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SURAT EDARAN KETUA STT INTIM MAKASSAR 

Nomor: B.1/1013/VIII/2020 

Tentang  

Batas Akhir Registrasi, Akselerasi  

SIMPADU INTIM dan STT INTIM E-Learning  

 

Yang saya hormati dan kasihi,   

Seluruh sivitas akademika dan keluarga besar STT INTIM MAKASSAR 

 

Salam sejahtera bagi kita sekalian.  

  Oleh pertolongan Tuhan pembukaan semester ganjil tahun akademik 

2020/2021 telah dilaksanakan; didalamnya kita telah menerima secara resmi 84 

mahasiswa baru kedalam rangkulan dinamika kebersamaan sebagai keluarga besar 

STT INTIM. Sementara itu akselerasi/percepatan ketrampilan operasional dan akses 

terhadap SIMPADU INTIM oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan sedang 

dioptimalkan. Merespon dinamika ini, saya menyampaikan hal-hal berikut:   

a. Batas akhir perpanjangan registrasi online melalui Siakad Mahasiswa dalam 

SIMPADU INTIM adalah pada hari Selasa, 25 Agustus 2020, pukul 23.00 wita. 

Setelah jam tersebut portal registrasi mahasiswa akan ditutup.  

b. Panduan tahapan akses mahasiswa kedalam kelas virtual STT INTIM E-

LEARNING dapat dilihat pada halaman depan akun Siakad Mahasiswa masing-

masing. Agar semua mahasiswa memedomani panduan tersebut dengan teliti.   

c. Semua dosen membuka kelas virtual pertama dalam E-LEARNING sesuai 

jadwal perkuliahan Senin-Jumat, 24-28 Agustus 2020 dengan Topik 

pertama Sambutan kedalam kelas, Pengenalan Silabus dan Kontrak 

Perkuliahan. Topik pertama diakses dan dipelajari secara mandiri oleh 

mahasiswa dalam minggu ini dan selanjutnya akan didiskusikan minggu 

depan dalam kelas tatap muka virtual. Proses pembelajaran selanjutnya akan 

dilaksanakan dengan pendekatan bergantian antara tatap muka virtual dan 

belajar mandiri selama minggu-minggu akademik.           

d. Seluruh informasi dan update dari penyelenggaraan kampus STT INTIM akan 

secara konstan, intensif dan aktual disampaikan melalui website kita: 

http://www.sttintimlib.ac.id. Saya mendorong intensitas seluruh sivitas 

akademika dan keluarga besar STT INTIM Makassar untuk dapat setiap saat 

memonitor dan mengakses media komunikasi ini. SIMPADU INTIM dan STT 

INTIM E-LEARNING adalah bagian terintegrasi dalam laman website ini.    

Demikian penyampaian ini disampaikan dan atas pengindahan segenap sivitas 

akademika dan keluarga besar STT INTIM Makassar sayamengucapkan terima kasih. 

KIranya Tuhan memberkati.   

 

In Christo Lux Mundi Crescit 

 

Makassar, 22 Agustus 2020 

      Salam kasih dan doa,     

Ketua, 

         

 

Pdt. Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A, M.Th 
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