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KATA PENGANTAR 

 

 

Atas kasih karunia dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, KODE ETIK TATA 

TERTIB DAN PENEGAKKAN DISIPLIN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, telah 

selesai disusun. Buku pedoman ini merupakan turunan dari statuta STTAW dan 

Pedoman Organisasi Tata Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam pedoman 

ini memuat Kode etik, Tata Tertib, dan penegakkan disiplin termasuk didalamnya 

pemberian penghargaan dan pelaksanaan sanksi pelanggaran.  

Kode etik merupakan nilai-nilai luhur STTAW yang berdasarkan kebenaran 

Firman Tuhan, menjadi dasar dalam kehidupan beriman, melayani di STTAW. 

Menjadi dosen dan tenaga kependidikan merupakan suatu panggilan pelayanan 

untuk itu dalam setiap hari harus menunjukkan kehidupan yang menjadi berkat, dan 

berkarakter Kristus. 

Tata tertib adalah serangkaian peraturan yang disusun kembali ke dalam 

butir-butir yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami dan dilakukan. Tata 

tertib menyangkut pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh dosen dan tenaga 

kependidikan. 

Penghargaan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang telah 

menunjukkan prestasi kerja nyata dan berdampak kepada kemajuan institusi dan 

prodi. Sebaliknya penegakkan disiplin dan pemberian sanksi dilakukan kepada 

dosen dan tenaga kependidikan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran etika, 

melanggar tata tertib, dan dengan sengaja merintangi pencapaian Visi Misi STTAW 

dan prodi. Mekanisme pemberian sanksi juga diatur dalam pedoman ini.  

Penyempurnaan dokumen ini masih tetap diperlukan agar STTAW dapat 

memberikan arah kebijakan penyelenggaraan STTAW yang berkualitas untuk 

penyelenggaraan tata kelola STTAW yang baik, tertib, disiplin dan mencerminkan 

nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan. 

 

 

 

Surabaya, 16 Desember 2019 

Ketua STTAW 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

   

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

NOMOR: 60/STTAW/Kep./16/XII/2019 
TENTANG 

KODE ETIK TATA TERTIB DAN PENEGAKKAN DISIPLIN  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

 
MENIMBANG:   

a. Bahwa untuk menjamin terbentuknya etika yang sesuai dengan kebenaran 
Firman Tuhan dalam kehidupan dosen dan tenaga kependidikan, maka 
diperlukan pedoman kode etik, tata tertib dan penegakkan disiplin. 

b. Bahwa belum adanya tata tertib dosen dan tenaga kependidikan perlu dibuat 
dan ditetapkan peraturan baru yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh 
semua dosen dan tenaga kependidikan 

c. Bahwa dalam penetapan tata tertib dosen dan tenaga kependidikan tersebut 
dapat dikeluarkan surat keputusan ketua STTAW 
 

MENGINGAT:   
1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya. 
2. Pedoman Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dosen dan Tenaga 

Kependidikan STTAW.  
 

MEMPERHATIKAN:   
Hasil Keputusan Rapat Senat Dosen yang menghasilkan draft dan rancangan 
peraturan Tata tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 13 
Desember 2019 

MEMUTUSKAN 
MENETAPKAN: 

1. Kode Etik, Tata Tertib, Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi 
Teologi Adhi Wacana Surabaya,  sebagai pedoman untuk dosen dan tenaga 
kependidikan, mulai berlaku sejak penetapannya dalam surat keputusan ini. 

2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk mentaati, 
menghidupi dan melaksanakan setiap etika, tata tertib dan peraturan 
dengan penuh tanggungjawab kepada Tuhan Yesus Kristus. 

3. Keputusan ini berlaku pada tanggal dikeluarkan, dan apabila dalam 
penetapannya didapati kekeliruan maka dapat dilakukan perubahan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Surabaya, 
Pada tanggal 16 Desember 2019 

 
 
 

Daud Darmadi, M.Pd.K 



 
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

KODE ETIK, TATA TERTIB, DAN PENEGAKKAN DISIPLIN 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dasar Pemikiran 

Ketertiban, keteraturan, kedisiplinan dan keharmonisan dalam sebuah 

lingkungan Pendidikan Tinggi dapat tercipta dan berjalan dengan baik 

apabila ada kehidupan yang beretika, tertib, disiplin dan taat kepada 

peraturan yang ditetapkan guna mencapai visi misi STTAW. 

Kode etik dan Tata tertib perlu dipahami dan dihidupi dengan penuh 

kesadaran secara bersama-sama. Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana 

Surabaya adalah sebuah Perguruan Tinggi Agama Kristen yang mendasarkan 

seluruh gerak dan pelayanannya dalam kebenaran Firman Tuhan, sehingga 

seluruh, kode etik dan tata tertib didasarkan pada nilai-nilai kebenaran 

Firman Tuhan yang diwahyukan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru. 

Tenaga Kependidikan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang 

akademik yang memiliki latar belakang kepribadian dan temperamen yang 

berbeda-beda. Demikian juga dengan mahasiswa yang menempuh 

pendidikan terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa dengan latar 

belakang kehidupan budaya dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Melihat 

kenyataan inilah perlu di buat sebuah kode etik dan tata tertib, yang dapat 

menyatukan semua gerak kehidupan di STT Adhi Wacana agar tercipta 

lingkungan yang damai, penuh kasih, dan dapat menunjang keberhasilan 

proses pendidikan.  
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Kode etik dan tata tertib ini di buat sebagai pedoman dalam etika 

pergaulan, menjaga nama baik pribadi, lembaga dan tanggungjawab terhadap 

pelayanan yang di percayakan oleh Tuhan Yesus, serta untuk menjaga 

ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. I Tesalonika 55:14 

dituliskan: “Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka 

yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah 

mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang.” II Timotius 1:7 “Sebab 

Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.” 

 

Pasal 2 

Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib 

Tujuan disusunya kode etik dan tata tertib bagi dosen dan tenaga 

kependidikan adalah sebagai berikut : 

1. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan yang dapat dijadikan 

teladan dan panutan di lingkungan kampus, ditengah-tengah masyarakat 

yang memiliki karakter Kristus. 

2. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan yang dapat dijadikan 

figur yang memiliki karakter Kristus, integritas intelektual dan 

menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. 

3. Terciptanya suasana yang tertib, teratur, disiplin, indah, nyaman, damai, 

adil dan kasih, demi keberhasilan visi misi dan cita-cita pendidikan di 

STT Adhi Wacana. 

4. Terjalin hubungan yang baik saling menghargai antara dosen, tenaga 

penunjang akademik, dan mahasiswa. 

5. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap 

lingkungan masyarakat, pendidikan, pelayanan dan  gereja. 

6. Menjamin terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi yang bertatakelola 

baik, bermutu demi memberikan layanan yang maksimal kepada 

mahasiswa, gereja dan masyarakat. 
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Pasal 3 

Landasan Penyusunan 

Landasan disusunnya pedoman tata kerja, kode etik dan tata tertib 

dosen, tenaga penunjang akademik, adalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Kebenaran Firman Tuhan yang diwahyukan dalam Alkitab PL 

dan PB 

2. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya 

3. Arahan dari Pengurus Yayasan, dan Gereja BEST. 

 

BAB II 

KODE ETIK  

 

Pasal 4 

Kode Etik 

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. 
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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 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 
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bertentangan dengan etika dan aturan gereja, untuk itu setiap tata 

tertib didasarkan kepada aturan dalam AD dan ART yang ada di gereja 

BEST. 

 

BAB III 

ETIKA PERGAULAN 

 

Pasal 5 

Etika Pergaulan di Lingkungan Kampus 

1. Pergaulan di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teologi didasarkan atas 

kasih dan satu dalam keluarga Allah 

2. Setiap dosen harus saling menghormati dan menghargai, tidak 

diperbolehkan dengan sikap yang kurang dewasa menyinggung 

perasaan sesame dosen, tenaga penunjang akademik, serta mahasiswa. 

3. Setiap persoalan yang muncul diantara dosen harus dapat diselesaikan 

dengan damai dan dengan kelemahlembutan. 

4. Persoalan keretakan hubungan karena perselisihan yang terjadi 

diantara dosen yang tidak dapat diselesaikan akan dilaporkan kepada 

yayasan untuk diselesaikan dengan baik. 

5. Setiap dosen wajib menjadi berkat, bersikap wajar, sederhana dan tidak 

menimbulkan batu sandungan diantara sesama dosen, tenaga 

penunjang akademik serta mahasiswa. 

6. Setiap dosen bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina, 

membentuk, setiap peserta didik yang dipercayakan Tuhan Yesus, 

berperan sebagai orang tua rohani dari setiap mahasiswa dan 

bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani dan keadaan 

jasmaninya. 

7. Setiap dosen harus hidup secara dewasa dapat menjadi teladan dan 

panutan, bagi setiap mahasiswa, dalam perbuatan, tingkah laku, 

perkataan, iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus 

untuk menghantar setiap mahasiswa siap terjun ke ladang pelayanan 

dan di tengah masyarakat. 
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8. Setiap staf/pegawai harus saling menghormati dan menghargai, tidak 

diperbolehkan dengan sikap yang kurang dewasa menyinggung 

perasaan sesama pegawai, dosen serta mahasiswa. 

9. Setiap persoalan yang muncul di antara pegawai/staf harus dapat 

diselesaikan dengan damai dan dengan kelemahlembutan. 

10. Setiap pegawai/staf wajib menjadi berkat, bersikap wajar, sederhana 

dan tidak menimbulkan batu sandungan diantara sesama pegawai/staf, 

dosen serta mahasiswa. 

11. Setiap pegawai/staf  harus hidup secara dewasa dapat menjadi teladan 

dan panutan, bagi setiap mahasiswa, dalam perbuatan, tingkah laku, 

perkataan, iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus 

serta memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

12. Tidak boleh berbisnis atau terlibat dalam urusan keuangan hutang 

piutang yang berakibat keretakan terhadap hubungan personal 

 

Pasal 6 

Etika Pergaulan di tengah Masyarakat 

Setiap dosen, pegawai dan semua staf wajib menjaga etika pergaulan di 

tengah masyarakat dengan mengembangkan sikap-sikap dibawah ini: 

1. Mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik Almamater serta  

menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan 

masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu menciptakan 

suasana  yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar 

secara luas. 

2. Wajib belajar dengan wajar, dan menyadari kehidupannya sebagai 

hamba Tuhan yang senantiasa menjadi sorotan di tengah-tengah 

masyarakat dan jemaat. 

3. Setiap dosen dan pegawai yang sedang mengumuli untuk mendapat 

pasangan hidupnya harus menyerahkan kepada Tuhan, dan bergaul 

dengan calon pasangan hidup dalam terang firman Tuhan. Dalam 
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menjalin hubungan dengan calon pasangan hidupnya, tidak 

diperbolehkan menimbulkan syak diantara jemaat dan masyarakat. 

4. Bagi yang sudah berkeluarga diwajibkan untuk mengurus rumah 

tangganya dengan baik dan menjadi panutan bagi dosen lain yang 

merencanakan rumah tangganya. 

5. Wajib membawa kehidupan rumah tangganya untuk hidup takut akan 

Tuhan dan mendidik anak-anaknya untuk hidup dalam nilai-nilai 

kebenaran Firman Tuhan. 

6. Tidak boleh terlibat dalam urusan keuangan hutang piutang yang 

berakibat keretakan terhadap hubungan personal 

 

Pasal 7 

Etika Penampilan 

1. Dosen  dan tenaga kependidikan wajib berpakaian rapi dan sopan 

2. Pakaian formal bagi dosen dan tenaga kependidikan pria yang 

mencerminkan citra profesional dan modern adalah celena panjang 

dan kemeja dengan sepatu formal. 

3. Pakaian formal bagi dosen dan tenaga kependidikan wanita yang 

mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok dan 

blouse dengan sepatu formal. 

4. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga 

kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan 

menjalankan tugas.  

 

Pasal 8 

Etika Perkataan 

1. Senantiasa menjaga perkataan yang baik, sesuai kebenaran Firman 

Tuhan. 

2. 1 Petrus 3:10 "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-

hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya 

terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 
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3. Menjaga perkataan agar tidak berbuat dosa kepada Tuhan dan 

menyakiti hati sesame sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus 3:1-

12 

4. Tidak menceritakan kejelekan orang lain 

5. Tidak mengatakan sesuatu jika masalah atau persoalan belum jelas 

6. Tidak berdebat kusir karena sesuatu urusan teologi yang berbeda 

pandangan, namun berdiskusi dan berdialog secara sopan dan santun. 

7. Tidak menjelekkan orang lain. 

 

Pasal 9 

Komitmen Waktu 

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu, dan menghargai waktu 

yang ada sebagai anugrah Tuhan untuk kemuliaan Nama-Nya 

2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester 

dan 

3. mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap 

semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan STT 

Adhi Wacana 

4. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu. 

5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan 

bahan pelajaran antara 2-4 jam per minggu. 

6. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka 

pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen 

waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam 

memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun 

dalam pembimbingan skripsi. 

7. Waktu kerja dosen tetap 20 jam dalam  semingu, hari Senin – Jumat 

diantara jam kerja pukul 08.00 – 15.00  

8. Setiap Dosen wajib menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang 

diselenggarakan oleh STT Adhi Wacana. 
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Pasal 10 

Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja 

1. Ijin tidak masuk kerja atau cuti diajukan kepada Ketua. 

2. Ijin tidak masuk kerja atau cuti dilakukan setelah mendapat ijin dari 

ketua baik secara lisan ataupun tertulis. 

3. Cuti Tidak masuk kerja diberikan sebanyak 12 kali dalam satu tahun 

akademik. 

4. Ijin tidak masuk kerja karena kepentingan keluarga, maksimal 2 hari 

tergantung dari sifat dan kepentingannya.  

5. Ijin karena ada kedukaan dalam anggota keluarga 5 hari kerja, 

kedukaan keluarga jauh 1 hari kerja.  

6. Cuti hamil diberikan maksimal 90 hari termasuk hari libur. Dosen 

yang mengambil cuti hamil tidak diijinkan untuk mengambil cuti 12 

hari, karena sudah terhitung dalam cuti hamil tersebut. 

7. Ijin untuk keperluan lainnya diatur oleh Ketua. 

 

Pasal 11 

Penampilan Pegawai/Staf 

1. Staf  wajib berpakaian rapi dan sopan 

2. Pakaian formal bagi pegawai/staf pria yang mencerminkan citra 

profesional dan modern adalah celena panjang dan kemeja dengan 

sepatu formal, atau seragam dinas yang sudah ditentukan oleh STT 

Adhi Wacana. 

3. Pakaian formal bagi staf/pegawai wanita yang mencerminkan citra 

wanita profesional dan modern adalah rok dan blouse dengan sepatu 

formal, atau seragam dinas yang sudah ditentukan oleh STT Adhi 

Wacana. 

4. Pakaian staf/pegawai harus senantiasa dijaga kebersihan dan 

kerapiannya selama yang bersangkutan menjalankan tugas. 

5. Berpenampilan menarik, ramah, menyenangkan, dan dapat melayani 

kebutuhan segenap civitas akademik maupun masyarakat luas secara 

maksimal. 
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Pasal 12 

Komitmen Waktu Pegawai/Staf 

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu, dan menghargai waktu 

yang ada sebagai anugrah Tuhan untuk kemuliaan Nama-Nya 

2. Memulai pekerjaan tugas dan tanggugjawabnya setiap hari kerja yaitu 

dari hari senin sampai dengan jumat, mulai pukul 08.00 – 15.00 

3. Mengikuti ibadah chapel bersama setiap hari kerja dengan seluruh 

civitas akademika pada pukul 07.00 

4. Bila dalam keadaan sakit dan tidak masuk kerja, memberitahukan 

secara tertulis kepada atasan masing-masing. 

5. Setiap pegawai/staf yang karena ada keperluan atau kepentingan 

tidak dapat masuk kerja diwajibkan untuk meminta ijin kepada atasan 

masing-masing secara tertulis. Untuk pemberian ijin di atas 3 hari 

kerja harus mendapat persetujuan dari Ketua STT ADHI WACANA. 

 

Pasal 13 

Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja Pegawai/Staf 

Peraturan untuk cuti dan ijin tidak masuk kerja sama dengan peraturan 

untuk dosen tetap. 

 

BAB IV 

HAK DAK KEWAJIBAN 

Pasal 14 

Kewajiban Dosen 

Setiap dosen STT Adhi Wacana memiliki kewajiban untuk : 

1. Mematuhi menghidupi dan melakukan Kode Etik STT Adhi Wacana. 

2. Mematuhi semua Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, etika dan 

berbagai peraturan yang ada di Gereja BEST, sebagai hamba Tuhan 

yang bekerja dan melayani di STT yang dinaungi oleh Gereja BEST. 

3. Melakukan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan penuh 

tanggungjawab untuk kemajuan STT Adhi Wacana, Gereja, pendidikan 
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Kristen, dan masyarakat luas, sesuai degan tugas pokok dan fungsi 

yang sudah diatur dalam Bab II pedoman tata kerja ini. 

4. Memiliki karakter Kristus dan perilaku yang sesuai dengan etika 

Kristen, disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti dan menghargai 

pendapat orang lain. 

5. Menghormati sesama dosen maupun semua tenaga penunjang 

akademik, serta dapat menyelesaikan setiap persoalan yang timbul 

dengan penuh kasih dan kelemahlembutan. 

6. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan talenta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan 

kepribadian yang terpelajar mandiri, bertanggung jawab, serta 

mengalami perubahan pola pikir dan tingkah laku. 

8. Bersikap dan bertindak adil terhadap semua mahasiswa. 

 

Pasal 15 

Hak Pegawai/Staf 

Setiap pegawai/staf mempunyai hak : 

1. Menunaikan sebaik-baiknya semua kewajiban staf. 

2. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 

3. Menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan, dan fasilitas 

lainnya untuk dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

4. Memperoleh imbalan dan penghargaan yang pantas dan mencukupi 

sesuai dengan kewajibannya. 

5. Menerima gaji atau penghasilan yang sedapat-dapatnya sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan 

finansial sekolah tinggi. 

6. Memperoleh jaminan kesejahteraan sosial menurut peraturan. 

7. Menunaikan kewajiban agama / kepercayaan sesuai dengan 

keyakinannya. 
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8. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

9. Meningkatkan kemampuan, kecakapan, ketrampilan, keahlian, ilmu, 

wawasan, kepribadian dan kerohanian, dengan berbagai cara dan 

jalan, dan mendapat dukungan pendanaan dari STT ADHI WACANA. 

10. Mendapat cuti maksimal 12 hari kerja selama satu tahun, dan hari 

libur sesuai dengan kalender akademik STT ADHI WACANA. 

11. Memperoleh hak pensiun setelah bekerja di STT ADHI WACANA 

minimal 15 tahun. Besarnya pensiun dan pesangon yang diberikan 

disesuaikan dengan masa kerja dan pendanaan yang ada di STT ADHI 

WACANA. 

12. Serta semua hak yang tercantum dalam Statuta Sekolah Tinggi dan 

peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 16 

Kewajiban Pegawai/Staf 

Kewajiban pegawai/staf adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi syarat-syarat sebagai Pegawai. 

2. Memelihara kerja sama dan keselarasan tata kerja 

3. Memenuhi jam kerja dan tugas yang diberikan kepadanya secara 

individuil maupun umum. 

4. 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.  

5. Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi; 

6. Mendukung secara aktif Tugas-tugas Pokok Sekolah Tinggi. 

7. Menjaga dan memelihara keamanan  ketertiban  kebersihan 

keindahan dan kelancaran penyelengaraan STT ADHI WACANA 
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BAB  V 

PEMBERIAN PENGHARGAAN 

 

Pasal 17 

Penghargaan  

1. Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi 

serta  memupuk kesetiaan terhadap STT Adhi Wacana. 

2. Setiap dosen dan pegawai/staf berhak mendapat penghargaan dalam 

bentuk yang akan ditentukan oleh yayasan karena telah menunjukkan 

kesetiaan, prestasi, atau berjasa terhadap kemajuan STT Adhi Wacana. 

3. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, 

atau jasa yang disumbangkan. 

4. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa 

piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa. 

5. Penghargaan bisa berupa pemberian kesempatan untuk cuti dengan 

tugas penelitian keluar negeri atau mengunjungi institusi gereja dan 

pendidikan tinggi teologi dengan menghasilkan karya monumental. 

6. Waktu dan tempat penghargaan pada butir no. 5 akan ditetapkan oleh 

yayasan. 

7. Upacara pemberian penghargaan diadakan dengan melibatkan semua 

unsur  yayasan, sivitas akademika, dan tenaga penunjang akademik, 

baik dalam acara intern maupun dalam acara yang melibatkan pihak 

luar. 

 

BAB  VI 

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN SANKSI 

 

Pasal 18 

Pemberhentian Dosen 

1. Dosen dan pegawai/staf dapat diberhentikan dengan hormat dari 

jabatan sebagai dosen karena:  

a) Meninggal dunia;  
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b) Mencapai batas usia pensiun;  

c) Atas permintaan sendiri;  

d) Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 

(dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;  

e) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama 

antara dosen dan yayasan atau STT Adhi Wacana. 

 

2. Dosen dan pegawai/staf dapat diberhentikan tidak dengan hormat 

dari jabatan sebagai dosen karena:  

 

a) Melanggar sumpah dan janji jabatan. 

b) Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 

c) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) 

bulan atau lebih secara terus-menerus. 

d) Melakukan pelanggaran moral berat dan tersangkut hukum 

pidana tetap. 

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

f) Bekerja di instansi atau pihak lain sebagai dosen atau pegawai 

tetap tanpa ijin. 

 

3. Pemberhentian dosen dan pegawai/staf sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yayasan berdasarkan peraturan 

yang berlaku.  

4. Pemberhentian dosen dan pegawai/staf karena batas usia pensiun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 

(enam puluh lima) tahun.  

5. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya 

sampai 70 (tujuh puluh) tahun.  

6. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan 

sebagai dosen oleh yayasan, kecuali karena meninggal dan pensiun  

tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.  
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7. Pemberhentian dosen dan pegawai/staf sebagaimana dimaksud ayat 

(2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi 

kesempatan untuk membela diri.  

 

8. Dosen dan pegawai/staf yang diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan 

perjanjian kerja atau menurut ketentuan yang diatur tersendiri oleh 

yayasan. 

9. Dosen dan pegawai/staf yang diberhentikan dengan tidak hormat 

tidak diberikan kompensasi finansial atau diatur menurut ketentuan 

yayasan. 

 

Pasal 19 

Teguran dan Sanksi  

 

Setiap dan pegawai/staf dosen STT Adhi Wacana yang melanggar statuta, 

etika, disiplin, tata tertib, peraturan, dan perjanjian yang berlaku, dikenai 

sanksi. 

 

1. Sanksi yang dikenakan kepada dosen 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. 
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2. 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 Dosen 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 Dosen Tidak Tetap langsung dikenai pemutusan 

hubungan kerja. 

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 Tetap. 

f) Langkah Keenam : diberhentikan statusnya sebagai Dosen Tetap 

Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana. 

 

3. 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 
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enam bulan dari pelanggaran sebelumnya, maka mulai lagi dari awal 

dikenakan Teguran Lisan Pertama. 

c) Teguran pada umumnya dilaksanakan oleh Waket I Akademik 

d) Khusus untuk sanksi penurunan pangkat dilaksanakan oleh Ketua. 

Dan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan oleh yayasan atas usul 

Ketua. 

 

BAB VII 

ATURAN PENUTUP 

 

Pasal 20 

Aturan Penutup 

1. Pedoman dan peraturan dalam dokumen ini bersifat mengikat dan 

memiliki nilai dan norma yang harus ditaati oleh semua pihak yang 

terikat dan terkait didalamnya. 

2. Tata tertib yang tidak diatur dalam ketentuan ini, akan ditetapkan oleh 

Ketua STTAW baik secara lisan maupun tertulis untuk tercapainya misi 

dan visi STTAW. 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

Pada tanggal 16 Desember 2019 

Ketua STT ADHI WACANA SURABAYA 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 


