulkan citra negatif pada
organisasi.
<br><br>
Usulan pemecahan masalah yang diajukan oleh penulis sebagai konsultan adalah dengan melaksanakan
program pelatihan kepemimpinan Kristen untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku
mahasiswa STA Jember ke arah yang lebih positif dari keadaan sekarang.
<br><br>
Pelatihan akan dilaksanakan oleh lima orang pelatih dan diikuti oleh semua mahasiswa program reguler
selama 24 jam efektif, dengan kegiatan ceramah, diskusi, permainan, bermain peran, aktivitas dan Iain-lain
yang disesuaikan dengan materi pelatihan. Rencana evaluasi pelatihan ini meliputi evaluasi reaksi,
pembelajaran, perilaku, dan hasil. Setelah melalui revisi yang diperlukan, pelatihan kepemimpinan ini
diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan pembinaan mahasiswa yang efektif di Sekolah Tinggi Alkitab
Jember dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

