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Rindukah Anda melihat anak-anak di dae-

rah tumbuh menjadi pemimpin yang 

berkarakter Kristus, memiliki nilai-nilai 

Kristiani dalam hidupnya, serta menjadi 

saksi Kristus di pelbagai bidang ke-

hidupan? 

Bisakah anak-anak di daerah memiliki 

akses pendidikan yang layak? 

TEACHER TRANSFORMATION 

CENTER  

TTC adalah program yang memperlengka-

pi guru-guru yang memiliki kerinduan un-

tuk mengajar murid-murid di daerah 3T.  

Bagi Anda yang baru lulus S1 Kependidi-

kan, dan memiliki kerinduan yang sama, 

mari bergabung unruk mengabdi sebagai 

guru di sekolah-sekolah Kristen di seluruh 

Indonesia.  

Product/Service Information 

Business Name 

Tel: 555 555 5555 

Business Tagline or Motto 

Hasil yang Diharapkan 

1. Teacher Transformation Center, menghasilkan 

redeeming teachers yang bukan hanya sebuah 

profesi tetapi guru yang siap menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik dan pengajar yang transformative, 

mampu menjadi teladan sebagai pendidik Kristiani 

dan siap diutus ke sekolah Kristen di seluruh Indo-

nesia.  

2. Teacher Transformation Center, menghasilkan 

redeeming teachers dan menumbuhkan panggilan 

mulia sebagai pendidik yang mampu mengenali dan 

mengarahkan anak didiknya menjadi yang seperti 

Tuhan inginkan (learning to be) 

3. Teachers Transformation Center, menghasilkan 

redeeming teachers yang mampu menyiapkan anak 

didiknya untuk hidup dalam masyarakat yang heter-

ogen (learning to live together)  

 

 

 

 

 

Siapakah yang akan mempersiapkan generasi muda kita menjadi 

pemimpin-pemimpin untuk masa depan? Hanya orang-orang 

yang memberi diri dipakai Tuhan untuk membangkitkan generasi 

muda Indonesia yang lebih baik. Apakah Anda salah satu dari 

mereka? 

 

“Didiklah orang muda 

menurut jalan yang 

patut baginya, maka 

pada masa tuanya pun 

ia tidak akan menyim-

pang dari pada jalan 

itu” (Amsal 22:6) 

 

 

“Saya sebagai seorang guru, karena itu kasih karunia dari Tuhan. 

Menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia dari Tuhan untuk 

memuliakan nama-Nya, bukan hanya sekedar memberi 

pengetahuan namun juga bagaimana mendidik anak-anak dalam 

kebenaran Firman Tuhan untuk memiliki karakter yang serupa 

dengan Dia”. Ardi Palinggi  - Guru TTC Angkatan 3 asal Toraja 

 

“ Menjadi seorang guru Kristen harus berbeda bukan hanya 

berbagi ilmu pengetahuan tetapi membawa anak didik saya 

mengenal dan menerima Tuhan secara pribadi. Saya harus 

diubah terlebih dahulu  sebelum saya pergi melakukan 

transformasi. Saya berkomitmen menjadi guru Kristen yang 

menghidupi karakter Kristus, bertaggung jawab dengan panggilan 

Tuhan dan melakukan semua untuk kemulian Tuhan. Dipulihkan 

untuk memulihkan, membawa jiwa kepada Tuhan. TTC Im 

Transformer. Transform people Transform nation “ Vonce A. 

Ndii - Guru TTC Angkatan 3 asal Kupang, NTT. 

ANGKATAN IV 

15 Agustus - 15 November 2019 



 

 

 

FASE REKRUTMEN & SELEKSI 

 Mengisi formulir 

 Tes Psikologi dan Wawancara 

 Tes Kesehatan 

PENDAFTARAN (PENGISIAN FORMULIR) DAPAT 

DILAKUKAN SECARA ONLINE DI WEBSITE  :  

transformasibagimunegeri.org 

PENDAFTARAN TERAKHIR DITERIMA 1 JULI 

2019 PUKUL 24.00 WIB 

FASE PELATIHAN (15 Agustus - 15 November 2019) 

Dilakukan secara intensif selama 3 (tiga) bulan ber-asrama. 

Peserta TTC akan mengalami pembentukan karakter Kristiani 

secara personal. 

FASE PENEMPATAN  & PENUGASAN 

Guru TTC-MPK akan ditempatkan di Sekolah Dasar Kristen 

yang berada di berbagai pelosok Indonesia  selama 2 tahun.  

 

 Belajar mengenal Allah secara pribadi. 

 Belajar mengenal diri sendiri. 

 Philosophy Christian Education and Christian 

Worlsview. 

 Psikologi Perkembangan Anak 

 Metodologi Pembelajaran 

 Pembentukan Karakter / Character Building 

 Kepemimpinan Siswa dan Organisasi Sekolah 

 Spiritual Formation 

 Kurikulum 

 Konseling Kristen 

MATERI PELATIHAN TTC-

MPK 

Persyaratan: 

1. Mengisi formulir pendaftaran  

2. Tes Psikologi dan wawancara 

3. Tes Kesehatan 

4. Mengikuti pelatihan selama 3 bulan.  

    (15 Agustus—15 November 2019) 

1. S1 Fresh Graduate FKIP 

2. Usia Max 28, dan tidak ada rencana meni-

kah dalam 2 tahun ke depan. 

3. Diutamakan yang memiliki jiwa kepem-

impinan dan aktif di kegiatan kemaha-

siswaan.  

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 

Indonesia selama 2 tahun.  

 

 
 

  

Informasi Lebih Lanjut: 

transformasibagimunegeri.org 

081287837370 (Yulia) 

transformasibagimunegeri@gmail.com 

TAHAP PELAKSANAAN 

 


