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PASAL 1 - Karakteristik STT Jaffray: 

 STT Jaffray yang dididirikan oleh Dr. Robert Alexander Jaffray tahun 1932 

memiliki karakteristik: Interdenominasi, Biblika, Injili (evangelical), penggenapan 

misi sedunia, serta penekanan kepada kekudusan (pietisme). 

 STT Jaffray menekankan kepada pembentukan hamba Tuhan seutuhnya yaitu 

akademik, kepribadian, kerohanian, dan kemampuan pelayanan praktis. STTJ tidak 

hanya menekankan pada kelas yang mengisi pengetahuan otak, namun seluruh 

kepribadian hamba Tuhan adalah hal yang sangat penting. 

 

PASAL  2 – Peraturan Umum 

1. Mahasiswa agar menjaga kekudusan dan nama baik keluarga, institusi 

sekolah, dan gereja pengutus Saudara. 

2. Mahasiswa harus menujukkan sikap Kristiani di dalam pergaulan dengan 

sesame dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 

3. Sebagai mahasiswa tidak melakukan “bullying” yaitu mengejek kekurangan 

tubuh seseorang, menghina, melakukan tindak pelecehan atas kekurangan 

fisik, ras, maupun gender. 

4. Mahasiswa dilarang selama kuliah: merokok, pergi ke tempat yang tidak 

senonoh, minum minuman keras, perilaku seks bebas (percabulan), 

perselingkuhan (perzinaan). 

5. Mahasiswa tidak melakukan tindak criminal seperti: pemakaian narkoba, 

mencuri, berkelahi, berhutang tanpa berniat mengembalikan, dan tidak 

kejahatan lainnya. 

6. Mahasiswa bujang  yang berpacaran agar melapor kepada Puket III untuk 

mendapat bimbingan rohani. 

7. Agar melibatkan diri dalam keanggotaan gereja secara aktif dan melayani di 

gereja-gereja lokal. Khusus mahasiswa M.Th. adalah wajib melakukan 

pemagangan selama setahun bagi yang baru tamat S1 teologi dan untuk S1 

non-teologi. Proses pemagangan akan diberikan format pelaporan secara 

khusus. 

8. Mahasiswa diwajibkan memiliki disiplin saat teduh pribadi di dalam 

pembacaan Firman Tuhan dan doa pribadi. 

9. Bagi mereka  yang tinggal di kos atau asrama, diwajibkan untuk mengikuti 

aturan asrama, menjaga ketertiban dan menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat. 

10. Setiap mahasiswa diwajibkan agar mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan 

sekolah. Bagi yang tidak bisa karena profesi atau tugas, harap menulis surat 

secaratertulis, namun tetap sekali dalam seminggu diwajibkan mengikuti 

ibadah bersama. 



11. Dalam proses perkuliahan, cara berpakaian dan penampilan harus mencirikan 

citra diri seorang hamba Tuhan dalam konteks masyarakat di Makassar. 

12. Mahasiswa harus peduli kepada lingkungan dan menjaga kebersihan kampus 

dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

13. Menunjukkan sikap yang baik kepada dosen dalam perkuliahan dengan 

memelihara atmosfer kelas yang baik dan tidak ribut, termasuk tidak 

diperkenankan mengaktifkan telepon genggam.  

14. Mahasiswa diminta ikut peduli kepada sesame dan masyarakat di sekitar kita.  

15. Selama kuliah, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti politik praktis 

dengan melibatkan institusi sekolah atau membawa nama STT Jaffray, seperti 

mengatasnamakan sekolah, atau penggalangan massa dengan memakai atribut 

sekolah. 

 

PASAL 3 – Penjelasan Masalah Plagiasi dalam Proses Pendidikan 

 

- Pengertian dan Ruang Lingkup 

1. Plagiasia dalah suatu tindakan secara sengaja mengambil karya orang lain 

dengan “copy-paste” tanpa menyebutkan sumbernya, bahkanmengklaim 

menjadi karyanya sendiri. 

2. Bentuk-bentuk plagiasi: 

a. Pengambilan bagian karya orang lain baik secara “copy-paste” atau pun 

dengan melakukan proses penulisan ulang ide orang lain. 

b. Mengambil karya tulis untuk makalah, skripsi/tesis/disertasi di  mana 

mengambil seluruhnya termasuk dengan catatan kaki, sehingga seolah-

olah seperti hasil karya sendiri. Padahal tujuan pemberian catatan kaki 

adalah penulis sendiri yang membaca dan mengambil bagian kutipan dari 

buku itu.  

c. Mengubah kalimat-kalimat sedikit dari hasil “copy-paste” tanpa 

menyebutkan sumbernya. Penulisan ide dari orang pun walau diulang (re-

write) penulisannya tanpa menyebutkan sumbernya adalah tindakan 

plagiasi. 

d. Melakukan “copy paste” yang panjang sampai berhalaman-halaman, tapi 

hanya pada bagian awalnya saja yang dikutip dan disebutkan dalam 

catatan kaki.  

 

- Sanksi Bagi Plagiasi 

1. Dalam temuan plagiasi untuk satu mata kuliah yang diampu dosen, maka 

dosen yang bersangkutan akan memberikan sanksi berupa teguran dan jika 

yang bersangkutan mengakui perbuatannya diberikan kesempatan untuk 

menulis ulang tugasnya. Jika yang bersangkutan menolak untuk mengakui 

maka yang bersangkutan tidak berhak lulus dan diberikan nilai 0 (nol). 

2. Selanjutnya dosen yang menemukan tindakan plagiasi diwajibkan melaporkan 

kepada pihak administrasi pendidikanpascasarjana, yang manaselanjutnya 

pihak sekolah akan memberikanSuratPeringatan. 

3. Bila mahasiswa kedapatan melakukan hal yang sama untuk dosen lainnya 

setelah mendapatkanSuratPeringatan, maka akan diberikan Surat Skorsing 

selama 6 (enam) bulan. 

4. Apabila di kemudian hari setelah diberikan skorsing dan masih kedapatan 

melakukan plagiasi, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah 

dengan SuratPemberhentian. 



5. Untuk tesis dan disertasi, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi 

berupa Skorsing selama 6 bulan dan harus mengulang kembali dari awal 

proses penulisan tesis/disertasi dari  awal setelah masa skorsingberakhir. 

6. Bila temuan plagiasi tesis/disertasi ditemukan setelah yang bersangkutan 

menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar, maka akan diadakan Sidang 

Senat Tertutup dengan melakukan Sidang Kode Etik yang melibatka 

nmahasiswa  yang bersangkutan untuk diberikan hak jawab dan hakmembela 

diri. Bila terbukti secara sah melakukan plagiasi, maka pihak sekolah akan 

mencabut gelar yang telah diberikan dengan sebuah Surat Keputusan. 

7. Untuk itu dalam setiap penulisan tesis/disertasi harus disertakan pernyataan 

tertulis bahwa karyatulis yang dihasilkan bukan jiplakan, dana pabilater 

dapatplagiasi baiks ebagian maupun seluruhnya akan diberikan sanksi 

pencabutan gelar. 

 

PASAL 4 – Kehadiran dan Tugas Perkuliahan Mahasiswa 

 

1. Mahasiswa wajib hadir dalam kelas secara tepat waktu dengan prosentase 

80% dari jadwal yang ditetapkan. 

2. Mahasiswa wajib menaati tugas-tugas yang diberikan dosen bagi mahasiswa. 

3. Mahasiswa berhak mengajukan izin berhalangan atau meminta penundaan 

tugas selama ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berupa sakit atau 

halangan yang dapat diterima akalsehat. 

4. Dosen berhak menyatakan tidak lulus bila yang bersangkutan gagal 

memasukkan tugas-tugas yang diminta oleh dosen pada tenggang waktu yang 

ditetapkan oleh dosen. 

 

PASAL 5 – Pemberian Sanksi Mahasiswa 

 

Dalam hal melanggar kekudusan dan prinsip-prinsip Alkitab, maka mahasiswa 

akan diberikan sanksi  yang  meliputi: 

1. Teguran dan bimbingan, Surat Peringatan, Surat Skorsing, dan Surat 

Pemberhentian. 

2. Proses sanksi ini dilakukan oleh Dosen Bidang Kemahasiswaan dan Direktur 

Pascasarjana. 

3. Setiap sanksi  yang diberikan melibatkan mahasiswa yang bersangkutan untuk 

memberikan klarifikasi serta pembelaan yang bersangkutan. 

4. Hasil temuan lapangan dibawa ke dalam Rapat Senat Dosen untuk diberikan 

sanksi. 

5. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan pelanggaran  yang dilakukan. 

 


