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P R A K A T A 

 

Atas kasih karunia dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, STATUTA SEKOLAH 

TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA, telah selesai disusun. Statuta adalah 

dasar arah dan kebijakan STT Adhi Wacana, yang harus ditaati, diwujudkan, dalam rangka 

penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Statuta ini disusun berdasarkan Keputusan 

Mentri Agama RI No. 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta 

Perguruan Tinggi Agama, dan dasar hukum terkait lainnya yang berhubungan 

dengan pengelolaan perguruan Tinggi Teologi dan Agama Kristen. 

Tujuan penyusunan statuta ini adalah : 

1. Sebagai dasar seluruh kebijakan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi 

2. Sebagai dasar pembentukan, lembaga dan tata kerja yang ada di STTAW. 

3. Sebagai peraturan tata tertib, dan pedoman  tata kerja bagi seluruh organ yang 

ada di STTAW 

4. Sebagai dasar penyusunan tata tertib di unsur pimpinan, dan semua sivitas 

akademika. 

Statuta ini adalah hasil dari revisi dan penyempurnaan rancangan statuta yang telah 

dilakukan pembahasan dalam rapat Senat STTAW bersama dengan Yayasan, dan telah 

disepakati bersama. Pengesahan statute ini oleh Badan Penyelenggara STT yaitu Ketua 

Yayasan BEST International menandai diberlakukannya statute ini bagi penyelenggaraan 

Tridarma PT di STTAW. 

Penyempurnaan statuta ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan 

penyelenggaraan STTAW yang berkualitas untuk melahirkan lulusan dan output lainnya 

yang memiliki mutu dan berdampak bagi pembangunan gereja, pendidikan, misi, pastoral, 

serta pembangunan manusia secara holistik bagi Indonesia dan pelayanan global. 

 

Ketua STT Adhi Wacana, 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K. 

NIDN 23200879 
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YAYAAN BEST INTERNATIONAL 

BADAN PENYELENGGARA STT ADHI WACANA SURABAYA 
 

Lampiran Surat Keputusan 

KETUA YAYASAN BEST INTERNATIONAL 

Nomor: 02/Kep/YBI/10/VII/2017 

 

STATUTA 
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

PROVINSI JAWA TIMUR, INDONESIA 

BlEssing in the SpiriT 
 

PEMBUKAAN 

Dalam Rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya, yaitu 

peningkatan kualitas hidup rohani dan peningkatan kualitas taraf hidup jasmani, 

memerlukan proses edukasi yang panjang. STT ADHI WACANA SURABAYA 

turut serta dalam mempersiapkan SDM berkualitas melalui peranannya sebagai 

Lembaga Pendidikan Tinggi Teologi/Agama Kristen, untuk mewujudkan kemajuan 

dan percepatan pembangunan daerah dan nasional demi terciptanya masyarakat 

yang adil, hidup dalam kasih, makmur, sejahtera, dan damai. 

Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus, untuk mengajar hidup seturut 

perintah-Nya, memotivasi, dan menjadi dasar berpijak, untuk meningkatkan dan 

mewujudkan pendidikan teologi yang mampu melahirkan tenaga-tenaga 

professional, mampu menyikapi, serta memberikan solusi berbagai persoalan dan 

tantangan perubahan zaman. 

Blesing in the spirit, adalah berkat dalam roh, dimana segala sesuatu dimulai 

dengan roh. Melalui pembentukan karakter menjadi seperti Kristus, STT Adhi 

Wacana Surabaya melaksanakan pendidikan teologi yang berbasis kembali kepada 

ajaran Yesus. Hal ini dilaksanakan untuk melahirkan hamba Tuhan yang memiliki 

karakter Kristus, integritas, berjiwa entrepreuner, memiliki kesetiaan dan komitmen 

terhadap panggilannya sesuai dengan keandalan profesinya masing-masing. 

Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya berupaya  mewujudkan hamba 

Tuhan yang suci, terampil, cerdas, berwawasan luas, yang dibutuhkan untuk 

pembangunan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta memiliki visi kedepan.  

Statuta ini disusun untuk mewujudkan suatu tata kelola pendidikan tinggi 

teologi yang berkualitas. Setiap unsur yang terkait dalam STT Adhi Wacana 

Surabaya, mulai dari yayasan, unsur pimpinan, karyawan, dan segenap civitas 
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akademika diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan setiap ketentuan yang ada 

dalam statuta ini, sesuai dengan posisi, tugas, peran dan fungsinya masing-masing. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Peristilahan dan Pengertian 

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : 

1. Statuta adalah peraturan internal SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI 

WACANA SURABAYA yang memuat tugas, pokok, dan fungsi serta tata 

kerja demi menunjang kelancaran kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. 

2. Pendidikan adalah Pendidikan Tinggi. 

3. Satuan Pendidikan Tinggi adalah Sekolah Tinggi. 

4. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya (STT 

Adhi Wacana Surabaya). 

5. Yayasan adalah YAYASAN BEST INTERNATIONAL yang memiliki 

Badan Hukum resmi sebagai Penyelenggara Sekolah Tinggi. 

6. Statuta Perguruan Tinggi adalah Statuta Sekolah Tinggi. 

7. Civitas Akademika adalah satuan tak terpisahkan yang terdiri atas pimpinan 

perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa di Sekolah Tinggi. 

8. Unsur  Pimpinan adalah para pejabat yang diangkat oleh Yayasan untuk 

mengelola sekolah tinggi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil 

Ketua II, dan Wakil Ketua III, dan apabila diperlukan dapat diangkat Wakil 

Ketua IV. 

9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua. 

10. Ketua, Wakil Ketua, adalah pejabat-pejabat dari Sekolah Tinggi. 

11. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Sekolah Tinggi yang diangkat 

oleh Yayasan dan bertanggungjawab atas penjaminan kelangsungan sekolah 

tinggi. 

12. Ketua Prodi adalah Ketua Prodi S1 Teologi dan Ketua Prodi S1 PAK, dan 

Prodi lainnya yang sedang diselenggarakan di dalam STT Adhi Wacana 

Surabaya. 

13. Direktur pasca sarjana adalah Ketua prodi pasca sarjana yang ada di sekolah 

tinggi. 

14. Dosen adalah tenaga pendidik yang diberi tugas khusus mengajar di Sekolah 

Tinggi, serta pelaksanaan Tridarma PT. 

15. Dosen Tetap adalah dosen tetap yayasan yang bekerja di sekolah tinggi 

sepenuh waktu. 

16. Dosen tidak tetap adalah dosen tamu yang tidak bekerja sepenuh waktu. 

17. Staf adalah Pegawai Sekolah Tinggi. 
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18. Senat Sekolah Tinggi adalah organisasi yang terdiri dari unsur dosen, yang 

memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan akademik, dan pengembangan 

sekolah tinggi 

19. Senat mahasiswa adalah organisasi yang ada dalam tingkat mahasiswa 

dalam sekolah tinggi. 

20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar resmi belajar pada Sekolah 

Tinggi. 

21. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

22. Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum 

institusional yang telah disusun oleh Sekolah tinggi yang disesuaikan dengan 

keadaan dan kondisi lingkungan untuk mewujudkan pembangunan di 

daerah. 

23. Jenjang adalah Jenjang Stratum Satu (S-1) dan Jenjang Stratum dua (S-2). 

24. Pancasila adalah Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. 

25. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan 

dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik 

Indonesia. 

26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementrian 

Agama Republik Indonesia 

27. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia. 

 

 

 

BAB II 

JATI DIRI SEKOLAH TINGGI 

 

Pasal 2 

Jati diri  STT Adhi Wacana Surabaya 

Jati diri Sekolah Tinggi meliputi: sejarah, nama, hari jadi, tempat kedudukan, 

lambang, semboyan/moto, bendera, mars, busana akademik. 

 

Pasal 3 

Nama  

1. Perguruan Tinggi ini diberi nama Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana 

(STTAW) Surabaya Blesing in the Spirit.  

2. Adhi artinya besar, agung, Wacana artinya komunikasi, pertukaran ilmu, 

belajar mengajar. BlEsing in the SpiriT, merupakan motto dan nilai-nilai 

pelayanan yang berarti berkat di dalam roh. 
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Pasal 4 

Hari Jadi 

Hari jadi STT Adhi Wacana Surabaya Blesing in the Spirit adalah pada tanggal 

dua puluh tiga Oktober.  

 

Pasal 5 

Tempat Kedudukan 

Pada saat ini STT Adhi Wacana Blessing in the Spirit berkedudukan di  Gedung 

Mayapada Lt 6, Jl. Mayjend Sungkono No. 178 Surabaya, dengan Nomor Telepon 

081339489644, email: sttadhiwacana@gmail.com  IG : sttawsby  STTAW dapat 

memindahkan tempat kedudukan dengan alasan pengembangan, dan pembangunan 

kampus yang permanen di wilayah kota Surabaya. 

 

Pasal 6 

Lambang 

1. Lambang STT Adhi Wacana Surabaya mempunyai bentuk dan maknanya 

yang mencerminkan ciri dan panggilan pelayanan : 

 
 Bentuk : 

a) Alkitab terbuka mengarah kedepan menjadi dasar pengajaran yang 

dibangun dari Back to Jesus Teaching. 

b) Bentuk Bulat yang di dalam yang sedang bergerak terus ke depan 

dengan semangat Mega Project Karakter Kristus dalam mendidik 

mahasiswa. 

c) Bulatan di luar yang terus berputar sebagai semangat untuk terus 

bergerak dalam Misi. 

d) Segitiga menjelaskan bahwa STT ini adalah wadah terbuka untuk 

mempersiapkan para teolog yang berwawasan entrepreneurship. 

e) Tulisan Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya adalah 

identitas dari STT Adhi Wacana Surabaya. 

Warna : 

a) Warna Merah : Darah Yesus, Pengorbanan 

b) Warna Biru : Kesetiaan, Air Hidup, Kehidupan  

2.  Lambang Sekolah Tinggi tersebut diartikan: Sekolah Tinggi Teologi Adhi 

Wacana Surabaya menjadikan Alkitab PL dan PB sebagai dasar pengajarannya 

yaitu kembali kepada ajaran Yesus, membentuk kerohanian mahasiswa yang 

berkarakter Kristus, memiliki pengetahuan teologi alkitabiah, senantiasa 

mailto:sttadhiwacana@gmail.com
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memiliki semangat untuk misi pemberitaan Injil, dan komitmen di tempat 

pelayanan. STT Adhi Wacana Surabaya juga mendidik hamba-hamba Tuhan 

yang rendah hati, beriman, setia, mau berkorban, memiliki jiwa entrepreuner. 

 

Pasal 7 

Bendera 

Bendera  STT Adhi Wacana Surabaya berwarna dasar biru muda (biru langit) dan 

di tengahnya bergambar lambang STT Adhi Wacana Surabaya dengan ukuran 120 

x 180 cm. 

 

Pasal 8 

Mars dan Hymne STT Adhi Wacana  

Mars STT ADHI WACANA diciptakan oleh Daud Darmadi, memiliki lirik sebagai 

berikut: 

Takut akan TUHAN  

awal pengetahuan 

Amanat Agung dilaksanakan 

Menjadikan segala bangsa MuridNya 

Layani dengan sukacita 

Belajar rendah hati, lemah lembut dan suci 

Damai, disiplin mengasihi 

Kami siap diutus, britakan InjilNya 

Siapakan mempelai kerajaanNya 

Laksanakan lima pilar Gereja 

Ajaran, karakter, murid, misi, diakonia 

Kami mau setia, layani bangsa-bangsa 

Bagi nama di atas sgala nama 

Tuhan Yesus, berkatilah 

STT ADHI WACANA 

 

Hymne STT Adhi Wacana diciptakan oleh Daud Darmadi memiliki lirik sebagai 

berikut: 

Almamater tercinta tempatku dimuridkan 

Mengenal Kristus Penebus 

Terimakasih Tuhanku untuk panggilanMu 

Ini hati misiku 

Untuk Gereja dan bangsa kan kubaktikan diriku 

Berkarya mengabdi segenap jiwa STT Adhi Wacana 

Masyurkan Nama Yesus Tuhan Semesta Alam 

STT Adhi Wacana  
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Pasal 9 

Busana Akademik 

1. Pimpinan STT Adhi Wacana Surabaya: topi hitam bujur sangkar pita kuning, 

toga hitam, Krah Biru, stola biru merah, dan gordon warna emas, berpita biru 

merah. 

2. Guru Besar dan profesor: topi hitam segi lima, pita kuning, toga hitam, Krah 

Biru, stola biru merah, dan gordon warna emas, berpita biru merah. 

3. Wisudawan: Topi hitam bujur sangkar pita merah, toga hitam, krah ungu, 

dan gordon warna perak berpita warna ungu merah. 

4. Seragam Almamater warna biru gelap (biru dongker) dengan lambang STT 

Adhi Wacana Surabaya di bagian dada kiri. 

 

BAB III 

VISI, MISI 

 

Pasal 10 

Visi STT Adhi Wacana Surabaya 

Berkarakter Kristus, kompeten dalam pelayanan pastoral, pendidikan, dan misi 

holistik 

 

Pasal 11 

Misi STT Adhi Wacana Surabaya 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi secara komprehensif dan 

integratif yang kembali kepada Ajaran Yesus sebagai dasar pembentukan 

karakter hamba Tuhan. 

2. Melaksanakan Penelitian di bidang teologi sebagai upaya pengembangan 

keilmuan untuk menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang 

terjadi di gereja dan masyarakat di Indonesia. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan misi 

holistik untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. 

BAB IV 

AZAS DAN TUGAS POKOK 

 

Pasal 12 

Azas 

Dalam terang kebenaran Firman Tuhan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, serta Ajaran 

Yesus, STT Adhi Wacana Surabaya berlandaskan Pancasila sebagai satu-satunya 

asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta amandemenya, dan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia. 
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Pasal 13 

Tugas Pokok 

Sebagai lembaga pendidikan teologi STT Adhi Wacana Surabaya memiliki 

tugas pokok untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Kekristenan yang 

Alkitabiah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berperan aktif dalam 

pembangunan manusia seutuhnya jasmani dan rohani. STT Adhi Wacana Surabaya 

terpanggil untuk : 

1. Menciptakan pelayan-pelayan Tuhan yang berkarakter Kristus, hidup dalam 

roh dan kebenaran, suci, cerdas, berwawasan global, jujur, bijaksana, rendah 

hati, mandiri, mau berkorban, memiliki komitmen di ladang pelayanan dan 

misi. 

2. Mempersiapkan hamba Tuhan sebagai pembina spiritual SDM, untuk 

membentuk pola pikir jemaat yang logis dan rasional dalam rangka 

menghadapi kehidupan di era postmodern yang ditandai dengan peningkatan 

IPTEK yang pesat di berbagai bidang kehidupan manusia terutama dalam 

bidang keagamaan dan pendidikan formal. 

3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam bidang teologi dan pendidikan 

Kristen yang professional dan unggul yang dapat melayani di gereja dan 

masyarakat maupun lembaga-lembaga kristen lainnya, serta dapat menyikapi 

dan memiliki kemampuan memberikan solusi terhadap semua gejolak dan 

persoalan yang timbul. 

4. Menjawab kebutuhan stakeholders yaitu gereja, pendidikan, dan masyarakat, 

yang memerlukan lulusan sarjana Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Musik 

Gerejawi yang memiliki keandalan profesi yang baik,serta memiliki jiwa 

entrepreneur. 

5. Menghasilkan karya ilmiah dibidang teologi, Pendidikan Agama Kristen, 

Pastoral, Musik gerejawi, yang mampu mengkomunikasikan perkembangan 

ilmu pengetahuan kepada gereja dan masyarakat, serta sebagai kajian ilmiah 

untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah kehidupan 

yang selalu mengalami perubahan. 

6. Mempersiapkan tenaga pelayanan pastoral, penggembalaan, konseling yang 

memiliki kuasa Kristus bagi anggota gereja dan masyarakat. 

7. Menyiapkan tenaga pendidik dibidang agama Kristen, yang bukan saja 

memenuhi ilmu agama akan tetapi sebagai seorang konselor bagi para pemuda, 

remaja dan anak usia sekolah dalam mengatasi persoalan hidupnya. 

8. Meningkatkan kompetensi pelayanan di gereja, dan Pendidikan Agama 

Kristen, serta mengembangkan sikap professional yang responsif, kreatif, 

inovatif, serta bertanggungjawab dalam bidang pelayanannya untuk 

mewujudkan tugas gereja ditengah masyarakat. 

9. Menyiapkan tenaga misionaris dan penginjil sebagai alat di tangan Tuhan 

Yesus dalam rangka melaksanakan amanat agung, agar banyak jiwa mengenal 

Kristus dan diselamatkan. 
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10. Mewujudkan pelayanan holistik, dengan mempersiapkan hamba Tuhan yang 

dibekali dengan ketrampilan praktis, berwawasan entrepreuner untuk 

membuka usaha mandiri di tengah-tengah masyarakat. 

 

 

 

BAB V 

ETIKA SEKOLAH TINGGI 

 

Pasal 14 

Etika Sekolah Tinggi 

Civitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, yayasan, dan semua keluarga 

besar STT ADHI WACANA, berkewajiban menghayati dan melaksanakan Etika 

Sekolah Tinggi sebagai berikut : 

1. Hidup dalam terang kebenaran Firman Tuhan dengan memiliki sikap rohani 

yang takut akan Tuhan (Amsal 8:13); Menjadi pendengar dan pelaku Firman 

Tuhan (Lukas 6:47-49). 

2. Hidup dalam ajaran yang sehat (back to Jesus teaching). 

3. Memiliki karakter Kristus hidup yang baik sebagai seorang peayan Tuhan 

yang suci, terampil, berwawasan, menjadi teladan bagi semua orang dalam 

perkataan, perbuatan dan tingkah laku. (I Timotius 4:12). 

4. Memiliki rasa hormat dan sikap rela berkorban yang tinggi kepada bangsa dan  

negara sebagai wakil Allah, degan menjunjung tingi Pancasila dan Undang-

undang Dasa 1945. 

5. Hidup dalam hati nurani yang murni, mencintai perdamaian dengan Tuhan dan 

sesama, ramah dan bekerjasama dengan baik, serta tidak mementingkan 

kepentingan sendiri. 

6. Memiliki etos kerja yang baik, disiplin, santun, berperan secara aktif dalam 

mewujudkan cita-cita sekolah tinggi, visi dan misi. Mengutamakan kepentigan 

sekolah. Menjunjung tinggi kewibawan sekolah, menjaga nama baik sekolah 

tinggi, serta tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. 

7. Mentaati Statuta, Etika Sekolah Tinggi, serta semua peraturan dan ketentuan 

Sekolah Tinggi yang sudah ditetapkan.  

8. Menghargai orang lain menerima setiap perbedaan pendapat secara dewasa, 

mengembangkan sikap yang lemah lembut dan rendah hati, peramah, 

menjauhi percekcokan dan pertengkaran, serta perdebatan yang tidak sehat. 

Beritikat baik dan dengan rasa tanggung jawab menyelesaikan setiap masalah 

dalam kasih dan kelemahlembutan. 

9. Sebagai pribadi akademisi, memiliki tekat untuk belajar dan menggali ilmu 

dengan sungguh-sungguh, bekerja keras tanpa mengenal lelah, untuk 

kemajuan dan kepentingan pelayanan gereja, pendidikan, bangsa dan negara. 

Mengembangkan sikap ilmiah, inovatif, orisinil, dan berpikiran maju untuk 
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memberikan solusi-solusi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah-

tengah kehidupan masyarakat. Mengembangkan penelitian untuk menemukan 

karya ilmiah yang bermanfaat untuk kepentingan umat manusia 

10. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan kampus dengan turut 

menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan, keindahan, lingkungan kampus. 

Memakai dan menjaga setiap sarana dan prasarana dengan rasa tanggung 

jawab. 

11. Setiap dosen, unsur pimpinan sekolah, dosen, memiliki tanggung jawab untuk 

membentuk mengajar, mendidik setiap pribadi mahasiswa sesuai dengan tugas 

dan fungsinya, agar memiliki keandalan profesi, budi pekerti yang baik, dan 

rasa tanggung jawab. Sebagai mahasiswa harus menghormati, menghargai, 

menerima setiap proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh 

tanggung jawab. 

12. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta etika yang diatur 

dalam Gereja BEST dengan penuh tanggungjawab, sebagai seorang pelayan 

Tuhan yang sedang belajar, melayani di lingkungan gereja BEST. Semua kode 

etik dan etika dalam STT Adhi Wacana tidak bertentangan dengan etika dan 

aturan gereja, untuk itu setiap tata tertib didasarkan kepada aturan dalam AD 

dan ART yang ada di gereja BEST. 

 

BAB VI 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI 

 

Pasal 15 

Susunan Organisasi Sekolah Tinggi 

 

1. Yayasan 

2. Dewan Penyantun 

3. Senat Sekolah Tinggi 

4. Ketua STT 

5. Wakil Ketua I (Bidang Akademik)  

6. Wakil Ketua II (Bidang Administrasi)  

7. Wakil Ketua III ( Bidang Kemahawiswaan)  

8. Ketua Program Studi  Sarjana 

9. Ketua Program Studi Pasca Sarjana 

10. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  

11. Sekretaris Program Studi Sarjana  

12. Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana 

13. Unit Pelayanan Perpustakaan 

14. Unit Pelayanan Pelatihan Ketrampilan Kecakapan Hidup 

15. Unit Pelayanan Perlengkapan dan Multimedia 

16. Unit Pelayanan Asrama Putra dan Putri 
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17. Dosen  

18. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)/Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI)  

 

Pasal 16 

Yayasan  

 

1. Penyelenggara Sekolah Tinggi ini adalah Yayasan BEST International yang 

susunan pengurusnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yayasan, sebagaimana telah ditetapkan oleh notaris atau pejabat yang 

berwenang. 

2. Yayasan bertanggungjawab atas kelangsungan pendidikan yang didelegasikan 

kepada Unsur pimpinan STT yaitu Ketua dan Wakil Ketua. Yayasan 

melakukan pengawasan, dan menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk 

kelangsungan pendidikan tinggi. 

3. Yayasan dalam bertanggungjawab atas kelangsungan pendidikan tinggi 

memiliki  kewenangan, dan tugas sebagai berikut : 

a) Bersama Senat Sekolah Tinggi, dewan penyantun,  menetapkan tujuan, 

kebijakan, dan statuta STT Adhi Wacana Surabaya. 

b) Memilih dan mengangkat Ketua, Wakil Ketua serta pengurus STT Adhi 

Wacana Surabaya lainnya, dengan memperhatikan usulan senat Sekolah 

Tinggi. 

c) Menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi dan personalianya atas 

usul Ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; 

d) Menetapkan, mengangkat atau memberhentikan Pegawai, menurut 

peraturan, atas usul Ketua. 

e) Meminta, menerima, menyempurnakan usulan Ketua dan Wakil Ketua 

tentang Program Kerja Tahunan, Rencana Anggaran Belanja, 

Pengembangan sarana prasarana, serta mengawasi pelaksanaannya. 

f) Meminta, menerima, mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban 

Ketua dan Wakil Ketua. 

g) Memberi dan menerima bantuan kepada/dari pihak luar. 

h) Melaksanakan pengadaan sarana/prasarana kampus dengan 

memperhatikan usul/pendapat Ketua. 

i) Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga tetap dengan 

memperhatikan pendapat Senat Sekolah Tinggi; dan mengadakan 

pengawasan rutin atasnya. 

j) Mengusahakan sumber dana yang sah untuk pembiayaan Sekolah Tinggi. 
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Pasal 17 

Dewan Penyantun 

1. Dewan Penyantun adalah penasehat Sekolah Tinggi yang  ikut bertanggung 

jawab dalam bidang penggalian dana, pengembangan, serta mengantisipasi 

masa depan Sekolah Tinggi, dengan memberi saran-saran. 

2. Dewan Penyantun Sekolah Tinggi adalah sebuah forum yang terdiri atas 

tokoh-tokoh masyarakat, hamba Tuhan, kaum profesi, pengusaha, yang 

menaruh perhatian kepada pendidikan dan pembangunan, dan turut serta  

mengasuh dan membantu memecahkan masalah Sekolah Tinggi. 

3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan 

Penyantun. 

4. Memberikan pertimbangan kepada Sekolah Tinggi dalam strategi 

pengembangan dan pelaksanaan Sekolah Tinggi 

5. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah 

mendapat pertimbangan Senat STT Adhi Wacana Surabaya. 

 

Pasal 18 

Unsur Pimpinan STT 

1. Pimpinan atau pejabat STT adalah yang menerima delegasi dan partisipasi dari 

yayasan dalam mewujudkan cita-cita, tujuan dan Visi-Misi Sekolah Tinggi 

sehari-hari. 

2. Unsur pimpinan dan pejabat ini terdiri dari Ketua STT Adhi Wacana, Wakil 

Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III. 

3. Persyaratan Umum Pengurus Pimpinan STT Adhi Wacana Surabaya adalah: 

a) Pribadi hamba Tuhan yang memiliki teladan hidup yang baik, hidup dalam 

terang kebenaran Firman Tuhan menjadi pendengar dan pelaku Firman 

Tuhan, memiliki sikap rohani yang takut akan Tuhan. 

b) Warga Negara Indonesia yang tidak terlibat dalam pelanggaran hukum. 

Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

c) Tidak merangkap sebagai pimpinan Sekolah Tinggi lainnya. 

d) Mempunyai keahlian dan integritas ilmiah yang cukup. 

4. Masa bakti pengurus pimpinan STT Adhi Wacana Surabaya adalah 4 (empat) 

tahun.  

5. Keanggotaan Unsur pimpinan berakhir karena: 

a) tidak memenuhi syarat sebagai anggota pengurus pimpinan STT 

b) habis masa bhaktinya; 

c) mengundurkan diri; 

d) meninggal dunia; 

e) diberhentikan oleh yayasan, setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah 

Tinggi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 
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Pasal 19 

Ketua Sekolah Tinggi 

1. Ketua adalah pemimpin utama dan tertinggi dari Sekolah Tinggi. 

2. Ketua menerima dari yayasan delegasi dan partisipasi dalam mengejar cita-

cita, tujuan, dan visi-misi dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi; maka 

Ketua merupakan pelaksana (eksekutif) kebijakan, Tugas Pokok Sekolah 

Tinggi, dan kebijakan Sekolah Tinggi. 

3. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua : 

a) Yayasan dapat menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Ketua, 

setelah memperhatikan usul Senat Sekolah Tinggi dan ketentuan lain. 

b) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 

untuk periode berikutnya, maksimal 2 periode dan tidak berturut-turut. 

4. Ketua mendapat / menerima dari yayasan partispasi dalam kewajiban dan 

tugas : 

a) Memimpin pelaksanaan Tugas Pokok Sekolah Tinggi. 

b) Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, dan pembinaan Civitas Akademika Sekolah 

Tinggi, serta hubungan dengan lingkungannya. 

c) Melaksanakan (eksekutif) Statuta, dan norma serta tolok ukur 

penyelenggaraan Sekolah Tinggi, dan keputusan Senat serta kebijakan 

umum, dengan antara lain menetapkan peraturan-peraturan khusus dan 

kegiatan-kegiatan khusus. 

d) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta 

dan  masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang 

menyangkut bidang tanggung jawabnya. 

e) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada yayasan dan Senat 

Sekolah Tinggi mengenai laporan tahunan yang menggambarkan proses 

kegiatan dan perkembangan Sekolah Tinggi, baik kegiatan sarana 

prasarana, keuangan, dan seluruh inventaris sekolah.  

5. Apabila Ketua berhalangan secara insidentil, Wakil Ketua I bertindak sebagai 

Pelaksana Harian Ketua yang tidak berhak mengambil keputusan penting. 

6. Apabila Ketua berhalangan untuk seterusnya, yayasan dapat mengangkat 

Pejabat Ketua Sementara atas usulan senat sekolah tinggi sebelum 

mengangkat Ketua yang baru. 

 

Pasal 20 

Syarat-syarat Ketua 

Untuk menjadi Ketua Sekolah tinggi harus memenuhi persyaratan dan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Persyaratan yuridis formal: 

a) Warga Negara Indonesia. 

b) Beragama Kristen Protestan. 
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c) Adalah hamba Tuhan yang melayani dan diangkat sepenuh waktu di 

Gereja BEST, dan ditempatkan di STT Adhi Wacana Surabaya. 

d) Memenuhi persyaratan akademis menurut peraturan pemerintah. 

e) Berdomisili di kota tempat kampus berada dan sekitarnya, sanggup 

bertugas penuh sebagai pimpinan. 

f) Tidak merangkap tugas atau pekerjaan di Instansi lain. 

g) Tidak merangkap sebagai Pengurus Yayasan. 

h) Mampu bekerja sama, baik dengan Yayasan, Wakil Ketua, Civitas 

Akademika, Para Staf, serta dewan penyantun. 

  

2. Persyaratan Kepribadian: 

a) Adalah orang yang memiliki teladan hidup baik, Berkarakter Kristus hidup 

dalam terang kebenaran Firman Tuhan menjadi pendengar dan pelaku 

Firman Tuhan, memiliki sikap rohani yang takut akan Tuhan. 

b) Memiliki sikap mau bekerjasama, terbuka, menghargai semua orang, suci, 

jujur, setia, pekerja keras. 

c) Memiliki loyalitas kepada lembaga. 

d) Mewujudkan visi misi serta tujuan sekolah tinggi. 

3. Persyaratan Kepemimpinan : 

a) Bersikap bijaksana, toleran, demokratis, adil, optimis, mengutamakan 

kepentingan dinas dan memiliki kepekaan terhadap keadaan lingkungan. 

b) Beribawa, lembut tapi tegas, disiplin, berani, dan bertanggungjawab. 

c) Memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menciptakan iklim kerja 

yang kooperatif dan kondusif. 

d) Memiliki inisiatif ide dan gagasan yang bertujuan untuk pengembangan 

sekolah tinggi. 

e) Membuat keputusan yang demokratis, tepat dan cepat. 

f) Memiliki hubungan berkomunikasi secara rasional, dan baik kepada 

semua warga sekolah. 

g) Rapi teratur, memiliki kemampuan menejemen yang efektif dan kreatif. 

 

Pasal 21 

Wakil Ketua 

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu sekurang-kurangnya 3 

(tiga) Wakil Ketua dan  menurut kebutuhan dapat diangkat Wakil Ketua IV 

bidang pelayanan dan humas, yang ada di bawah pimpinan, pengawasan dan 

tanggung-jawab Ketua, dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan 

mempunyai fungsi melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan serta 

menilik beberapa bagian kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi, yang 

dipercayakan kepadanya. 
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2. Wakil Ketua diangkat oleh yayasan atas usul ketua setelah mendapat 

pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi, untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat 

diangkat kembali dalam periode berikutnya.  

3. Wakil Ketua menerima dari yayasan delegasi dan partisipasi dalam mengejar 

cita-cita, tujuan, dan visi-misi yayasan dalam mendirikan dan 

menyelenggarakan Sekolah Tinggi. Wakil Ketua merupakan wakil Pelaksana 

(eksekutif)  Tugas Pokok Sekolah Tinggi, dan kebijakan Sekolah Tinggi. 

4. Syarat-syarat untuk menjadi Wakil Ketua sama dengan syarat-syarat untuk 

menjadi Ketua. Dalam pertimbangan tertentu sejauh tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan dispensasi 

khusus oleh yayasan. 

5. Wakil Ketua I menangani bidang akademik, penelitian, pengembangan, dan 

pengabdian kepada masyarakat, dengan tugas pokok sebagai berikut : 

a) Merencanaan, melaksanaan, pengembangan pendidikan dan proses 

pembelajaran, serta penelitian. 

b) Merencanaan dan melaksanakan kerjasama pendidikan dan penelitian 

dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri; 

c) Melaksanaan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat yang 

dihadapi masyarakat dan pembangunan . 

d) Menyusun, mengatur dan menkoordinir proses pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum dan tujuan pendidikan, dalam setiap program studi. 

e) Mengatur penjadwalan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya. 

f) Membina tenaga pengajar dan tenaga peneliti. 

g) Mempersiapkan program pendidikan baru di berbagai tingkat maupun 

bidang. 

h) Menyusun program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa. 

i) Mengolah data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan  pengabdian pada masyarakat. 

j) Mengarsipkan semua data pelaksanaan akademis, dan hasil evaluasi 

belajar. 

k) Memberikan laporan kepada ketua sehubungan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya, dan secara umum kepada yayasan. 

 

6. Wakil Ketua II menangani Administrasi Umum dan Keuangan, antara lain : 

a) Perecanaan dan pengelolaan anggaran. 

b) Pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan. 

c) Pengelolaan perlengkapan. 

d) Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban 

e) Pengurusan ketatausahaan. 

f) Penyelenggaraan hubungan masyarakat. 

g) Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum. 
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h) Memeriksa laporan keuangan yang dikelola oleh pengelola Administrasi 

keuangan dan membuat rekapitulasi keuangan untuk di laporkan kepada 

yayasan dan Senat Sekolah Tinggi melalui Ketua sekolah. 

i) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada ketua sehubungan dengan 

tugas dan tanggungjawabnya, dan secara umum kepada yayasan. 

 

7. Wakil Ketua III menangani kemahasiswaan dengan tugas pokok dan fungsi 

sebagai berikut : 

a) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam 

pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain 

dalam seni budaya dan olah raga sebagai pembinaan civitas akademika 

yang merupakan sebagian dari  tugas pendidikan tinggi pada umumnya; 

b) Melakukan pembinaan pengawasan dan memberikan motivasi kepada 

mahasiwa agar tetap hidup tertib, disiplin dan memiliki semangat belajar 

yang tinggi. 

c) Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan 

penyuluhan bagi mahasiswa; 

d) Pelaksanaan usaha pengembangan daya  penalaran mahasiswa yang 

sudah diprogramkan oleh Wakil Ketua I; 

e) Kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha 

di  bidang  kemahasiswaan,  pengabdian  pada masyarakat dan usaha 

penunjangnya; 

f) Membina terciptanya iklim pendidikan yang baik  dalam kampus dan 

membantu melaksanaan program pembinaan 

pemeliharan  kesatuan  dan  persatuan  bangsa berdasarkan nilai-nilai 

Kristiani, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara; 

g) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan 

yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat 

akademik. 

h) Mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan ketrampilan bagi 

mahasiswa yang tinggal didalam asrama. 

i) Merencanakan program pelayanan/praktek lapangan untuk setiap 

mahasiswa. Serta mengatur pelaksanaan dan evaluasinya 

j) Bekerjasama dengan lembaga gereja, yayasan/lembaga kristen, 

persekutuan doa, sekolah-sekolah, sebagai tempat pelayanan bagi 

mahasiswa 

k) Menjadwalkan dan mengatur penempatan praktek pelayanan week-end, 

pelayanan akhir semester genap, praktek pelayanan lapangan mengakhiri 

program studi, dan pelayanan temporal lainnya 

l) Menjalin kerjasama dengan semua masyarakat, untuk meneliti 

kebutuhan masyarakat dilapangan, sebagai umpan balik pelaksanaan 

pendidikan tinggi 
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m) Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 

mengenai pelayanan kepada ketua sekolah 

n) Memberikan laporan kepada ketua sehubungan dengan tugas dan 

tanggung jawabnya, dan secara umum kepada yayasan. 

 

Pasal 22 

Program Studi Strata Satu 

1. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang 

melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi. 

2. Program Studi akan dipimpin oleh seorang  Ketua  Program Studi yang 

berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung jawab Wakil Ketua I 

STT Adhi Wacana Surabaya dan secara umum Ketua STT.  

3. Banyaknya ketua program studi tergantung dari program studi yang sedang 

dijalankan dalam sekolah tinggi. Atas persetujuan Senat dan yayasan dapat 

diselenggarakan program studi yang baru dalam jenis dan jenjang 

pendidikan akademik, profesi, mapun vokasi menurut ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi akan dibantu 

oleh seorang Sekretaris/bagian administrasi Program Studi. 

5. Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah 

mendapat pertimbangan dari Senat STT Adhi Wacana Surabaya. 

6. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok Sekolah 

Tinggi dan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

pada masyarakat dalam sebagian atau salah satu cabang ilmu, teknologi atau 

seni tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Ketua  Program Studi mempunyai 

tugas melaksanakan : 

a) pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau cabang ilmu, teknologi, 

atau seni tertentu bagi program pendidikan yang ada; 

b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

tertentu; 

c) pengabdian pada masyarakat; 

d) pembinaan sivitas akademika 

 

Pasal 23 

Program Studi Pasca Sarjana 

Program Studi Pasca Sarjana adalah jenjang pendidikan tinggi di STT Adhi  

Wacana yang terdiri dari Strata dua dan strata tiga. 

8. Program Studi Pasca Sarjana menyelenggarakan program studi strata dua 

dan strata tiga untuk prodi teologi dan atau prodi lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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9. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam lingkup prodi Pasca 

Sarjana sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. 

10. Prodi Pasca Sarjana diketuai oleh seorang pejabat yang disebut  Direktur 

Pasca Sarjana. 

11. Program Studi Stratum Dua diketuai oleh seorang Ketua Program Studi 

Magister Teologi, dan atau sebutan lain sesuai dengan prodi yang dibuka, 

serta dapat dibantu oleh seorang sekretaris Prodi. 

12. Program Studi Stratum Tiga diketuai oleh seorang Ketua Program Studi 

Doktor Teologi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris Prodi. 

 

Pasal 24 

Sekretaris Program Studi 

Tugas Administrasi Akademik 

1. Melaksanakan kegiatan administrasi akademik dibawah pimpinan dan 

koordinasi Waket I Akademik dan Ketua Program Studi. 

2. Menerima KRS dari mahasiswa dan memasukan data KRS ke komputer untuk 

mengetahui jumlah peserta mata kuliah. 

3. Mengolah data untuk membuat presensi per mata kuliah. 

4. Membuat daftar peserta kuliah, daftar peserta ujian, kuis I, mid semester, dan 

ujian semester. 

5. Menerima dan memeriksa nilai ujian mahasiswa dari dosen penguji untuk 

mengetahui kejelasannya. 

6. Memasukan data nilai ke dalam komputer sesuai dengan konsep agar 

diperoleh hasil yang baik dan benar. 

7. Mencocokan hasil ketikan nilai yang ada di layar monitor dengan konsep 

untuk mengetahui kesesuaiannya. 

8. Mengolah data nilai mahasiswa yang sudah diketik sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan. 

9. Memberi kode pada hardisk dan menyimpan file data untuk memudahkan 

penemuannya apabila dibutuhkan. 

10. Membuat duplikat (kopi) data untuk menjaga kerusakan/kehilangan data. 

11. Menyajikan data untuk bahan evaluasi keberhasilan studi tahap. 

12. Menyiapkan, melaksanakan dan memantau kegiatan registrasi, perkuliahan, 

ujian semester, skripsi, yudisium. 

13. Menyiapkan dan mengirim berkas usulan berbagai macam beasiswa. 

14. Mendistribusikan SK mengajar, SK Pembimbing Skripsi, SK Pembimbing 

Akademik dan SK Bimbingan Program Pendidikan Profesi,dan lain-lain yang 

berhubungan dengan pendidikan ke Ketua untuk diterbitkan SK-nya. 

15. Melayani proses dan pelaksanaan ujian.  

16. Melayani presensi mahasiswa dan dosen.  

17. Melaksanakan pendaftaran wisuda mahasiswa.  

18. Melaksanakan pengiriman surat-surat kepada dosen.  

19. Mengelola Skripsi dan penelitian dosen.  
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Tugas Administrasi Kemahasiwaan 

1. Melaksanakan kegiatan administrasi kemahasiswaan dibawah pimpinan dan 

koordinasi Waket III Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi. 

2. Memantau kegiatan kemahasiswaan yang meliputi bidang penalaran, bakat 

dan minat kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memberi layanan teknis administrasi bidang kemahasiswaan secara cepat, 

tanggap dan ramah. 

4. Mempublikasikan berbagai lomba bagi mahasiswa pada tingkat regional dan 

tingkat nasional. 

5. Menyusun laporan kerja sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

6. Membantu mahasiswa untuk kegiatan dibidang karya ilmiah dll. 

7. Memproses surat keterangan masih kuliah untuk tunjangan gaji/mendapatkan 

beasiswa, tidak sedang mendapat beasiswa, pengganti Kartu Mahaiswa. 

8. Memproses surat permohonan ijin kegiatan di luar kampus. 

9. Memproses surat tugas mengikuti kegiatan minat, bakat dan penalaran 

mahasiswa. 

10. Menyusun laporan kegiatan minat, bakat dan penalaran mahasiswa. 

11. Membuat buku induk mahasiswa. 

12. Mengumpulan berkas penilaian praktek mahasiswa meliputi week end, atar 

semester, dan PPL. 

 

 Pasal 25 

Administrasi Umum dan Keuangan 

1. Penyelenggara Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

kepala bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Ketua Sekolah Tinggi, dibawah pengawasan, pembinaan, dan 

koordinasi Waket II Administrasi. 

2. Dalam menjalankan tugasnya dapat di bantu oleh staf menurut kebutuhan 

yang diperlukan.  

3. Kepala bagian dan staf administrasi umum dan keuangan  diangkat dan 

diperhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat 

Sekolah Tinggi. 

4. Prinsip kerja yang dikembangkan adalah administrasi yang transparan, 

akuntabel, taat hukum dan dapat diaudit oleh akuntan publik 

5. Tugas pokok administrasi umum dan keuangan adalah sebagai berikut : 

a) Mengelola administrasi umum dan keuangan berdasarkan Rencana 

Anggaran Belanja yang sudah disetujui oleh senat sekolah tinggi. 

b) Mencatat seluruh transaksi keuangan dan menyusunnya dalam 

bentuk laporan bulanan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

c) Menerima  dan mencatat pembayaran keuangan dari mahasiswa 

d) Menerima dan mencatat semua pemasukan keuangan yang berasal 

dari berbagai pihak. 
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e) Mengarsipkan seluruh transaksi keuangan dalam bentuk laporan 

tertulis lengkap dengan lampiran bukti-bukti transaksi. 

f) Mengarsipkan dan merapikan semua berkas administrasi umum baik 

yang elektronik maupun manual. 

g) Melaksanakan system informasi kepada segenap sivitas akademika, 

dan masyarakat luar yang berkepeningan dengan Sekolah Tinggi. 

h) Melaksanakan administrasi korespondensi kepada semua pihak dan 

mengarsipkan sirkulasi surat masuk dan keluar secara baik. 

i) Melakukan pencatatan, perekaman, dan pegarsipan terhadap semua 

aktivitas pertemuan, rapat, kegiatan, baik akademik mapun non 

akademik, serta membuat rekaman dokumentasi tertulis, gambar, 

audio, audio visual, dan dokumentasi melalui media yang lain. 

 

Pasal 26 

Unit Pelayanan Teknis 

1. Unit Pelayanan Teknis adalah satu unit kerja yang dibentuk di STT ADHI 

WACANA SURABAYA untuk melaksanakan satuan kerja tertentu. 

2. Unit Pelayanan Teknis dibentuk tergantung dari kebutuhan, dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Sekolah Tinggi, 

dibawah pengawasan, pembinaan dan koordinasi Wakil Ketua. 

3. Unit Pelayanan Teknis dipimpin oleh seorang kepala unit dan dapat dibantu 

oleh staf yang jumlahnya tergantung dari kebutuhan. 

4. Personalia Unit Pelayanan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, atas 

pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. 

5. Unit Pelayanan Teknis yang utama dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi 

adalah : Unit Pelayanan Perpustakaan, Unit Pelayanan Pelatihan Ketrampilan 

Kecakapan Hidup, Unit Pelayanan Perlengkapan dan Multimedia, Unit 

Pelayanan Asrama Putra dan Putri. Selain itu juga dapat ditambah unit 

pelayanan lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 27 

Unit Pelayanan Perpustakaan 

1. Unit Pelayanan Perpustakaan adalah unsur Wakil pimpinan Sekolah Tinggi 

yang melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan fungsi Sekolah Tinggi  

2. Unit Pelayanan Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala unit, dan dibantu 

oleh tenaga pustakawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 

3. Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua I, dan 

secara umum bertangung jawab kepada ketua Sekolah Tinggi.  

4. Perpustakaan mempunyai tugas secara umum memberikan layanan bahan 

pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, dan secara khusus antara lain : 

a) Menyediakan dan mengolah bahan pustaka; 
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b) Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 

c) Memelihara bahan pustaka; 

d) Melakukan layanan referensi; 

e) Melakukan urusan tata usaha perpustakaan; 

 

Pasal 28 

Unit Pelayanan Praktikum PAK, PWG dan Musik Gerejawi 

1. Unit Pelayanan  Praktikum  adalah bengkel STT ADHI WACANA 

SURABAYA dalam bidang Pendidikan Agama Kristen (PAK), Musik 

Gerejawi dan Pembinaan Warga Gereja (PWG) 

2. Dipimpin oleh seorang kepala unit dan dapat dibantu oleh tenaga operator, 

tutor, dan staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 

3. Dalam Tugasnya setiap hari dibawah pengawasan, dan pembinaan Wakil 

Ketua I bagian akademik, dan secara umum bertanggungjawab kepada 

Ketua Sekolah Tinggi. 

4. Tugas Pokok dari Unit Pelayanan ini adalah : 

 

a) Membantu pengembangan  mahasiswa dengan kecakapan praktek 

pembelajaran dengan berbasis multimedia pembelajaran 

b) Mengembangkan seni musik dan nyanyian rohani untuk 

meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam pelayanan Musik 

Gerejawi. 

c) Membangun Laborotarium Media Pembelajaran, dan Homiletika 

d) Membangun Studio musik Gerejawi 

 

Pasal 29 

Unit Pelayanan Pelatihan Ketrampilan Kecakapan Hidup 

1. Unit Pelayanan Pelatihan Ketrampilan Kecakapan Hidup adalah bagian dari 

kegiatan ekstrakurikuler di dalam program studi. 

2. Unit Pelayanan ini dipimpin oleh seorang kepala unit dan dapat dibantu oleh 

seorang staf menurut kebutuhan, sedangkan dalam pelaksanaan pelatihan akan 

di lakukan oleh seorang tenaga ahli sebagai pelatih dan pendidik ketrampilan. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Ketua I dan 

Ketua sekolah tinggi 

4. Kepala Unit, staf, dan tenaga tutor atau pelatih ketrampilan diangkat dan 

diberhentikan oleh  ketua atas pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi. 

5. Jumlah tenaga pendidik disesuaikan dengan jumlah pelatihan ketrampilan 

yang sedang diselenggarakan. 

6. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pelatihan ketrampilan tersebut 

7. Kegiatan yang dilakukan dalam pusat ketrampilan antara lain : 

a) Pelatihan Komputer 

b) Pelatihan Musik 
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c) Pelatihan Teknisi 

d) Pelatihan Multimedia 

e) Pelatihan Bahasa 

6. Tugas pokok Pusat Pelatihan Ketrampilan adalah sebagai berikut : 

a) Menyelenggarakan program pelatihan kletrampilan kepada mahasiswa 

untuk bekal pelayanan demi mewujudkan STT Plus 

b) Memprogramkan, merencanakan, dan melaksanakan penelitian 

ketrampilan yang relevan dan sedang dibutuhkan dalam pembangunan 

masyarakat dan gereja. 

c) Menjaga, merawat seluruh inventaris dan sarana prasarana pelatihan 

ketrampilan 

d) Mengatur jadwal, dan mencatat seluruh administrasi kegiatan. 

 

Pasal 30 

Unit Pelayanan Perlengkapan dan Multimedia 

1. Unit Perlengkapan dan multimedia adalah suatu unit kerja yang dipimpin 

oleh kepala unit dan dapat mengangkat staf atau tenaga teknisi menurut 

kebutuhan. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah 

Tinggi dan dalam pengawasan, pembinaan dan koordinasi Waket III 

Kemahasiswaan. 

3. Kepala Unit, staf, dan tenaga teknisi diangkat dan diberhentikan oleh  ketua 

atas pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi. 

4. Tugas Pokok Unit Pelayanan ini adalah : 

a) Menyiapkan dan mengatur kebutuhan perlengkapan dalam setiap 

proses pembelajaran 

b) Mengiventarisir dan pengatur penggunaan seluruh sarana dan 

prasarana untuk menunjang seluruh kegiatan di Sekolah Tinggi 

c) Menyiapkan dukungan multimedia dalam setiap kegiatan. 

d) Merawat dan menjaga seluruh sarana dan prasarana 

 

Pasal 31 

Unit Pelayanan Asrama Putra dan Putri 

1. Mengingat salah satu pembinaan karakter di STT ADHI WACANA 

SURABAYA adalah melalui menampung setiap mahasiswa untuk tinggal 

diasrama, maka diperlukan suatu unit pelayanan asrama, yang dipimpin oleh 

kepala unit, dan staf yang khusus menangani asrama putra dan putrid. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah 

Tinggi dibawah pengawasan, pembinaan, dan koordinasi Waket III 

Kemahasiswaan. 

3. Kepala unit dan staf diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan 

memperhatikan usulan Senat Sekolah Tinggi. 
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4. Tugas Pokok Unit Pelayanan ini adalah sebagai berikut : 

a) Membina kehidupan di Asrama, agar tercipta keamanan, kesejahteraan, 

kerukunan, dan ketertiban.  

b) Menyelenggarakan rumah tangga bersama di asrama, membina, 

membimbing, mengayomi  dan memperhatikan kebutuhan jasmani dan 

rohani setiap mahasiswa 

c) Mengatur kehidupan asrama agar harmonis 

d) Membuat Tata tertib asrama yang disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi, 

serta mengawasi pelaksanaannya.  

e) Membina kehidupan doa dan pembentukan karakter mahasiswa 

f) Memberikan teladan dan bimbingan dalam pergaulan di asrama dalam 

hidup takut akan Tuhan 

g) Memberikan pelayanan konseling dan bina mental spiritual bagi semua 

mahasiswa baik yang tinggal di asrama maupun di luar asrama 

 

 

Pasal 32 

Staf Sekolah Tinggi 

1. Staf adalah setiap orang yang setelah menandatangani Perjanjian / Kontrak 

Kerja, dengan Surat Keputusan telah diterima, diangkat dan ditempatkan oleh 

Ketua Sekolah Tinggi untuk bekerja di suatu Unit Kerja, sebagai staf edukatif 

atau non-edukatif, sebagai staf Tidak Tetap, Part-time atau full-time, atau staf 

dalam masa percobaan atau staf Tetap. 

2. Ketua Sekolah Tinggi berhak mengangkat dan memberhentikan staf menurut 

peraturan, berdasarkan usul atau pertimbangan dalam Senat Sekolah Tinggi 

3. Berdasarkan pengangkatan oleh Ketua, staf menerima partisipasi dalam meraih 

cita-cita, tujuan dan visi misi Yayasan dalam mendirikan dan 

menyelenggarakan Sekolah Tinggi. 

4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi staf : 

a) Sehat jasmani dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu 

pelaksanaan tugasnya. 

b) Mempunyai moral yang baik, integritas kepribadian, tanggung jawab yang 

besar terhadap Sekolah Tinggi, bangsa dan negara, dan mampu bekerja 

sama baik  

c) Bersedia mengakui dan mentaati kewajiban, hak dan wewenang sekolah 

tinggi 

d) Berdedikasi, loyal dan setia. 

e) Bersedia mentaati statuta, etika, disiplin dan tata tertib, peraturan, 

persyaratan yang bersangkutan, perjanjian kerja atau kontrak kerja, yang 

berlaku dan akan berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi. 

5. Kewajiban staf adalah sebagai berikut : 

a) Memenuhi syarat-syarat sebagai Pegawai. 
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b) Memelihara kerja sama dan keselarasan tata kerja 

c) Memenuhi jam kerja dan tugas yang diberikan kepadanya secara 

individuil maupun umum. 

d) Mengembangkan atau meningkatkan kemampuan diri dalam hal 

pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, kreativitas, dan profesionalisme 

kerja pada umumnya, sesuai dengan profesinya, guna menunjang tugas-

tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya, demi tercapainya efektivitas 

dan efisiensi kerja.  

e) Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi; 

f) Mendukung secara aktif Tugas-tugas Pokok Sekolah Tinggi. 

g) Menjaga dan memelihara keamanan  ketertiban  kebersihan keindahan 

dan kelancaran penyelengaraan Sekolah Tinggi. 

6. Setiap staf mempunyai hak : 

a) Menunaikan sebaik-baiknya semua kewajiban staf. 

b) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 

c) Menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan, dan fasilitas 

lainnya untuk dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

d) Memperoleh imbalan dan penghargaan yang pantas dan mencukupi 

sesuai dengan kewajibannya. 

e) Menerima gaji atau penghasilan yang sedapat-dapatnya sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan 

finansial sekolah tinggi. 

f) Memperoleh jaminan kesejahteraan sosial menurut peraturan. 

g) Menunaikan kewajiban agama / kepercayaan sesuai dengan 

keyakinannya. 

h) Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

i) Meningkatkan kemampuan, kecakapan, ketrampilan, keahlian, ilmu, 

wawasan, kepribadian dan kerohanian, dengan berbagai cara dan jalan, 

menurut peraturan. 

j) Mendapat cuti dan hari libur menurut peraturan. 

k) Memperoleh hak pensiun menurut peraturan. 

l) Serta semua hak yang tercantum dalam Statuta Sekolah Tinggi dan 

peraturan yang berlaku. 
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BAB VII 

DOSEN DAN TENAGA PENUNJANG AKADEMIK 

 

Pasal 33 

Dosen 

1. Dosen adalah tenaga pendidik dan pengajar yang berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi. 

2. Dosen terdiri dari dosesn tetap dan tidak tetap 

3. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap 

pada Sekolah Tinggi, yang terdiri dari : 

a) Dosen Tetap Yayasan. 

b) Dosen Tetap yang diperbantukan oleh Negeri 

c) Dosen Tetap “Kontrak” 

4. Dosen Tidak Tetap, yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi, antara 

lain Dosen Luar Biasa atau Dosen Tamu. 

5. Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan dan perundangan yang berlaku. 

6. Menurut jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten, lektor dan guru 

besar. 

7. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan proses 

pembelajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya. 

8. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka 

pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai 

dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya. 

9. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang 

menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai 

dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya. 

 

Pasal 34 

Dosen Wali Mahasiswa 

1. Dosen wali mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 

penelitian, pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang 

keahlian/ilmunya, serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada para 

mahasiswa dalam rangka keberhasilan dalam bidang pendidikannya. 

2. Tenaga Perwalian mahasiswa adalah dosen tetap yang diberikan tugas 

tambahan sebagai Dosen Wali mahasiswa. 

3. Pengaturan Dosen wali di STT Adhi Wacana adalah satu dosen membina 

sejumlah mahasiswa dengan menerima penugasan dari Ketua. 

4. Tugas perwalian mahasiswa yaitu melakukan bimbingan dan pelayanan 

kepada Mahasiswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. 



25 

 

5. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan rencana studi, dan memberikan 

evaluasi, motivasi demi keberhasilan pendidikannya. 

6. Turut serta pembimbingan untuk meraih berbagai prestasi 

7. Mengadakan bimbingan mental, spiritual, konseling, dan bimbingan karir, 

kepada mahasiswa dan mengadakan studi rekam jejak alumni 

 

Pasal 35 

Tenaga Penunjang Akademik 

1. Tenaga Penunjang Akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang 

pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi. 

2. Persyaratan, tata-cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang 

akademik diatur menurut ketenttuan yang berlaku 

 

Pasal 36 

Tugas Tenaga Penunjang Akademik 

1. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas menyelenggarakan 

dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 

2. Tenaga Kependidikan terdiri atas Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik. 

3. Tenaga Kependidikan diangkat oleh ketua STT setelah mendapat 

pertimbangan dari yayasan. 

4. Tenaga Kependidikan berada di bawah pimpinan, pengawasan dan tanggung 

jawab Wakil Ketua II, dan bertanggung-jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. 

5. Penambahan jumlah Tenaga Kependidikan dilaksanakan menurut kebutuhan 

dan perkembangan Sekolah Tinggi. 

6. Setiap Tenaga Kependidikan bertugas mendukung dan bekerja-sama dalam 

meraih tujuan dan visi misi sekolah tinggi. 

 

BAB VIII 

SENAT SEKOLAH TINGGI 

 

Pasal 37 

Senat 

1. Senat Sekolah tinggi adalah badan representatif tertinggi, sekolah tinggi 

yang tugas pokoknya membantu yayasan dan Ketua dalam penyelenggaraan, 

penyusunan program, dan pengambilan keputusan, serta berbagai kebijakan 

sekolah tinggi 

2. Anggota Senat terdiri dari Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, 

Guru Besar, dan Wakil Dosen Tetap yang jabatan akademisnya serendah-

rendahnya Lektor. 

3. Organisasi Senat Sekolah Tinggi diatur sebagai berikut : 

a) Ketua dijabat ex officio oleh Ketua Sekolah Tinggi 

b) Wakil Ketua dijabat ex officio oleh Wakil Ketua I 
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c) Sekretaris dijabat ex officio oleh Wakil Ketua II 

d) Anggota-anggota 

4. Tugas-tugas pokok Senat Sekolah Tinggi antara lain : 

a) Membantu pelaksanaan Tugas Pokok Sekolah Tinggi. 

b) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi; 

c) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadian civitas akademika yang berlaku di lingkungan Sekolah 

Tinggi. 

d) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

e) Memberikan pertimbangan kritis atas Rencana Anggaran dan 

Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Pimpinan 

Sekolah Tinggi; 

f) Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan; 

g) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi; dengan 

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

h) Memberikan pertimbangan dan usulan kepada BPS berkenaan dengan 

calon-calon untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah, Wakil Ketua, Dosen 

yang memangku jabatan akademik di atas Lektor, dengan rekomendasi 

komisi Guru Besar (jika komisi ini sudah ada). 

i) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; 

j) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dengan 

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk 

komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila 

dianggap perlu dapat ditambah dengan personalia dari luar Senat Sekolah 

Tinggi. 

6. Rapat Senat adalah sah dan mengikat jika memenuhi peraturan berikut ini. 

a) Anggota Senat diundang 7 (tujuh) hari sebelumnya dengan surat 

undangan yang harus menyebut hari, tanggal, jam, dan acara rapat, dan 

ada bukti bahwa surat undangan itu telah sampai sekurang-kurangnya ke 

domisili anggota Senat. 

b) Rapat dipimpin oleh Ketua Senat, atau bilamana Ketua Senat 

menyatakan diri berhalangan, oleh Wakil Ketua, demikian seterusnya 

oleh Sekretaris Senat. 

c) Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota Senat, yang dinyatakan dengan menandatangani Daftar 

Hadir. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka selewat 6 

(enam) hari dapat diadakan rapat baru yang kedua dengan tata cara yang 

sama kecuali mengenai jumlah yang hadir. Dalam rapat kedua yang baru 
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ini, dengan berapa pun jumlah anggota Senat yang hadir, keputusan yang 

diambilnya adalah sah dan mengikat. 

d) Anggota Senat yang sah mempunyai dan berhak mengeluarkan satu 

suara sah. 

e) Putusan yang berdasarkan musyawarah-mufakat harus disetujui oleh 

semua anggota Senat yang hadir dalam rapat Senat, tanpa satupun yang 

menolaknya. 

f) Putusan yang berdasarkan penarikan suara terbanyak (voting) harus 

diambil dari rapat Senat dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah 

anggota Senat yang hadir dalam rapat Senat. 

g) Bilamana voting menghasilkan dua-tiga jumlah suara sama 

(ter)banyaknya, maka voting diulang satu kali lagi saja. Dan apabila 

hasilnya masih tetap sama, maka dalam situasi demikian Ketua Senat 

mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan dari dua-tiga 

pendapat yang didukung suara sama (ter)banyak tersebut. Dan keputusan 

Ketua demikian itu adalah sah dan mengikat. 

h) Hasil keputusan rapat, baik yang berdasarkan musyawarah-mufakat 

maupun suara terbanyak, harus berkaitan, mengacu dan tidak boleh 

bertentangan dengan Statuta Sekolah Tinggi, dan peraturan yang berlaku 

di Sekolah Tinggi 

 

 

BAB IX 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STT ADHI WACANA 

SURABAYA 

 

Pasal 38 

Sistem Penjaminan Mutu Internal 

1. Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI) Stt Adhi Wacana Surabaya adalah 

Tim pelaksana yang dibentuk oleh STT Adhi Wacana Surabaya untuk 

menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan baik pada masukan, proses, 

maupun keluaran yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengorganisasian SPMI di STT Adhi Wacana Surabaya berbentuk Tim 

Penugasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Ketua, atas pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi. 

3. Penjaminan mutu adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan 

pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, 

sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal 

perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia 

usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan 

keluaran perguruan tinggi.  
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4. Tujuan penjaminan mutu di STT Adhi Wacana Surabaya adalah untuk 

terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, 

proses, maupun keluaran, nilai dasar, visi, dan misi Sekolah Tinggi. 

5.  Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan Tridarma PT. 

6. Untuk menjamin standard pelaksanaan  SPMI yang baik diperlukan dokumen 

SPMI, yang pada intinya berisi tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI, 

Standar SPMI, Formulir SPMI. 

7. Model manajemen yang dapat dipakai di SPMI  adalah Model PDCA (Plan, 

Do, Check, Action), untuk menjamin pengembangan secara berkelanjutan 

(continuous quality improvement) mutu pendidikan di Sekolah Tinggi. 

 

 

BAB X 

TATA KERJA 

 

Pasal 39 

Tata Kerja 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan / kepala / ketua / staf di lingkungan 

STT Adhi Wacana Surabaya berkewajiban untuk : 

1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan 

Sekolah Tinggi maupun dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

2. Mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Pimpinan Sekolah Tinggi. 

3. Bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberikan bimbinga serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

4. Mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan, 

wajib  mengambil langkah-langkah koreksi yang diperlukan menurut 

peraturan yang berlaku. 

5. Berdasarkan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas Sekolah Tinggi, 

menetapkan langkah-langkah koreksi dan pembinaan untuk meningkatkan 

mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi. 

6. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. 

7. Mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan, dan 

mempergunakannya sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

8. Menyampaikan laporan lengkap bulanan atau tahunan kepada atasannya 

langsung, yang kemudian menyerahkannya Badan Penyelenggara Sekolah 
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9. Menyampaikan fotocopy dari laporan lengkap dengan semua lampirannya 

yang diserahkan kepada atasannya, kepada satuan organisasi lainnya yang 

secara fungsional relevan / mempunyai hubungan kerja. 

 

 

BAB XI 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Pasal 40 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Pendidikan merupakan kegiatan dalam rangka ikut (a) “menjadikan anak-anak 

bangsa” yang bermoral dan penuh cinta kasih serta menjunjung tinggi 

kebenaran dan keadilan; (b) mencetak pendidik agama Kristen yang 

berkemampuan akademik dan/atau profesional, yang dapat menguasai – 

memanfaatkan – menyebarluaskan – dan – mengembangkan IPTEK, budaya 

dan kesenian bangsa Indonesia, dan (c) yang berkemampuan aktif dalam 

mempelopori pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan, untuk meningkat 

kesejahteraan umat manusia baik rohani maupun jasmani dan membentuk 

habitus baru. 

3. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang 

memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. 

4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat. 

 

Pasal 41 

Kurikulum 

1. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun 

dengan  tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan. 

2. Kurikulum disusun oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

Perguruan Tinggi yang berpedoman pada kurikulum nasional. 

3. Kurikulum meliputi matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), 

matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah berkarya (MKB), 

matakuliah  perilaku berkarya (MPB),   matakuliah berkehidupan 

bermasyarakat  (MBB). 

4. Bentuk dan pelaksanaan kurikulum diatur secara khusus dengan membuat 

Pedoman Kurikulum untuk setiap program studi, dengan memperhatikan 

ketentuan dan perundangan yang berlaku. 
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5. Evaluasi revisi, dan pengembangan kurikulum diatur dalam pedoman 

kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas.  

 

Pasal 42 

Perkuliahan 

1. Pendidikan di Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

kredit semester. 

2. Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester 

genap) yang masing-masing terdiri atas 18 sampai 20 minggu. 

3. Tahun akademik dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun 

berikutnya. 

4. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk mengatakan lamanya suatu 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. 

5. Besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan keberhasilan usaha 

kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha dalam 

menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan 

dalam satuan kredit semester (SKS) 

6. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, 

diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya. 

7. Bahasa pengantar penyelenggara pendidikan adalah bahasa Indonesia. Bahasa 

daerah dan/atau bahasa asing dapat pula digunakan sejauh diperlukan. 

8. Setiap mahasiswa pendidikan program sarjana diwajibkan menulis skripsi 

sebagai pembulat studi. 

9. Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku Pedoman Kurikulum 

STT Adhi Wacana. 

 

BAB XII 

MAHASISWA 

 

Pasal 43 

Jati Diri Mahasiswa 

1. Mahasiswa Sekolah Tinggi adalah peserta-didik yang terdaftar secara sah di 

Sekolah Tinggi dan merupakan bagian dari Civitas Akademika. 

2. Kewajiban mahasiswa: 

a) Mewujudkan, melaksanakan dan mengamalkan Tujuan Pendidikan Tinggi 

Nasional dan Visi-Misi Sekolah Tinggi. 

b) Menjunjung tinggi dan mempelajari, meneliti dan menyelidiki, 

menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan 

Nasional dan kesenian. 

c) Menerima dengan baik : pendidikan dan pengajaran menurut peraturan. 

d) Mematuhi dan melaksanakan Statuta Sekolah Tinggi, Kode Etik Sekolah 

Tinggi, dan semua peraturan serta ketentuan Sekolah Tinggi; 
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e) Menghormati tenaga pendidik dan tenaga administrasi di Sekolah Tinggi; 

f) Ikut memelihara, menjaga dan mengamankan sarana/prasarana, 

kebersihan, kerapian, keindahan, ketertiban, dan keamanan Sekolah 

Tinggi; 

g) Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi. 

h) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 

mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku; 

3. Hak mahasiswa : 

a) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan 

bidang akademik sesuai dengan minat dan kegemaran, bakat dan 

kemampuannya. 

b) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung-jawab atas program 

studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya. 

c) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 

d) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi 

yang  diikutinya, serta hasil pelajarannya. 

e) Memanfaatkan fasilitas yang ada di STT Adhi Wacana Surabaya dalam 

rangka kelancaran proses belajar. 

f) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g) Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui 

perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat 

dan tata kehidupan bermasyarakat. 

h) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi. 

i) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 

di Sekolah Tinggi 

j) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. 

k) Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lainnya bilamana 

memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang 

hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau 

program studi yang bersangkutan memungkinkan. 

 

Pasal 44 

Kegiatan Mahasiswa 

1. Kegiatan Kemahasiswaan ekstra kurikuler  meliputi : 

a) Pelatihan Ketrampilan 

b) Kegiatan penalaran dan keilmuan; 

c) Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa; 

d) Perbaikan kesejahteraan mahasiswa; 

e) Bakti Sosial mahasiswa 
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2. Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan 

Ketua melalui Wakil Ketua bidang kemahasiswaan 

3. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat : 

a) Mengganggu penyelenggaraan kegiatan ilmiah, perkuliahan, seminar 

kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, 

kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga. 

b) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah, 

belajar-mengajar, penelitian dan sebagainya. 

c) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas Sekolah Tinggi dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

 

Pasal 45 

Organisasi Kemahasiswaan 

1. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi adalah wahana yang sifatnya non-

struktural untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah kepribadian yang 

dewasa dan integral sebagai pribadi hamba Tuhan yang baik, berkarakter 

Kristus, suci, cerdas berwawasan luas dan mendalam, serta menjadi anggota 

masyarakat Indonesia yang aktif ikut mewujudkan perdamaian dan cinta kasih 

2. Organisasi Kemahasiswaan : 

a) Di tingkat Sekolah Tinggi ada Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi (SMPT) 

dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

b) Di tingkat Jurusan ada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) 

 

Pasal 46 

Senat Mahasiswa 

1. Tugas pokok Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) : mewakili 

mahasiswa pada tingkat Sekolah Tinggi, meng-koordinasikan kegiatan 

oraganisasi kemahasiwaan dalam bidang ekstra-kurikuler di tingkat Sekolah 

Tinggi, dan memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan Sekolah 

Tinggi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian Tujuan 

Pendidikan Nasional. 

2. Fungsi SMPT sebagai forum: 

a) Perwakilan mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Sekolah Tinggi.; 

b) Perencana dan penetap garis-garis program kegiatan mahasiswa di 

tingkat  Sekolah Tinggi; 

c) Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan fakultas unit 

kegiatan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi; 

d) Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Sekolah Tinggi; 

e) Pengembangan ketrampilan manajemen. 

3. Anggota dan Pengurus SMPT disahkan oleh Ketua 

4. Pengurus SMPT terdiri atas: 
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a) Ketua 

b) Sekretaris  

c) Bendahara I dan Bendahara II 

d) Koordinator Bidang, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan  

5. Masa kerja kepengurusan SMPT satu tahun dan Ketua Umum tidak dapat 

dipilih kembali untuk kepengurusan SMPT berikutnya; 

6. Tata kerja kepengurusan SMPT ditetapkan melalui rapat pengurus SMPT. 

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus SMPT 

bertanggung-jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan; 

 

Pasal 47 

Unit Kegiatan Mahasiswa 

1. Tugas pokok Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat Sekolah Tinggi : 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Sekolah 

Tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; 

2. Fungsi UKM sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi yang 

bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta 

pengabdian  kepada masyarakat. 

3. UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan 

pendidikan di Sekolah Tinggi; 

4. Pengurus UKM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota 

Pengurus lainnya; 

5. Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih 

kembali untuk kepengurusan berikutnya; 

6. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Anggota dan Pengurus UKM disahkan oleh Ketua; 

8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM 

bertanggung jawab kepada Ketua, melalui Wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan; 

 

Pasal 48 

Alumni 

1. Alumni adalah semua tamatan dari Sekolah Tinggi, setelah studi minimal tiga 

tahun. 

2. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam 

upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Sekolah Tinggi, dapat 

dibentuk organisasi alumni Sekolah Tinggi yang sifatnya non struktural. 

3. Nama organisasi alumni adalah Ikatan Alumni STTAW Blessing in the Spirit 

disingkat IA STTAW BEST. 
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4. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangganya. 

5. Pembentukan organisasi alumni Sekolah Tinggi beserta Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangganya disahkan dengan Surat Keputusan Ketua. 

 

Pasal 49 

Ikatan Orang Tua Mahasiswa 

1. Demi peningkatan Komunikasi Sekolah Tinggi dengan orang tua mahasiswa 

dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang sifatnya non 

struktural. 

2. Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan surat 

keputusan ketua; 

 

BAB XIII 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 50 

Srana dan Prasarana 

1. Penambahan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan 

perkembangan Sekolah Tinggi, dan persetujuan Yayasan atas usul Ketua. 

2. Sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah, tata 

pengelolaannya diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 

pengelolaan kekayaan  negara. 

3. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintahan, 

tata pengelolaan diatur oleh Ketua atau atas persetujuan yayasan. 

4. Kekayaan Sekolah Tinggi di luar sarana dan prasarana pendidikan, 

pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat 

pertimbangan Ketua. 

5. Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Sekolah Tinggi yang 

dimanfaatkan untuk memperoleh dana yang akan menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan keputusan Yayasan setelah 

mendapat pertimbangan Ketua. 

 

BAB XIV 

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAANNYA 

 

Pasal 51 

Asal-usul Dana 

1. Dana Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari :  

a) Investasi yayasan sebagai penyelenggara  

b) Pemasukan dari donatur tetap  

c) Penghasilan Usaha dana  

d) Pemasukan dari donatur lain yang bersifat temporal 
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e) Sumbangan Pendidikan dari mahasiswa 

2. Usaha untuk peningkatan penerimaan dana dari atau dengan kerja sama 

dengan pihak lain didasarkan pada pola dan prinsip saling menguntungkan. 

 

Pasal 52 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBST) 

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBST) dibuat 

oleh Ketua bersama Wakil Ketua II dan petugas lain, kemudian dibahas oleh 

Senat Sekolah Tinggi bersama yayasan. 

2. RAPBST merupakan penjabaran operasional dari rencana jangka pendek 

termasuk pembiayaan rutin, jangka menengah, dan jangka panjang termasuk 

pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi. 

3. Setiap Mata Anggaran harus dirumuskan dalam program dan proposal yang 

rinci, khususnya hal-hal yang biayanya besar. 

4. Ketua dapat mengajukan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan 

pengalokasian dana kepada Senat STT. 

5. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun akademik baru, Ketua 

mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Usulan kepada  Senat 

STT untuk dievaluasi, ditambah atau dikurangi dalam konsultasi dengan 

Ketua, kemudian akhirnya disahkan oleh Ketua sebagai Anggaran Pendapatan 

dan Pembelanjaan Sekolah Tinggi (APBST); 

6. APBST harus sudah disahkan oleh Ketua pada saat tahun akademik-baru 

dimulai; 

7. Mata Anggaran yang telah disahkan, berhak dilaksanakan di bawah 

pengendalian Ketua melalui Wakil Ketua II. Kesukaran dalam pelaksanaan 

Mata Anggaran dikonsultasikan pada Ketua. 

8. Ketua mengusahakan dan mengatur agar pengeluaran uang atau belanja 

Sekolah Tinggi dalam bentuk anggaran rutin dan pengembangan pendidikan 

sesuai dengan Anggaran yang telah disahkan. 

9. Pengeluaran di luar APBST yang telah disahkan tidak diperkenankan, selain 

dengan pembahasan dan persetujuan senat STT. Jika perubahan situasi 

moneter atau hal-hal di luar kendali Sekolah Tinggi menuntut pengeluaran 

uang yang melebihi APBST tersebut, maka penambahan anggaran harus 

diusulkan dan dibahas pemenuhannya melalui rapat senat STT, semata-mata 

sebagai bentuk penyesuaian. 

10. Setiap akhir tahun akademik, Ketua melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan atau realisasi APBST itu kepada Senat STT. 

 

Pasal 53 

Administrasi Keuangan 

1. Ketua Sekolah Tinggi, dapat menugaskan Wakil Ketua II Bidang Administrasi 

Umum dan Keuangan, untuk menarik dan menerima dari Mahasiswa atau 



36 

 

Orangtua atau Wali mereka, uang sumbangan pembangunan, uang Sumbangan 

Partisipasi Pendidikan (SPP) dan sebagainya, baik yang sudah maupun belum 

tercantum dalam APBST yang telah disahkan; dan kemudian Sekolah Tinggi 

mengelola keuangan tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

2. Yayasan memberikan kepada Sekolah Tinggi, kewenangan untuk menerima, 

dan menggunakan dana yang berasal secara langsung atau tidak langsung dari 

yayasan, dan atau dari mahasiswa, serta sumber lainnya. 

3. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembukuan keuangan terpadu berdasarkan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, transparan dan akuntabel. 

4. Di bawah koordinasi dari Ketua, STT menyusun dan melaksanakan 

administrasi keuangan secara efisien dan efektif untuk mencegah terjadinya 

pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana, prasarana, dan 

pengadaan barang serta fasilitas. 

5. Dalam administrasi keuangan diadakan pemisahan antara fungsi pemegang 

kas, pemegang keuangan, administrasi dan pengawasan. 

6. Administrasi keuangan terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi administrasi atau 

pengelolaan finansial dan fungsi kearsipan baik dari dana yang diterima untuk 

melaksanakan kegiatan rutin dan pengembangan Sekolah Tinggi, maupun dari 

pengumpulan dana yang ditugaskan oleh Sekolah Tinggi. 

7. Pembukuan keuangan Sekolah Tinggi diperiksa oleh yayasan dan diaudit oleh 

akuntan publik yang disepakati bersama oleh Senat Sekolah Tinggi. 

 

BAB XV 

PENGAWASAN 

 

Pasal 54 

Pengawasan 

1. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi-Misinya mengenai 

Sekolah Tinggi, kebaikan, kelancaran dan pemantapan penyelenggaraan 

Sekolah Tinggi, maka dilakukan secara berkala pengawasan dan evaluasi atas 

mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi, sesuai dengan tata-tertib, peraturan, dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengawasan dan evaluasi dilakukan atas Sekolah Tinggi dan semua bagiannya 

sampai yang terkecil, baik sarana dan prasarana, keuangan, kepegawaian, 

kemahasiswaan, kurikulum, pelaksanaan pendidikan, tata laksana 

administrasi: akademik, sistem perencanaan dan informasi, umum, dan 

sebagainya. 

3. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh yayasan atau tim pengawas dan/ atau 

tim penilai yang diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi. 

4. Senat Sekolah Tinggi dapat pula membentuk badan pengawas dan evaluasi 

dengan mengacu pada Rencana Strategis sepuluh tahun. 
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5. Berdasarkan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas Sekolah Tinggi, 

dapat ditetapkan program pembinaan langkah demi langkah dan 

melaksanakannya terhadap Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu dan 

efisiensi Sekolah Tinggi. 

 

BAB XVI 

K E R J A  S A M A 

 

Pasal 55 

Kerja sama 

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sekolah Tinggi, dapat dilakukan 

kerjasama dengan Perguruan Tinggi / Lembaga / Instansi lain, baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. 

2. Kerjasama tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok Sekolah 

Tinggi. 

3. Kerjasama Pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan / atau 

mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan 

kegiatan bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat. 

4. Kerjasama Penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan 

karya  ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, peneletian bersama, 

pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama dan bentuk-bentuk lain yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian. 

5. Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan 

pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya. 

6. Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua, setelah 

mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi. 

7. Kerjasama dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama atau Memorandum 

of Understanding MoU. 

BAB XVII 

PENGHARGAAN DAN SANKSI 

 

Pasal 56 

Penghargaan 

1. Untuk menjunjung tinggi jasa, ethos kerja, semangat dedikasi, kesetiaan dan 

semangat untuk maju dan berprestasi, semuanya sebagai semangat dan 

suasana bersama, pimpinan Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan 

kepada warga Sekolah Tinggi, individuil atau kelompok, yang telah 

menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau jasa terhadap Sekolah Tinggi. 

2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau 

jasanya. 

3. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau 

kenaikan pangkat istimewa, dan sebagainya. 
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Pasal 57 

Tanda Jasa 

1. STT Adhi Wacana Surabaya dapat memberikan penghargaan tanda jasa 

kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap Sekolah Tinggi. 

2. Tanda jasa tersebut dianugerahkan oleh Ketua berdasarkan pertimbangan 

Senat Sekolah Tinggi dan yayasan. 

3. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan 

yang ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari yayasan. 

 

 

Pasal 58 

Sanksi 

1. Setiap dosen, pegawai, dan mahasiswa STT Adhi Wacana Surabaya yang 

melanggar statuta, etika, disiplin, tata tertib, peraturan, dan perjanjian yang 

berlaku, dikenai sanksi. 

2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa : 

a) Pembebasan tugas. 

b) Skorsing. Dilarang masuk beberapa hari, tanpa mendapat gaji dan 

penghasilan lain, dan tanpa diperhitungkan dalam masa kerja. 

c) Kewajiban mengganti atau memulihkan kerugian. 

d) Penundaan kenaikan gaji berkala. 

e) Penundaan kenaikan pangkat. 

f) Penurunan pangkat. 

g) Pemberhentian. 

3. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa : 

a) Pembatalan nilai akademik; 

b) Penundaan pemberian ijasah; 

c) Larangan mengikuti kuliah dalam jangka  waktu tertentu; 

d) Pencabutan hak sebagai mahasiswa. 

4. Langkah-langkah untuk mengenakan sanksi dapat (tidak harus) sebagai 

berikut : 

a) Langkah Pertama : Teguran Lisan Pertama atas pelanggaran pertama, 

dengan kewajiban yang bersangkutan menanda-tangani buku teguran. 

Kecuali atas pelanggaran moral, dapat langsung dikenakan pemutusan 

hubungan kerja. 

b) Langkah Kedua : Teguran Lisan Kedua atas pelanggaran kedua, dengan 

kewajiban yang bersangkutan menanda-tangani buku teguran, dan dengan 

sanksi ringan. Tetapi Pegawai Tidak Tetap diberi peringatan akan dikenai 

pemutusan hubungan kerja. 

c) Langkah Ketiga : Teguran Tertulis atas pelanggaran ketiga, dengan 

tembusan kepada yayasan dan Ketua, dan dengan sanksi yang lebih berat. 

Tetapi Pegawai Tidak Tetap langsung dikenai pemutusan hubungan kerja. 
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d) Langkah Keempat : Laporan kepada yayasan atas pelanggaran keempat, 

dengan tembusan kepada yang bersangkutan, dan dengan sanksi yang lebih 

berat. 

e) Langkah Kelima : Sanksi lebih berat lagi dikenakan pada pelanggaran 

kelima, dengan laporan kepada Yayasan, dan dengan peringatan keras, 

bahwa jika sekali lagi pelanggaran dilakukan, maka yang bersangkutan 

akan diberhentikan statusnya sebagai Dosen, atau Pegawai atau 

Mahasiswa Sekolah Tinggi. 

f) Langkah Keenam : diberhentikan statusnya sebagai Dosen, Pegawai atau 

Mahasiswa Sekolah Tinggi. 

5. Mengenai pelanggaran, langkah teguran, dan pelaksana teguran dan sanksi: 

a) Pelanggaran yang dimaksud dapat pelanggaran yang sejenis. 

b) Jarak antara langkah yang satu dengan yang lain dapat seminggu atau dapat 

lima bulan. Pelanggaran terbaru yang terjadi lewat dari enam bulan dari 

pelanggaran sebelumnya, maka mulai lagi dari awal dikenakan Teguran 

Lisan Pertama. 

c) Teguran pada umumnya dilaksanakan oleh atasan langsung dari yang 

bersangkutan 

d) Khusus untuk sanksi penurunan pangkat dilaksanakan oleh Ketua. Dan 

pemutusan hubungan kerja dilaksanakan oleh yayasan atas usul Ketua. 

6. Dosen dan pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat bilamana 

dinyatakan dengan bukti-bukti cukup: 

a) Melalaikan atau alpa atau tidak sanggup “melaksanakan secara 

bertanggung-jawab” sebagian atau seluruh tugasnya. 

b) Tidak mentaati Perjanjian atau kontrak kerja sebagian atau seluruhnya. 

c) Tidak berpartisipasi atau merintangi Visi-Misi Sekolah Tinggi. 

d) Hidup atau berkelakuan atau bertindak secara tidak susila atau tidak 

bermoral atau bertentangan dengan hidup nilai-nilai kekristenan dan 

Firman Tuhan. 

e) Dosen Tetap atau Pegawai Tetap bekerja di instansi atau pihak lain sebagai 

dosen atau pegawai tetap tanpa ijin. 

 

 

BAB XVIII 

LAIN-LAIN 

 

Pasal 59 

Penyelesaian Perselisihan 

1. Setiap perselisihan yang terjadi di dalam organ dan pengurus sekolah tinggi 

sedapat-dapatnya diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat secara 

kekeluargaan 
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