
□ Akhir Pekan

□ Alumni

Jabatan :      □ Pendeta □ Majelis

□ Penginjil □ Ketua Komisi ..........................

Sangat Baik Cukup Kurang
Baik

4 3 2 1
1

2

a. Cara penyampaian khotbah

b. Isi khotbah

c. Penerapan/aplikasi khotbah

d. Keterlibatan dalam ibadah

3

4

5

Anda diminta untuk mencentang (√ ) angka yang sesuai dengan apa yang Anda ketahui tentang 
keadaan mahasiswa/i yang melakukan praktek di gereja/ tempat pelayanan Anda.

□ Dua Bulan

□ Satu Tahun
Nomor Dokumen Revisi

FM / 7.5 / 01-12 1

Nomor Halaman

01 dari 02

EVALUASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Alamat Gereja : .............................................

................................................................................
Nama Mahasiswa/i yang dinilai : .....................................................

KRITERIA PENILAIAN:

Nama Gereja : ...............................................
.............................................................

.............................................................

............................................................

d. Mampu mengendalikan emosi

e. Keterbukaan dalam menerima teguran/nasihat

e. Kecepatan & kecekatan dlm menyelesaikan pekerjaan

NO URAIAN

a. Disiplin dalam setiap tindakan

b. Bersedia memaafkan/mengampuni kesalahan

c. Melihat masalah secara realitis & Objektif

h. Pergaulan dengan lawan jenis

i. Jujur

g. Sopan Santun

c. Mampu beradaptasi dengan lingkungan

a. Kemampuan berbahasa Inggris

b. Kemampuan berbahasa Mandarin atau lainnya

a. Mengerti penggunaan IT untuk peribadahan

b. Mau belajar dari orang lain

c. Mampu mengaplikasikan teknologi dalam pelayanan

a. Memahami & Mengikuti instruksi (lisan dan tulisan)

b. Aktif berkomunikasi dalam perkunjungan

f. Tutur kata

g. Hasil pekerjaan (kualitas output)

h. Kemampuan dlm memahami pekerjaan yang diberikan

Nama Penilai :...............................................................................................

f. Mempunyai inisiatif dalam melaksanakan pekerjaan

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

INTEGRITAS (ETIKA & MORAL)

KEAHLIAN BERDASARKAN BIDANG ILMU (PROFESIONALISME)

KEMAMPUAN BERBAHASA ASING

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI

SEKOLAH TINGGI 
TEOLOGI ALETHEIA

Jl. Argopuro 28 – 34 (PO 
BOX 100) Lawang  - Jawa 

Timur Indonesia



Sangat Baik Cukup Kurang
Baik

4 3 2 1
6

7

8

b. Keterlibatan dalam dialog antar agama

9

l. Kemampuan untuk memecahkan masalah & perbedaan pendapat

CATATAN LAINNYA :
Kesan :
Kritik :
Saran :

٭ Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Tuhan memberkati

٭ Formulir isian ini bersifat konfidensial dan 
setelah diisi mohon segera dikirimkan ke :

NO URAIAN

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA

a. Keterlibatan dalam kegiatan oikumene

d. Hadir tepat waktu dalam semua kegiatan & pelayanan

b. Konsisten terhadap keputusan yang diambil

c. Komitmen terhadap tugas dan penggilan pelayanan

a. Konsekuen dalam menepati janji

d. Ketrampilan dalam pelayanan Orang Dewasa

b. Ketrampilan dalam pelayanan remaja

c. Ketrampilan dalam pelayanan pemuda

a. Mampu membina hubungan baik dgn majelis/penatua/diaken

b. Mampu membia hubungan baik dengan rekan

c. Mampu membina hubungan baik dengan jemaat gereja/sekolah/binaan

a. Ketrampilan dalam pelayanan sekolah minggu

KERJASAMA TIM

PENGGEMBANGAN DIRI

KELUASAN WAWASAN ANTAR DISIPLIN ILMU

KEPEMIMPINAN

..................,.............................

k. Kesediaan berkorban bagi orang lain

e. Mampu berinisiatif memberikan ide-ide baru untuk pengembangan

f. Mau belajar dari orang lain

j. Kemampuan membimbing

e. Kemampuan di bidang organisasi

f. Kemampuan dalam memimpin rapat

g. Kemampuan membimbing

h. Kesediaan berkorban bagi orang lain

i. Kemampuan dalam memimpin rapat

Nama Terang

stempel gereja

tanda tangan &

Jl. Argopuro 28-34 Lawang Malang 

Jawa Timur 65211
E-mail : admin@sttaletheia.ac.id

Dibuat oleh,

(..........................................)


