
SEKILAS TENTANG STP IPI MALANG 
Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang (sebelumnya bernama Institut Pastoral 
Indonesia, IPI Malang) didirikan secara resmi pada tanggal 3 Maret 1971. 
Proses kelahiran ini diawali dengan pendirian sebuah Yayasan yang diberi 
nama yang sama yaitu Yayasan Institut Pastoral Indonesia pada tanggal  
tersebut dan disahkan dengan Akta Notaris Raden Soediono, Malang, No. 6.  
Padatahun 1980 STP diberi kewenangan untuk meningkatkan kejenjang 
Sarjana (DRS). Pada tahun 1987 IPI menyesuaikan diri dengan  pembaharuan 
pendidikan, tidak lagi jenjang Sarjana Muda dan Sarjana, melainkan  ke 
jenjang Diploma dan Sarjana Strata Satu (S1). Maka sejak tahun tu IPI 
memiliki, tiga Fakultas: Pertama: Fakultas Ilmu Kateketik, jurusan Katekese 
untuk jenjang S1 dan jurusan Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik 
untuk jenjang diploma dua dan tiga (D2 – D3). Kedua: Fakultas Ilmu Pastoral 
dengan jurusan Pastoral dan Fakultas ilmu sosial Pastoral jurusan Sosial 
Pastoral. 
Pada tahun 2010/2011 STP IPI memiliki tiga program studi, yaitu Pendidikan 
dan Pengajaran Agama Katolik (jenjang S1), Pelayanan Sosial (jenjang S1) 
dan Pastoral (Jenjang S2). 
Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang telah dinilai oleh BAN PT mendapatkan 
status terakreditas C.   Dengan Nomor 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014. 
 

Visi 
Visi STP IPI Malang STP IPI Malang sebagai Perguruan Tinggi Pastoral yang 
modern, mandiri, mampu berkompetisi dan unggul di antara Perguruan Tinggi 
sejenis lainnya. 
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PROGRAM STUDI 
S1 Pelayanan Sosial Pastoral 
Visi Program Studi 
Mengembangkan misi awam yang kontekstual dan pelayanan sosial-
pastoral secara komprehensif bagi yang berkebutuhan khusus. 
Misi Program Studi 
Mendidik mahasiswa Program Studi Pelayanan Sosial yang ahli, handal 
dan peka untuk karya misi awam yang kontekstual dan pelayanan sosial 
pastoral bagi yang berkebutuhan khusus. 
1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang misi awam dan pelayanan 

sosial pastoral bagi yang berkebutuhan khusus. 
2. Mengembangkan penelitian di bidang misi awam dan pelayanan 

sosial pastoral bagi yang berkebutuhan khusus. 
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui usaha 

pemberdayaan dan advokasi sosial untuk kelestarian iman umat 
dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. 
 

S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik ( PPAK ) 
Visi Program Studi 
Program studi PPAK ialah membentuk sarjana yang mampu menjadi 
petugas pastoral yang profesional; yang mampu merefleksikan iman 
Kristianinya secara kontekstual dan yang peka terhadap realitas 
kehidupan umat dan masyarakat. 
Misi Program Studi 
Program studi PPAK ialah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
katekese dan pastoral untuk mengembangkan pendidikan agama Katolik 
dan Pastoral yang kontekstual. Mengembangkan penelitian di bidang 
katekese/pendidikan agama Katolik dan pastoral yang kontekstual. 
Mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka 
mengembangkan karya katekese dan pastoral. Menyelenggarakan 
pelatihan di bidang kewirausahaan yang berorientasi pada kemandirian. 
 
 

S2 Pastoral 
Visi Program Studi 
Menjadi program studi yang menghasilkan magister pastoral 
yang unggul, tangguh dan tanggap. 
Misi Program Studi 
1. Menyelenggarakan pendidikan pastoral untuk 

 mengembangkan karya pastoral yang kreatif dan inovatif. 
2. Mengembangkan penelitian di bidang pastoral yang 

 kontekstual. 
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka 

mengembangkan karya pastoral. 

 

Misi 
Misi STP IPI Malang: menyelenggarakan pendidikan di bidang 
Pastoral, Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik serta Pelayanan 
Sosial demi: 1) mengembangkan cipta, rasa dan karsa warganya 
dengan mengutamakan kebenaran, kejujuran, keadilan, rasa tanggung 
jawab, kesadaran akan hak dan kewajiban, kepekaan akan sesama 
yang berwawasan nasional; 2) membina mahasiswa untuk: (a) 
menguasai bidang Pendidikan Agama Katolik, pelayanan pastoral dan 
pastoral dengan integritas moral religius dan intelektual (b) 
menghayati spiritualitas Pastoral Dasar; (c) menghayati nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
(d) memiliki semangat dan keterampilan berwirausaha; (e) mampu 
membaca, menangkap tanda-tanda zaman dan menafsirkannya 
berdasar terang Injil serta mampu mengambil sikap/tindakan yang 
diperlukan di tengah tata dunia 3) meningkatkan program peningkatan 
mutu pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi pastoral serta berperan aktif dalam mengabdi masyarakat. 
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