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Pandemi Covid-19 telah memberi dampak langsung pada penyelenggaraan
proses pembelajaran, layanan kependidikan, serta secara khusus kondisi ekonomi
sivitas akademika STT INTIM MAKASSAR. Merespon kondisi ini, merujuk Surat
Edaran Ketua STT INTIM MAKASSAR B.1/1008/VIII/2020., pertanggal 8 Agustus 2020
tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan STT INTIM MAKASSAR di Masa New
Normal, maka layanan kemahasiswaan, pengelolaan ibadah dan pengelolaan
asrama perlu ditata dengan adaptasi pada iklim protokol kesehatan memasuki masa
new normal.

Pengelolaan Asrama
1. Selama masa pandemi jumlah penghuni asrama akan dibatasi.
2. Asrama diprioritaskan bagi mahasiswa yang sementara menyelesaikan

skripsi, mahasiswa studi lanjut dan mahasiswa yang tidak dapat kembali
ke daerah asal karena kendala pandemic Covid-19

3. Selama masa pandemi, jumlah penghuni asrama putri dibatasi maksimal
25 orang (dari kondisi normal 120 orang) dan asrama putra maksimal 15
orang (dari kondisi normal 60 orang). Setiap kamar diupayakan hanya
dihuni maksimal dua orang dengan jarak yang memadai sesuai protap
kesehatan

4. Mahasiswa penghuni asrama yang baru tiba dari luar kota setelah
melakukan penelitian, diwajibkan berada dalam masa karantina lokal
yang diatur oleh Wakil Ketua III dalam koordinasi dengan UPAM dan
mentor/ mentris asrama

5. Pihak sekolah melalui Tim Satgas Covid-19 STT INTIM Makassar akan
berusaha memberi bantuan konsumsi bagi mahasiswa yang berada di
asrama sesuai dengan dana/bantuan yang tersedia.

6. Selama masa pandemi, asrama tidak menyiapkan konsumsi/makanan bagi
penghuni asrama, sehingga biaya yang dibayar oleh mahasiswa yang
tinggal di asrama hanya uang pemeliharaan sebesar Rp.175.000/bulan.
Biaya ini diturunkan sebanyak 30% dari uang pemeliharaan yang
sebelumnya Rp. 250.000/bulan. Biaya ini akan digunakan untuk
membayar uang listrik dan air yang digunakan oleh penghuni asrama

7. Penyiapan konsumsi/makanan bagi penghuni asrama selama pandemi
dapat dilakukan di asrama dengan menggunakan ruangan yang telah
ditentukan dan dapat menggunakan fasilitas dapur asrama sesuai
kesepakatan dengan UPAM dan diketahui oleh Wakil Ketua III.
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8. Semua kebutuhan yang terkait dengan pengelolaan asrama dapat
disampaikan melalui mentor-mentris asrama yang kemudian diteruskan
kepada Unit Pengelola Asrama (UPAM) dan disampaikan kepada Wakil
Ketua III

9. Selama masa pandemi, semua penghuni asrama wajib menaati peraturan
asrama putra/putri STT INTIM Makassar yang telah ditetapkan UPAM dan
diketahui oleh Wakil Ketua III

Peraturan Masa Karantina Mahasiswa Penghuni Asrama Putra/Putri

1. Setiap mahasiswa penghuni asrama yang baru kembali dari luar kota setelah
melakukan penelitian dll, harus melakukan karantina mandiri sesuai protokol
kesehatan yang diwajibkan pemerintah

2. Setiap mahasiswa penghuni asrama yang baru kembali dari luar kota wajib
menyerahkan hasil rapid tes (non reaktif) dilengkapi surat keterangan dokter
yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sehat

3. Masa karantina bagi penghuni asrama berlangsung selama 14 hari setelah
tiba dari luar kota/daerah

4. Selama masa karantina, yang bersangkutan beraktivitas (makan, minum,
mencuci,dll) secara terpisah dari penghuni asrama lainnya. Untuk itu perlu
disediakan kamar khusus/ tersendiri bagi yang bersangkutan. Hal ini akan
ditangani oleh mentor/ mentris asrama bersama dengan UPAM

5. Jika dalam masa karantina, yang bersangkutan mengalami gangguan
kesehatan harus segera melaporkan kepada mentor-mentris asrama. Jika
membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut maka akan diatur oleh
UPAM dalam koordinasi dengan Tim Satgas Covid 19 STT INTIM Makassar
dan diketahui oleh Wakil Ketua III

Unit Pengelola Ibadah (UPI)

1. UPI bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan ibadah civitas
academica STT INTIM Makassar dua kali dalam seminggu, yakni pada hari
Senin (Ibadah) dan hari Jumat (Ibadah/Penelaan Alkitab)

2. UPI bertanggungjawab mempersiapkan perangkat pelayanan, membentuk
tim multimedia dll, untuk menunjang terselenggaranya ibadah di kampus

3. Semua sarana penunjang peribadahan, termasuk alat-alat musik, wireless dll
disimpan dalam satu ruangan khusus yang berada di bawah tanggung jawab
UPI

4. Semua peralatan yang digunakan UPI tidak dapat dipinjam ataupun disewa
oleh pihak manapun, kecuali atas persetujuan pimpinan sekolah/ Wakil
Ketua III

5. UPI bertanggung jawab atas kebersihan kapel dalam koordinasi dengan
bagian kebersihan kampus

6. Persembahan yang terkumpul dalam ibadah Senin dapat digunakan untuk
menunjang pelaksanaan ibadah dan dipertanggungjawabkan kepada pihak
sekolah melalui bendahara UPI

7. UPI bertanggungjawab untuk mengatur jadwal ibadah dan pelayan firman
untuk ibadah kampus



Prosedur Pendampingan Mahasiswa

1. Pendampingan mahasiswa dikoordinir oleh Pengkoordinatoran Mahasiswa
Angkatan (PMA), Pengkoordinatoran Mahasiswa Utusan (PMU) /
Pengkoordinatoran Mahasiswa Koalisi (PMK)

2. PMA/PMU/PMK berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
untuk diteruskan kepada Wakil Ketua III

3. Wakil Ketua III akan menyampaikan dan mempercakapkan dengan pihak
terkait misalnya Wakil Ketua I untuk bidang akademik dan Wakil Ketua II
untuk bidang keuangan

4. Hasil percakapan akan disampaikan kepada BEM sebagai perwakilan
mahasiswa

5. Jika tidak ditemukan solusi dari kedua belah pihak maka melalui WK III
masalah tersebut akan dibawa dalam rapat dosen, pimpinan dan rapat senat
untuk diputuskan

6. Hasil keputusan rapat senat merupakan keputusan tertinggi dan final untuk
dilaksanakan

Jalur Komunikasi BPM, BEM dan Pimpinan

1. BPM dan BEM bertemu dengan Wakil Ketua III untuk menyampaikan aspirasi
mahasiswa.

2. Wakil Ketua III bersama dengan BPM dan BEM akan mempercakapkan
aspirasi mahasiswa dan sedapat mungkin menyelesaikannya.

3. Jika tidak dapat diselesaikan maka melalui Wakil Ketua III akan memfasilitasi
pertemuan dengan pihak terkait dalam hal ini Wakil Ketua I untuk akademik
dan Wakil Ketua II untuk keuangan ataupun pihak terkait lainnya.

4. Untuk meresponi aspirasi mahasiswa dapat dihadirkan Ketua STT INTIM untuk
mempercakapkan dan mencari solusi bersama.

5. Aspirasi mahasiswa melalui BPM dan BEM juga dapat diteruskan kepada
Yayasan dan Pembina dalam koordinasi dengan pimpinan sekolah.

Demikian panduan ini kami sampaikan untuk dipedomani. Kiranya Tuhan
memberkati

In Christo Lux Mundi Crescit

Makassar 10 Agustus 2020
Salam kasih dan doa,

Wakill Ketua III,

Pdt. Resty Arnawa-Tehupeiory, M.Th


