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DEWAN PIMPINAN DAERAH 
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA 

LAMPUNG 
Sekretariat: Jl Kopi 25B Bandar Lampung, 35145 

Telepon  (0721) 706307 
HP 0819 7711 5995 

 
 PERNYATAAN SIKAP 

Nomor: 08/PS/DPD-PIKI/VII/2009 
 
Dengan ini saya sebagai ketua DPD PIKI Provinsi Lampung dengan ini menyatakan 
sikap saya sehubungan dengan kegiatan di STT OIKUMENE SOLO di Bandar Lampung. 
 
1.  Atas sepengetahuan Pdt JJ yang mengaku sebagai dosen senior di STT OIKUMENE 
SOLO, kegiatan perkuliahan STT OIKUMENE SOLO telah berlangsung beberapa bulan 
di kota Bandar Lampung, sejak sekitar Mei 2009 sampai Juli 2009, bertempat di Gereja 
Isa Almasih berupa kegiatan perkuliahan satu minggu satu kali setiap hari Kamis.  Pdt JJ 
mengatakan bahwa STT OIKUMENE SOLO di adakan di Bandar Lampung untuk 
melayani hamba-hamba Tuhan yang mengalami frustasi akademik karena ada hambatan 
sehingga karena sedikit lagi tugas skrispi dan tesisnya namun tidak jadi dapat gelar. 
 
2.  Dalam kapasitas sebagai teman, saya diminta oleh pengurus untuk mengajar 2 mata 
kuliah di STT tersebut.   Hal ini telah saya laksanakan perkuliahan seminggu sekali setiap 
hari Kamis, setiap mata kuliah dilakukan hanya 4 hari pertemuan setiap hari Kamis. 
Jumlah mahasiswa adalah mahasiswa S1 18 orang dan mahasiswa S2 6 orang. Tingkat 
kehadiran mahasiswa sangat rendah, karena umumnya mahasiswa sibuk pelayanan dll.  
Bukti absen saya pegang. 
 
3.  Selesai perkuliahan saya berjalan, sampai saat ini saya belum pernah menerima Surat 
Keputusan (SK) resmi mengajar dari STT OIKUMENE SOLO, bahkan sampai saat ini 
pun nilai-nilai saya tidak pernah diminta oleh Pdt JJ. 
 
4.  Di akhir bulan Juli 2009 Pdt JJ berencana untuk mengadakan ujian dan wisuda 
mahasiswa STT OIKUMENE SOLO (tanggal penetapan ujian dan wisuda selalu 
berubah-rubah).  Menjelang ujian dan wisuda tersebut maka timbullah beberapa 
keganjilan, sehingga saya perlu menyatakan sikap. 
 
5.  Sebagai dosen saya melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan 
perkuliahan sampai menjelang ujian dan wisuda STT tersebut, diantaranya adalah; 
 

a.   Oknum Pdt JJ berlaku sebagai “one man show” yaitu ya sebagai inisiator, 
dosen, penerima semua uang masuk pendaftaran, bendahara panitia wisuda, 
pengetik dan penyusun daftar acara wisuda, menerima semua skripsi dan tesis, 
dosen pembimbing, dosen penguji, dst. 

b. Dari semula jumlah mahasiswa S1 dan S2 yang berjumlah S1 18 orang dan S2 
6 orang (sesuai daftar absen yang saya pegang), hanya beberapa hari 
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menjelang ujian dan wisuda mahasiswa bertambah lagi menjadi sekitar 30 
orang S1 + S2 lebih, dan saya melihat ada-ada saja muka baru yang belum 
pernah saya lihat dalam perkuliahan.  Namun tiba-tiba saja muncul dalam 1 
minggu sebelum ujian dan wisuda dengan kesibukan hanya kasuk-kusuk 
mengurus skripsi dan tesis. 

c. Bahwa tidak ada pembimbingan yang intensif dan wajar dalam proses 
penyusunan skripsi dan tesis kepada mahasiswa oleh Pdt JJ, apalagi kepada 
mahasiswa muka baru yang baru muncul beberapa hari menjelang ujian dan 
wisuda. 

d. Ada indikasi bahwa sejumlah skripsi S1 bukan mahasiswa yang membuat 
melainkan dibuat oleh oknum Pdt JJ, sehingga terkesan asal-asalan dan 
banyak terjadi kesalahan substansi dan edit sebuah skripsi. 

e. Bimbingan skripsi dan tesis antara mahasiswa dan Pdt JJ jelas bahwa itu 
hanya formalitas, bahkan ada indikasi bahwa mahasiswa memberikan uang tip 
kepada Pdt JJ oleh karena jumlah halaman skripsinya kurang. 

f. Ada mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa S1 (karena ia ikut kuliah saya) 
tetapi kemudian dengan menambah jumlah halaman tesis, maka judul tesisnya 
menjadi tesis untuk program S2 (gelar MA).  Bahkan itu pun bukan 
mahasiswa yang bersangkutan membuat, tetapi oleh oknum Pdt JJ 
membuatkan tesis tersebut. 

g. Hanya beberapa hari menjelang ujian dan wisuda ada mahasiswa yang 
berkomunikasi mengajak teman-temannya untuk segera ikutan menyusul ujian 
dan wisuda S1 (dengan gelar S.Th) atau S2 (dengan gelar MA).  Oleh karena 
dikatakan “disini murah tidak perlu mahal-mahal sampai jutaan”. 

 
6. Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka saya dan beberapa teman mengambil 

inisiatif untuk melakukan cross check dengan hasil sebagai berikut: 
 

a. Dari cross check ke Pembimas Kristen Protestan Lampung, ternyata bahwa 
STT OIKUMENE SOLO tidak terdaftar di dalam buku besar daftar STT se 
Indonesia. Dan pembimas menyarankan untuk mahasiswa berhati-hati sebab 
masih banyak STT lain di Jakarta dan lain-lain termpat yang resmi terdaftar. 

b. Dari cross check ke Pdt Dr Henry Masengi (081325297xxx), ketua DPD API 
(Asosiasi Pendeta Indonesia) Jawa Tengah via telepon langsung dan via SMS 
dinyatakan dengan tegas oleh beliau bahwa STT OIKUMENE di SOLO sudah 
tidak berjalan lagi, dan pernah Rektor nya (Pdt JJ) dikejar-kejar mahasiswa 
karena terlanjur membayar uang tanpa kejelasan. 

c. Dari cross check ke Pdt Benny B (08121549xxx), gembala sidang Gereja 
Sidang Jemaat Allah di Solo, yang menyatakan via sms bahwa STT 
OIKUMENE SOLO tidak lagi berjalan sekarang ini. 

d. Dari cross check saudara saya (orang awam) yang sedang ada di Solo (Ibu S. 
Ardjan) yang menyatakan bahwa STT OIKUMENE SOLO tidak ada lagi. 

e. Nama-nama yaitu Pdt SP, Pdt MP, Pdt AN yang nama dan tanda tangannya 
ada dalam setiap skrispi dan tesis mahasiswa STT OIKUMENE SOLO, 
kemudian dilakukan cek langsung di buku telepon Solo via (0271) 108 
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penerangan, ternyata nama-nama tersebut tidak terdaftar dalam buku telepon 
yang ada di Solo. 

f. Hendak dilakukan cross check ke langsung kantor STT Oikumene di Solo 
dengan melihat kop surat STT Oikumene, namun ternyata dalam kop surat 
tersebut tidak tercantum nomor telepon yang dapat dihubungi, hanya alamat 
kantor saja, sehingga tidak dapat dilakukan cross check. 

 
7.  Kemudian saya dan beberapa teman berinisiatif untuk melakukan bertanya langsung 
kepada beliau oknum Pdt JJ agar jangan informasi diperoleh sepihak, dan respon beliau 
dalam diskusi-diskusi antara saya, teman-teman dan beliau adalah sebagai berikut: 
 

a. Kegiatan STT OIKUMENE SOLO adalah dibawah yayasan “Cahaya Asia”, 
namun izin operasionalnya tidak pernah diurus oleh karena pengurusan izin 
operasional akan memakan biaya.  Kata beliau STT Oikumene juga 
mengadakan kegiatan yang sama di Jakarta dan di beberapa tempat. 

b. Kegiatan STT OIKUMENE SOLO di Bandar Lampung tidak perlu minta izin 
dan tidak perlu ada pemberitahuan kepada Pembimas Kristen Lampung oleh 
karena antara STT OIKUMENE SOLO dan Pembimas Kristen Lampung tidak 
ada hubungan administrasi.  Juga Pembimas Kristen Lampung tidak akan 
diundang dalam acara wisuda mereka. 

c. Cross check yang dilakukan kepada Pdt Henry Masengi dan Pdt Benny B oleh 
saya dan teman-teman (point 6b) direspon beliau bahwa mereka sebetulnya 
bermasalah dengan Pdt JJ sehingga jawaban mereka seperti itu.  Apa 
masalahnya, yang saya tangkap adalah antara Pdt JJ dengan Pdt Henry M ada 
masalah soal pembayaran uang mahasiswa (?), sedangkan antara Pdt JJ 
dengan Benny B ada masalah soal pencantuman gelar dalam buku wisuda (?). 

d. Penegasan beliau yang penting adalah “mahasiswa di wisuda kemudian 
mendapat ijasah S1 (dengan gelar S.Th) atau S2 (dengan gelar MA ada juga 
yang M.Th.)”, kemudian beliau meyakinkan bahwa ijazah S1 dan S2 STT 
OIKUMENE SOLO pastilah laku dipakai untuk meneruskan studi lanjut.   

e. Pdt JJ katakan langsung bahwa ada mahasiswa yang hanya kuliah 2-4 bulan 
tetapi langsung dapat gelar MA.  Hal ini karena sifat STT Oikumene adalah 
pelayanan dan pelaksanaannya secara “kasih karunia” agar hamba-hamba 
Tuhan lebih efektif dalam pelayanan. 

f. Beliau mengatakan bahwa ada juga banyak STT di Indonesia ini yang tidak 
terdaftar dalam buku besar yang ada di Pembimas, dan hal itu dikarenakan ada 
dua jenis STT, yaitu STT yang terdaftar berarti akan terus boleh ujian negara, 
sedangkan STT yang tidak terdaftar hanyalah bersifat lokal setempat untuk 
kebutuhan pelayanan.  Dan STT OIKUMENE SOLO hanyalah bersifat 
pelayanan. 

g. Beliau menunjukkan beberapa bukti bahwa kegiatan STT Oikumene masih 
berjalan seperti bukti buku wisuda tahun 2004, lembaran-lembaran fotokopi 
acara wisuda tahun 2007 dan tahun 2008. 

h. Ketika saya tanyakan adakah bukti tertulis kertas legalitas yang menunjukkan 
bahwa bapak Pdt JJ ditunjuk langsung oleh STT OIKUMENE SOLO untuk 
menyelenggarakan kegiatan kuliah jarak jauh di Bandar Lampung, ternyata 
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beliau tidak dapat menunjukkan hal tersebut, dan mengatakan hal itu tidak 
perlu. 

i. Penegasan beliau bahwa yang penting sebagai hamba Tuhan kalau sudah 
bergelar S.Th atau MA akan menjadi “lain” daripada tidak bergelar sama 
sekali.   

 
8.  Setelah melihat, mendengar, dan berdiskusi antara semua mahasiswa dan Pdt JJ, 
tentang semua perihal diatas, maka semua mahasiswa S1 dan S2 dapat menerima semua 
kondisi yang ada, dan menyatakan siap untuk meneruskan ujian dan wisuda S1 dan S2 
atas nama STT OIKUMENE SOLO di Bandar Lampung dengan Pdt JJ sebagai dosen 
penguji dan juga yang akan mewisuda. Mereka menyatakan tidak peduli dengan urusan 
legalitas yang paling penting bagi mereka adalah segera diwisuda dan sah bergelar, 
alasannya adalah karena (1) mereka sudah terlanjur keluar uang banyak untuk transport 
pp selama perkuliahan, (2) bayar uang pendaftaran Rp600 000 untuk program S1 dan 
Rp900 000 untuk program S2, (3) selain itu membayar lagi Rp300 000 (program S1) dan 
Rp500 000 (program S2) untuk uang wisuda, (4) skripsi dan tesis sudah jadi, (5) kenapa 
tidak dari dulu masalah ini dibicarakan (6) bagi mereka kegiatan STT OIKUMENE 
SOLO di Bandar Lampung adalah legal karena hanya untuk kepentingan pelayanan lokal. 
 
9.  Saya pribadi, Darwin Pangaribuan, setelah menimbang-nimbang, bergumul dan 
berdoa dengan ini menyatakan sikap saya sebagai berikut: 
  

a. Bahwa gelar teologi adalah melekat suatu komitmen untuk hidup kudus (suci).   
b. Bahwa pencantuman gelar teologi yang diperoleh dengan cara-cara tidak sah 

adalah perbuatan melanggar hukum misalnya undang-undang sisdiknas, pasal 
67 ayat 1 yang berbunyi sbb: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 
pendidikan yang memberikan ijazah, gelar akademik, tanpa hak dipidana 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),  Kemudian pasal 68 
ayat 2.  Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, gelar akademik 
yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 000 000 (lima 
ratus juta rupiah).  Pasal 67 ayat 3 Setiap orang yang menggunakan ijazh, 
gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi 
persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 000 000 (lima ratus juta 
rupiah).  Pasal 69 ayat 1 Setiap orang yang menggunakan ijazah, gelar 
akademik yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 000 000 (lima ratus 
juta rupiah). 

c. Bahwa saya  meragukan legalitas proses belajar mengajar di STT 
OIKUMENE SOLO Bandar Lampung, oleh karena saya tidak pernah 
membaca surat resmi penunjukan kepada Pdt JJ dan hal ini diperkuat oleh 
keterangan cross check dari 2 orang pendeta.  Pemberian gelar akademik oleh 
suatu PT yang jelas tanpa izin adalah pelanggaran pidana, hal ini melanggar 
UU sisdiknas pasal 67 ayat 2 Penyelenggara perguruan tinggi yang 
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dinyatakan ditutup berdasarkan pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi 
dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp 1 000 000 000 (satu miliar rupiah).  Juga pasal 71 
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau 
pemerintah daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 000 000 000 (satu miliar 
rupiah). 

d. Bahwa saya selaku dosen, meragukan semua skripsi dan tesis yang masuk ke 
Pdt JJ , hal mana melanggar UU Sisdiknas pasal 70 Lulusan yang karya 
ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik terbukti 
merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 000 000 000 (dua ratus juta 
rupiah). 

e. Bahwa pencantuman suatu gelar, apalagi suatu gelar teologi, tanpa proses 
belajar mengajar yang benar dengan tujuan untuk membuat pelayanan lebih 
efektif, adalah tindakan melanggar hukum Allah dalam PL (Keluaran 20 ayat 
15) yaitu, jangan kamu mencuri dan hukum Allah dalam PB (Roma 12:2), 
yaitu berubahlah kamu oleh pembaruan budimu. 

f. Bahwa pencantuman gelar teologi palsu dengan proses jalan pintas adalah 
tindakan tercela sehingga hamba Tuhan tersebut sudah kehilangan 
integritasnya.  Dan ini tidak sesuai dengan contoh Daniel yang mempunyai 
integritas penuh (Daniel 1:4). 

g. Bahwa pencantuman gelar teologi pada diri seorang hamba Tuhan, tanpa 
adanya impartasi roh dari hamba Tuhan yang kredibel dan bertanggung jawab, 
sungguh tindakan yang memalukan sehingga mencemari altar Allah ketika 
hamba Tuhan tersebut menyampaikan kotbah dan memimpin perjamuan 
kudus. 

h. Bahwa pencantuman gelar teologi yang diperoleh dengan cara yang tidak 
sportif adalah contoh yang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba Tuhan 
kepada jemaat-jemaatnya. 

 
10.  Untuk itu saya menyerukan kepada teman-teman sepelayanan untuk berpikir ulang 
kembali sebelum melakukan ujian dan wisuda pada STT OIKUMENE SOLO di Bandar 
Lampung. 
 
11.  Apabila teman-teman sepelayanan masih saja terus melalukan wisuda dan 
mendapatkan penumpangan tangan dalam acara wisuda tersebut, maka sesuai dengan 
rapat mahasiswa dengan pengurus bahwa itu adalah atas kemauan dan kesadaran 
mahasiswa sendiri.   Dan mahasiswa tersebut dianggap siap menerima segala 
konsekuensi hukum dan konsekuensi moral nya. 
 
12.  Bagi teman-teman yang tetap bersikeras untuk di wisuda, maka saya katakan agar 
“tetaplah tunaikan tugas panggilanmu”.   Namun apabila dikemudian hari, teman-teman 
dengan nyata-nyata menggunakan gelar teologi tersebut untuk melakukan kegiatan 
kerohanian diluar jemaat saudara dengan menggunakan gelar teologi palsu tersebut maka 
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saya akan tetap melakukan kewajiban moral untuk mengingatkan dan menegur saudara-
saudara.   
 
Demikian surat pernyataan sikap ini saya buat dengan sebenarnya,  untuk disampaikan 
kepada: 
 
1.  Teman-teman sepelayanan agar kita selalu mempunyai motivasi pelayanan yang 
murni dan tulus. 
2.  Pembimas Kristen Lampung sebagai pembina masyarakat Kristen Lampung untuk 
diketahui  
3.  Pimpinan dan staf STT Syaloom Bandar Lampung, agar dapat diambil hikmah dan 
pelajaran. 
4.  Pimpinan Gereja-gereja aras nasional di Bandar Lampung (PGI, PGLII, Gereja 
Pentakosta), dan pimpinan ormas Kristen (SAM Pelita, LPMI, Perkantas) agar dapat 
menjadi perhatian bersama. 
5.  Pimpinan DPP PIKI Pusat di Jakarta sebagai laporan. 
 
 
 
Dibuat di Bandar Lampung,  
Pada tgl 25 Juli 2009 
 
 
 
 
 
Dr Ir Darwin Pangaribuan, M.Sc. 
Ketua DPD PIKI Lampung 
 


