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PROLOG 

PTPG-KI/ FKIP-KI 

LIMA TAHUN PERTAMA 

(Landasan Yang Kokoh) 

1956-1961 

ikal bakal Universitas Kristen Sat;.•a Wacana 

(UKS W) yang dikenal sekarang ini adalah c Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen 

Indonesia (PTPG-Kl). Pembentukan PTPG-KI pada 

tahun 1956 merupakan perwujudan suatu gagasan 

cemerlang, dipersiapkan secara matang dan penuh 

keberanian: Sejak semula disadari oleh para pendiri 

perguruan tinggi ini bahwa menyelenggarakan perguruan 

tinggi adalah pekerjaan besar yang berat, yang 

memerlukan banyak daya dan dana, pekerjaan yang 

berkesinambungan bukan usaha coba-coba. Mereka 

mempunyai pandangan jauh ke depan dan ingin 

meletakkan dasar-dasar yang kokoh agar semua orang 

yang akan ambil bagian dalam penyelenggaraan 

perguruan tinggi ini mempunyai pedoman yang jelas 

sehingga tidak akan pemah terombang ambing di dalam 

pelayanannya dan dalam menghadapi tantangan yang 

akan terus menerus menghadangnya. 
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Banyak permasalahan hams diatasi, tidak sedikit dan 

tidak kecil kesulitan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan PTPG-KI bahkan sejak persiapan 

pendiriannya. Masalah sarana dan keuangan, masalah 

dosen, hubungan ke dalam dan ke luar yang diperlukan, 

dsb. Sekedar menyebut beberapa contoh. Untuk memberi 

gambaran yang agak utuh dan menyeluruh, sejarah 

PTPG-KI yang kemudian berubah menjadi FKIP-KI pada 

lima tahun pertama keberadaannya ( 1956-1961) akan di 

paparkan pokok-pokok dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1. Peletakan dasar-dasar yang kokoh 

2. Struktur organisasi 

3. Situasi Indonesia (1955-1962) yang mempunyat 

pengaruh terhadap penyelenggaraan PTPG I FKIP-KI 

4. Kehidupan akademik 

5. Kehidupan kemahasiswaan 

6. Sarana-sarana fisik dan keuangan 

7. Hubungan ke luar 

8. Upaya pengembangan 

9. Ikatan lulusan FKIP-KI (I.L.F.) 

Pokok-pokok tersebut di atas sating berkaitan satu 

dengan yang lain. Pemilahan tersebut hanyalah untuk 

kepentingan analisis dalam upaya pengenalan dan 

pemahaman yang lebih mendalam akan keberadaan, 

gerak-gerik dan perjuangan PTPG-KI/FKIP-KI, sebuah 
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perguruan tinggi kecil yang berada di kota kecil di antara 

begitu banyak perguruan tinggi di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia. 
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