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KATA PENGANTAR 

 

 

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

TERTIB DAN PENEGAKKAN DISIPLIN MAHASISWA, telah selesai disusun. Buku 

pedoman ini merupakan turunan dari statuta STTAW dan Pedoman akademik. 

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 mahasiswa di STTAW merupakan panggilan dan persiapan diri untuk 

masuk dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan, 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 pendidikan di STTAW dan kehidupan bersama di 

Asrama. 

Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi 

dan kehidupan yang baik dan menjadi berkat. Sebaliknya penegakkan disiplin dan 

pemberian sanksi dilakukan kepada mahasiswa 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 mahasiswa STTAW 

memiliki kehidupan yang tertib, disiplin, penuh semangat dalam menjalani 

pendidikan di STTAW.  
 

 

Surabaya, 25 Juli 2017 

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: 22/STTAW/Kep./25/VII/2017 
TENTANG 

KODE ETIK TATA TERTIB DAN PENEGAKKAN DISIPLIN  
MAHASISWA STTAW 

 
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

 
MENIMBANG:   

a. Bahwa untuk menjamin terbentuknya etika yang sesuai dengan kebenaran 
Firman Tuhan dalam kehidupan mahasiswa, maka diperlukan pedoman 
kode etik, tata tertib dan penegakkan disiplin untuk pendidikan dan 
lingkungan asrama. 

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

c. Bahwa dalam penetapan tata tertib mahasiswa tersebut dapat dikeluarkan 
surat keputusan ketua STTAW 
 

MENGINGAT dan MEMPERHATIKAN 
1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya. 

 
MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: 

1. Kode Etik, Tata Tertib, dan Penegakkan Disiplin Mahasiswa Sekolah 
Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya,  sebagai pedoman untuk 
mahasiswa mulai berlaku sejak penetapannya dalam surat keputusan ini. 

2. Setiap mahasiswa 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 25 Juli 2017 

 
 
 

Daud Darmadi, M.Pd.K 



 
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

KODE ETIK, TATA TERTIB, DAN PENEGAKKAN DISIPLIN 

MAHASISWA STTAW 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dasar Tata Tertib Mahasiwa STT Adhi Wacana 

1. Tata tertib adalah peraturan khusus yang dibuat untuk seluruh 

mahasiswa agar terjadi ketertiban dan keselarasan dalam Kehidupan 

bersama baik di kampus maupun di asrama. 

2. Ketertiban, keselarasan, dan kenyamanan dalam hidup bersama di 

kampus maupun di asrama perlu diwujudkan bersama dalam kasih 

dan ketertiban 

3. I Tesalonika  5:14 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.  

4. II Timotius1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh 

ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan 

ketertiban. 

5. Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari 

situlah terpancar kehidupan. 

 

Pasal 2 

Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa 

1. Membentuk citra mahasiswa sebagai pribadi hamba Tuhan yang 

memiliki karakter Kristus. 
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2. Terciptanya suasana yang tertib, teratur, disiplin, indah, nyaman, damai, 

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

STT Adhi Wacana. 

3. Terjalin hubungan yang baik saling menghargai antara mahasiswa, 

dosen, tenaga penunjang akademik, dan jemaat, gereja serta masyarakat 

4. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap 

lingkungan masyarakat, pendidikan, pelayanan dan  gereja. 

5. Menjamin terlaksananya Pendidikan dan kehidupan bersama di Asrama 

yang baik. 

 

BAB II 

KODE ETIK  

 

Pasal 3 

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. 
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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 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 
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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 III 

JATI DIRI, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 

Pasal 4 

Jati Diri Mahasiswa 

1. Mahasiswa STT Adhi Wacana   adalah peserta-didik yang terdaftar 

secara sah di bagian administrasi STTAW dan merupakan bagian dari 

Civitas Akademika. 

2. Mahasiswa STT Adhi Wacana, mempunyai tugas pokok menempuh 

pendidikan sesuai dengan program studi yang diambil, melakukan 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dalam bimbingan arahan, 

dan didikan dari dosen STT Adhi Wacana. 

 

Pasal 5 

Syarat-syarat Menjadi Mahasiswa 

1. Memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran 

2. Lulus Tes tertulis dan wawancara 

3. Dinyatakan lulus oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

4. Bagi mahasiswa transfer atau pindahan  telah memenuhi persyaratan 

pendaftaran mahasiswa transfer dan dinyatakan diterima sebagai 

mahasiswa oleh Waket  I Akademik. 

5. Semester I dan II adalah semester Percobaan, dan dilakukan penilaian 

baik dalam sisi akademik maupun karakter dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Pasal 6 

Hak Mahasiswa 

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan 

bidang akademik sesuai dengan minat dan kegemaran, bakat dan 

kemampuannya. 

2. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung-jawab atas program 

studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya. 

3. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 

4. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi 

yang  diikutinya, serta hasil pelajarannya. 

5. Memanfaatkan fasilitas yang ada di STT Adhi Wacana  dalam rangka 

kelancaran proses belajar. 

6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

7. Memanfaatkan sumber daya STT Adhi Wacana  melalui 

perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur 

minat dan tata kehidupan bermasyarakat. 

8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi. 

9. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang 

berlaku di Sekolah Tinggi 

10. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai 

dengan persyaratan yang berlaku. 

11. 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 7 

Kewajiban Mahasiswa 

1. Hidup dalam takut akan Tuhan menjadi pendengar dan pelaku Firman 

Tuhan, 
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2. Mewujudkan, melaksanakan dan mengamalkan Tujuan Pendidikan 

Tinggi Nasional dan Visi-Misi STT Adhi Wacana . 

3. Menjunjung tinggi dan mempelajari, meneliti dan menyelidiki, 

menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan 

Nasional dan kesenian. 

4. Menerima dengan baik : pendidikan dan pengajaran menurut peraturan. 

5. Mematuhi dan melaksanakan Statuta Sekolah Tinggi, Kode Etik Sekolah 

Tinggi, dan semua peraturan serta ketentuan Sekolah Tinggi; 

6. Menghormati tenaga pendidik dan tenaga administrasi di Sekolah Tinggi, 

7. Bersikap dan bergaul secara wajar dalam kasih dan nilai-nilai kebenaran 

Firman Tuhan diantara mahasiswa, serta kepada unsur pimpinan STT 

Adhi Wacana , dosen, tenaga administrasi memanggil dengan sebutan 

Bapak/Ibu 

8. Ikut memelihara, menjaga dan mengamankan sarana/prasarana, 

kebersihan, kerapian, keindahan, ketertiban, dan keamanan STT Adhi 

Wacana , 

9. Selama berada di kampus mengenakan identitas diri (kartu mahasiswa) 

yang telah dikeluarkan STT Adhi Wacana  dan berpakaian sopan dan 

rapi, dan berkesan formal, baik pada waktu mengikuti kegiatan-kegiatan 

intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

10. Menjaga kewibawaan dan nama baik STT Adhi Wacana  

11. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 

mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang 

berlaku; 

 

Pasal 8 

Larangan-larangan bagi Mahasiswa 

1. Tidak berada di sekitar tempat berlangsungnya 

Kebaktian/Seminar/Upacara Bendera di   STT Adhi Wacana , apabila 

tidak berkepentingan. 

2. Dilarang menempelkan poster/pengumuman tanpa seijin Humas/ 

Pimpinan unit / Program Studi / Program lembaga kemahasiswaan. 
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3. Tidak menyelenggarakan kegiatan dan menggunakan fasilitas milik STT 

Adhi Wacana  tanpa sepengetahuan dan seijin ketua atau pejabat yang 

berwenang. 

4. Dilarang menimbulkan keresahan di dalam lingkungan STT Adhi Wacana  

5. Setiap mahasiswa dilarang morokok bagi baik di dalam lokasi kampus 

maupun di luar kampus dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Dilarang melakukan perbutan-perbutan asusila dan amoral yang 

melanggar kebenaran Firman Tuhan. 

7. Dilarang memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan, 

menyebarkan dan menggunakan minuman keras/obat 

terlarang/narkotika dan hal-hal yang mengarah pada pornografi, dan 

bila didapati akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

8. Dilarang melakukan tindak kekerasan, perkelahian, dan perbuatan tidak 

menyenangkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. 

9. Dilarang membawa senjata api/senjata tajam. 

10. Tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada tindakan kriminal. 

11. Tidak membawa dan atau menggunakan milik pribadi yang tidak 

berhubungan dengan intra atau ekstra kurikuler di dalam kampus. 

 

 

BAB IV 

ETIKA PERGAULAN MAHASISWA 

 

Pasal 9 

Etika Pergaulan di dalam Kampus 

 

1. Setiap mahasiswa wajib bergaul dengan baik, sopan, saling 

menghormati, dan saling mengasihi sesuai dengan kebenaran Firman 

Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai Kekristenan dan mengutamakan 

hidup takut akan Tuhan 
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2. Bergaul dengan semua mahasiswa tanpa membedakan ras, suku, 

tingkat sosial dan latar belakang,  dalam asas kebersamaan, satu 

dalam keluarga Allah. 

3. Menghargai kakak tingkat sebagai rekan sekerja Allah dan memanggil 

dengan sebutan kakak, serta menghargai dan memanggil dengan 

sebutan kakak kepada teman yang usianya lebih tua. 

4. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menjalin hubungan 

pacaran/cinta baik dengan sesama teman di asrama, dengan 

dosen/staf/pengurus asrama, maupun dengan orang lain diluar 

asrama sejak menjadi mahasiswa sampai dengan dua tahun masa 

pendidikan (semester I-semerter IV) 

5. Komitmen untuk tidak berpacaran dimaksudkan agar bersangkutan 

lebih mengutamakan panggilan dan pembentukan sebagai seorang 

hamba Tuhan 

6. Hubungan berpacaran diperkenankan pada tahun ke tiga yaitu mulai 

semester lima dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Menyampaikan hubungan pacaran tersebut kepada Dosen 

Pembimbing Akademik, selanjutnya Dosen Pembimbing 

Akademik akan menyampaikan kepada Waket  III 

Kemahasiswaan untuk dirapatkan. 

b. Hasil rapat akan diumumkan dalam ibadah chapel yang 

dihadiri oleh semua civitas akademika. 

c. Menyampaikan hubungan tersebut kepada kedua orang tua 

atau keluarga kedua belah pihak. 

d. Mengadakan pertemuan tatap muka secara langsung antara 

pihak STT Adhi Wacana , orang tua kedua belah pihak serta 

mahasiswa yang bersangkutan untuk diberikan arahan dan 

bimbingan lebih lanjut. 

e. Kedua mahasiswa yang berpacaran diijinkan berkomunikasi 

dua minggu sekali, selama dua jam, setelah mendapat ijin dari 

Dosen Pembimbing Akademik, pertemuan dilaksanakan di 
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rumah dosen. Diluar ketentuan ini tidak diperkenankan untuk 

mengadakan pertemuan sendiri. 

f. Mahasiswa yang berpacaran wajib menjalin hubungan pacaran 

dalam kebenaran Firman Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai 

kehidupan serta watak Kristiani serta tetap berkomitmen 

untuk sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pendidikan, 

menjadi berkat bagi semua orang  dengan tetap bergaul secara 

wajar dan dewasa. 

g. Setiap mahasiswa yang bermaksud untuk melangsungkan 

hubungan ketingkat pemberkatan nikah diijinkan untuk cuti 

pendidikan dan meninggalkan asrama. 

h. Jika dalam hubungan pacaran didapati perilaku yang amoral 

dan asusila serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan 

dikeluarkan dari STT Adhi Wacana . 

 

Pasal 10 

Etika Pergaulan di Luar Kampus 

1. Jati diri Mahasiswa STT Adhi Wacana  adalah sebagai hamba Tuhan yang 

harus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. 

2. Hidup secara wajar, sopan, tertib, mengikuti norma-norma yang berlaku 

ditengah-tengah masyarakat, turut serta dalam peningkatan 

pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan ilmu pengetahuan, seni, 

dan teknologi. 

3. Menjaga nama baik almamater. 

4. Bagi mahasiswa yang tinggal di luar asrama tetap mengacu pada semua 

isi dan ketentuan dalam tata tertib ini. 
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BAB V 

TATA TERTIB DALAM BIDANG AKADEMIK 

 

Pasal 11 

Komitmen Waktu dan Penampilan 

 

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan di STT Adhi Wacana   

jika terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memenuhi syarat untuk 

mengikuti perkuliahan 

2. Mahasiswa wajib hadir di STT Adhi Wacana   15 menit sebelum 

perkuliahan dimulai. 

3. Setiap mahasiswa wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi: 

Pria               :     kemeja berkerah, celana panjang, bersepatu 

Wanita           :    blouse berkerah dan berlengan, rok, bersepatu 

4. Tidak diberikan dispensasi untuk pakaian yang tidak sesuai ketentuan 

dan mahasiswa wajib berpakaian rapi selama jam akademik 

berlangsung. 

5. Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah selama 

kuliah berlangsung  tanpa seijin Dosen Pengajar. 

6. Setiap perkuliahan wajib mengisi daftar hadir dan jurnal 

7. Mahasiswa dilarang membuat onar dan kegaduhan selama kuliah 

berlangsung. 

8. Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan kurikuler (kuliah, responsi, 

praktikum, asistensi dan lain-lain) sesuai dengan jadwal yang telah 

diberlakukan. 

9. Apabila terjadi keterlambatan kuliah lebih dari 30 menit dari waktu yang 

telah ditentukan, maka kegiatan kuliah tersebut ditiadakan. 
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Pasal 12 

Presensi 

1. Pendekatan yang digunakan dalam standarisasi absensi mahasiswa 

adalah pemikiran keikutsertaan mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar di kelas.  

2. Absensi kehadiran memiliki prosen nilai 10 % 

3. Ketidakhadiran maksimal 25% dari total tatap muka, untuk    

seluruh/segala alasan/sebab, tidak termasuk kegiatan yang diketahui 

Waket  I Akademik. 

4. Jika Dosen terlambat hadir 30 menit tanpa pemberitahuan atau Dosen 

tidak hadir, maka mahasiswa dianggap hadir. 

5. Dosen wajib mengabsen langsung, tanpa diwakilkan ke salah satu 

mahasiswa. 

6. Jika mahasiswa hadir, maka presensi ditandatangani, tetapi jika 

mahasiswa tidak hadir, maka diberi absen dengan garis datar. 

 

Pasal 13 

Penilaian 

1. Standarisasi penilaian yang berlaku untuk semua mata kuliah adalah 

sesuai dengan ketentuan yang telah tertera dalam silabus setiap mata 

kuliah. 

2. Dalam hal mahasiswa tidak mengikuti UTS atau UAS maka mahasiswa 

dianggap tidak lulus dalam mata kuliah tersebut.   

 

Pasal 14 

Tata Tertib Ujian, Tes Kecil, UTS, UAS 

1. Setiap mahasiswa wajib datang  ke ruang ujian tepat waktu , toleransi 

keterlambatan hanya diberikan selama 15 menit 

2. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

3. Telah menyelesaikan kewajiban keuangan  
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4. Tidak diperbolehkan meninggalkan ruang ujian selama ujian 

berlangsung (termasuk ijin ke kamar kecil / toilet), meninggalkan ruang 

ujian setelah menerima soal dianggap telah menyelesaikan ujian 

5. Mahasiswa yang menyelesaikan soal ujian kurang dari lima belas menit 

tidak diperbolehkan  

meninggalkan ruang ujian sebelum lima belas menit ujian berlangsung 

6. Bagi mahasiswa yang ketahuan menyontek maka dianggap gagal dalam 

mata kuliah tersebut  

7. Tidak diberikan dispensasi bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam ujian 

dengan alasan apapun dan tidak diberikan tugas tambahan/ pengganti 

untuk menambah nilai 

8. Tidak melakukan perbuatan/ kegiatan yang dapat mengganggu 

ketenangan dan ketertiban pelaksanaan ujian 

 

Pasal 15 

Kegiatan Kemahasiswaan ekstra kurikuler 

1. Pelatihan Ketrampilan 

2. Kegiatan penalaran dan keilmuan; 

3. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa; 

4. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa; 

5. Bakti Sosial mahasiswa 

6. Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat 

persetujuan Ketua melalui Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan 

7. 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. 
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BAB VI 

TATA TERTIB DALAM BIDANG KEMAHASISWAAN 

 

Pasal 16 

Peraturan Asrama 

 

1. Kamar Putra & Putri 

a) Setiap mahasiswa wajib menjaga dan menjalin hubungan 

kekeluargaan dalam kamar dengan baik. 

b) Setiap mahasiswa harus menghormati dan mentaati ketua kamar. 

c) Semua  mahasiswa wajib menjaga kebersihan kamar, halaman dan 

lingkungan disekitar kamar dengan membuang  sampah pada 

tempat yang sudah disediakan 

d) Setiap mahasiswa harus tidur pada kamar dan tempat tidur 

masing-masing  

e) Setiap mahasiswa bertanggung jawab untuk mencuci, dan menjaga 

kebersihan bed, sarung bantal, sprei. 

f) Setiap mahasiswa bertanggung jawab atas kerapian pakaian dan 

barang-barang pribadi yang disimpan di dalam kamar. 

g) Tidak diijinkan untuk meminjam pakaian serta barang-barang 

pribadi dari mahasiswa lain  

h) Tidak diperkenankan makan dikamar kecuali sakit dan tidak bisa 

jalan 

i) Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu di dalam 

kamar, akan tetapi harus ditemui dan ditemani di ruang tamu yang 

telah disediakan. 

j) Setiap keluarga mahasiswa yang menginap wajib mendapat ijin 

terlebih dahulu dari bapak/ibu asrama 

k) Pada saat belajar mandiri terpimpin tidak diperkenankan keluar 

masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. 
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l) Pada pukuk 21.00 setiap mahasiswa diwajibkan untuk tidur dan 

memadamkan semua lampu kamar, selama tidur dilarang 

membuat kegaduhan. 

m) Kalau ada tugas penting yang harus diselesaikan dan belum selesai 

pada waktu jam belajar, bisa meminta ijin pada bapak/ibu asrama 

untuk diselesaikan  di ruang belajar dan diberi waktu tambahan 

belajar selama satu jam. 

 

2. Kamar Mandi 

a) Setiap mahasiswa wajib menjaga kebersihan kamar mandi dan 

mengisinya dengan air bersih setiap hari. 

b) Tidak diperkenankan untuk menjemur pakaian di dalam kamar 

mandi (di dinding kamar mandi) 

c) Padamkan lampu bila tidak menggunakan kamar mandi 

d) Setiap mahasiswa harus menggunakan kamar mandinya sendiri 

tidak boleh menggunakan kamar mandi orang lain 

e) Bekas kulit sampoo, sabun dan pasta gigi harus dibuang pada tempat 

sampah dan tidak boleh ditinggalkan dikamar mandi 

 

3. Dapur  

a) Setiap mahasiswa wajib masuk ke ruang makan tepat waktu, bagi 

yang terlambat masuk ruang makan, tidak diperkenankan untuk 

mendapat jatah makanan pada jam itu, sebelum mendapat ijin dari 

bapak dan ibu asrama. 

b) Memasuki ruang makan dengan memakai celana panjang atau rok 

yang rapi dan sopan 

c) Menerima dengan penuh ucapan syukur setiap makanan yang telah 

disiapkan sebagai berkat dari Tuhan. 

d) Mengambil jatah makan sendiri-sendiri dengan menggunakan 

sendok dan piring yang telah ditentukan. 

e) Barang-barang dapur yang di pecahkan harus diganti oleh  yang 

memecahkan 
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f) Petugas masak wajib mengolah makanan dan minuman tepat waktu 

sesuai dengan jadwal. 

g) Petugas masak akan memimpin doa makan, setelah doa setiap 

mahasiwa diwajibkan untuk makan dengan sopan dan tertib. 

h) Setiap mahasiswa  yang berpuasa harus melapor ke piket 

dapur/ketua dapur 

i) Selain yang piket dapur tidak diperbolehkan masuk dapur 

 

4. Musik 

a) Bagi mahasiswa yang menggunakan alat musik keyboard maupun 

guitar harus menjaga dan merawat dengan baik karena itu milik 

bersama 

b) Bagi mahasiswa yang sudah dijadwalkan untuk latihan musik 

diharapkan untuk menggunakan waktu latihan dengan baik dan tepat 

waktu. Setelah selesai latihan diharapkan agar alat musik  disimpan 

pada tempat dan adaptor dikembalikan/disimpan di tempat yang 

sudah ditentukan. 

c) Tidak diperkenankan memakai alat musik di luar jadwal yang sudah 

ditentukan. 

d) Alat musik atau keybord yang dipakai di ibadah capel adalah keyboard 

nomor dua, setelah selesai ibadah, harus dikembalikan pada 

tempatnya. 

 

5. Komputer 

a) Komputer harus dibersihkan setiap hari oleh mahasiswa yang kerja 

praktis di ruang komputer. 

b) Setiap mahasiswa yang menggunakan  komputer harus sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan. 

c) Setiap mahasiswa wajib menjaga dan menggunakan komputer dengan 

baik, sesuai dengan prosedur pemakaian komputer, untuk 

meminimalkan resiko kerusakan.  
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6. Perpustakaan  

a) Setiap mahasiswa dapat meminjam buku pada setiap jam kerja 

perpustakaan kepada petugas dengan menunjukkan kartu 

peminjaman. 

b) Lama peminjaman buku adalah satu minggu, dan apabila terlambat 

dalam pengembaliannya akan dikenakan denda administrasi satu hari 

sebesar seribu rupiah. 

c) Jika buku yang dipinjam rusak harus, maka mahasiswa peminjam 

wajib untuk memperbaiki atau mengganti. 

d) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengganti buku pinjaman yang 

hilang.  

e) Setiap mahasiswa wajib menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan, 

dan kerapian di ruang perpustakaan. 

 

7. Kerja Praktis 

a) Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

b) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

sifatnya bersama-sama diluar jadwal kerja praktis dengan penuh 

tanggungjawab, misalnya pekerjaan pertanian, peternakan, 

pembuatan alat-alat asrama, pembangunan sarana prasarana dan 

lain-lain. 

c) Setiap mahasiswa wajib bekerja bersama-sama dalam mengisi air 

bersih di kamar mandi masing-masing pada setiap pagi dan sore hari. 

d) Setiap mahasiswa wajib memisahkan sampah kertas untuk dibakar di 

dapur, sampah dapur dan organik di buang di kebun untuk diolah 

menjadi pupuk, serta membuang sampah plastik dan sampah lain 

yang bersifar anorganik di tempat pembuangan sampah umum. 
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8. Ijin Meninggalkan asrama 

 

a) Setiap mahasiswa wajib mendapat izin dari bapak/ibu asrama ketika 

meninggalkan asrama. 

b) Setiap mahasiswa yang izin keluar diwajibkan untuk mengisi buku 

izin keluar yang sudah disediakan  

c) Izin keluar ke pasar hanya diberikan waktu 1 jam dan izin keluar ke 

toko/kios hanya diberikan waktu 15-20 menit, Izin keluar hanya di 

berikan 2 kali selama 1 bulan. 

d) Setiap mahasiswa yang karena kepentingan keluarga dan bermaksud 

untuk pulang wajib menyampaikan kepada bapak/Ibu Asrama dan 

mendapat izin dari Waket  III Kemahasiswaan. 

  

9. Menerima Tamu 

a) Setiap tamu yang datang wajib mengisi buku tamu 

b) Setiap mahasiswa wajib menerima  tamu  diruang tamu yang telah 

disediakan. 

c) Setiap tamu yang menginap wajib lapor kepada bapa/ibu asrama, 

untuk mendapat pelayanan yang baik 

d) Tamu yang menginap maksimal 3 hari sesuai dengan keperluan 

 

Pasal 17 

Layanan Kesehatan 

1. Syarat untuk masuk di STT Adhi Wacana adalah dengan menunjukkan 

surat keterangan sehat. 

2. Bagi mahasiswa yang tinggal di asrama dan sakit, diberikan layanan 

untuk istirahat, dan pengobatan di Puskesmas terdekat, atau praktek 

dokter umum dengan biaya maksimal yang ditanggun oleh Asrama 

adalah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) atau yang senilai dengan 

besaran tersebut. Kelebihan biaya menjadi tanggungjawab dari 

mahasiswa sendiri. 
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3. STTAW tidak memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa yang 

menghendaki untuk berobat di dokter pribadi atau spesialis. Bila 

mahasiswa berobat ke dokter spesialis, maka biaya yang akan 

ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Biaya pengobatan opname di rumah sakit, termasuk penebusan obat, 

semua menjadi tanggungjawab mahasiswa dan keluarga. 

5. Bila mahasiswa dinilai tidak mampu untuk menjalankan tugasnya 

sebagai seorang mahasiwa yang harus belajar karena alasan sakit, maka 

diwajibkan untuk mengambil cuti dan kembali ke rumah atau keluarga. 

 

Pasal 18 

Doa dan Ibadah 

1. Doa bersama yang wajib diikuti oleh semua staf dan mahasiswa setiap 

hari adalah :  

a. Doa pagi pada pukul 05.00-05.45 

b. Doa di Kapel pukul 13.00-14.00 

c. Doa di Asrama pukul 18.00-19.00. 

2. Jam doa sebagaimana tersebut di atas dapat dirubah sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Doa secara bersama atau berjemaat, dengan susunan: pujian, 

penyembahan, Pemberitaan Firman dan doa syafaat. 

4. Pokok doa utama: bersyukur, NKRI, penginjilan, Gereja-gereja di dunia, 

Gereja BEST, STT Adhi Wacana, Keluarga, Ulang tahun, Pergumulan 

pribadi, pelayanan mahasiswa.  

5. Selama Berada di ruang doa setiap mahasiswa wajib menjaga ketertiban, 

ketenangan, dan keseriusan dalam ibadah, tidak diperkenankan keluar 

masuk ruang ibadah selama pujian penyembahan dan khotbah sedang 

berlangsung. 

6. Setiap mahasiswa wajib dengan setia melayani dalam ibadah sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan.  
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7. Memakai pakaian yang rapi dan sopan ketika megikuti ibadah, dan bagi 

yang melayani khotbah chapel wajib memakai pakaian formal berdasi 

untuk laki-laki, dan blouse rok panjang formal untuk wanita. 

8. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki buku catatan khotbah, dan 

mencatat khotbah dengan baik, setiap kali beribadah. 

9. Sebelum melaksanakan pelayanan setiap petugas yang melayani 

diwajibkan untuk mempunyai persiapan pribadi dan latihan bersama 

sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 

 

BAB VII 

PENGHARGAAN DAN SANKSI-SANKSI 

 

Pasal 19 

Penghargaan terhadap Mahasiswa 

1. Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi 

belajar dan prestasi dalam bidang-bidang yang lain. 

2. Setiap mahasiswa berhak mendapat penghargaan dalam bentuk yang 

akan ditentukan oleh Ketua STT Adhi Wacana ,  karena telah 

menunjukkan, prestasi, dalam bidang ilmu, seni, pelayanan, dan atau 

berjasa terhadap kemajuan STT Adhi Wacana . 

3. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, atau jasa 

yang disumbangkan. 

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

piagam, lencana, uang, dan benda. 

5. Upacara pemberian penghargaan diadakan dengan melibatkan semua, 

sivitas akademika, dan tenaga penunjang akademik, baik dalam acara 

intern maupun dalam acara yang melibatkan pihak luar. 
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Pasal 20 

Teguran dan Sanksi Mahasiswa 

1. Setiap mahasiswa STT Adhi Wacana  yang melanggar statuta, etika, 

disiplin, tata tertib, peraturan, yang berlaku, dikenai sanksi. 

2. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa : 

a) Skorsing. 

b) Sanksi berupa tambahan jam bekerja praktis di asrama. 

c) Sanksi akademik yang di berikan oleh dosen atau dosen 

pembimbing akademik. 

d) Kewajiban mengganti atau memulihkan kerugian. 

e) Penundaan kenaikan tingkat atau semester. 

f) Mengulang di semester sebelumnya 

g) Pemberhentian. 

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 dikeluarkan dari STT Adhi Wacana . 

b) Langkah Kedua : Teguran Lisan Pembantu Ketua atas 

pelanggaran kedua, dengan kewajiban yang bersangkutan 

menanda-tangani buku teguran, dan dengan sanksi ringan. 

c) Langkah Ketiga : Teguran Tertulis atas pelanggaran ketiga, 

dengan tembusan kepada Pembantu Ketua dan Ketua, dan 

dengan sanksi yang lebih berat.  

d) Langkah Keempat : Sanksi lebih berat lagi dikenakan pada 

pelanggaran keempat, dengan laporan kepada Ketua, dan dengan 

peringatan keras, bahwa jika sekali lagi pelanggaran dilakukan, 

maka yang bersangkutan akan diberhentikan statusnya sebagai 

mahasiswa 

e) Langkah Kelima : diberhentikan statusnya sebagai Mahasiswa 

STT Adhi Wacana . 
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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 enam bulan dari pelanggaran sebelumnya, maka mulai lagi 

dari awal dikenakan Teguran Lisan Pertama. 

c) Teguran pada umumnya dilaksanakan oleh dosen pembimbing 

akademik, dan bila di asrama oleh bapak dan ibu asrama. 

d) Khusus untuk sanksi penurunan tingkat atau semester 

dilaksanakan oleh Pembantu Ketua, dan pemberhentian sebagai 

mahasiswa oleh ketua atas usulan pembantu ketua. 

4. Mahasiswa dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat 

bilamana dinyatakan dengan bukti-bukti cukup: 

a) Berpacaran pada semester I sampai dengan IV. 

b) Tidak berpartisipasi, dan menodai citra diri sebagai hamba 

Tuhan, atau merintangi Visi-Misi Sekolah Tinggi. 

c) Hidup atau berkelakuan atau bertindak secara tidak susila atau 

tidak bermoral atau bertentangan dengan hidup nilai-nilai 

kekristenan dan Firman Tuhan. 

d) Terdaftar pada program studi sama atau beda pada perguruan 

tinggi yang lain. 

 

BAB VIII 

ATURAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

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. 
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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 25 Juli 2017 

Ketua STT ADHI WACANA SURABAYA 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K 
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