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Mencermati eskalasi kasus Covid-19 dan dampak langsungnya pada 

penyelenggaraan proses pembelajaran serta layanan kependidikan di STT INTIM 

MAKASSAR, maka masa kebiasaan baru (new normal) ini mesti disikapi secara 

komprehensif. Surat edaran Ketua STT INTIM MAKASSAR A.14/1011/VIII/2020., 

pertanggal 7 Agustus 2020 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan STT INTIM 

di Masa New Normal menjadi acuan bidang-bidang pengelolaan kampus dalam 

memasuki masa kebiasaan baru (new normal) ditengah keprihatian masih 

tingginya eskalasi pandemi Covid19 di Indonesia, dan secara khusus di kota 

Makassar. Khusus pada bidang akademik, sesuai dengan ketegasan Mendikbud, 

maka pembelajaran daring/online di Perguruan Tinggi masih akan diterapkan 

secara penuh dalam Semester Ganjil 2020/2021. Hal ini berimplikasi langsung 

pada perkuliahan, proses pembimbingan dan penelitian skripsi/tesis, pelaksaan 

praktik studi, tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran 

serta kesiapan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi kegiatan akademik serta 

manajemen pembelajaran berbasis daring. Sebagai salah satu sarana penunjang 

utama digitalisasi aktivitas akademik, maka proses perkuliahan semester Ganjil, 

Agustus-Desember 2020 dan seluruh koneksi akademik dan administrasi, akan 

dilayani melalui Sistem Akademik Terpadu STT INTIM MAKASSAR (disingkat 

SIMPADU INTIM). Kebijakan pemerintah terkait prinsip “Merdeka Belajar- Kampus 

Merdeka” (MBKM) juga telah diterapkan pada semester ini. Detail Surat Panduan 

ini berpedoman pada Keputusan Rapat Pimpinan STT INTIM Makassar tanggal 28 

Juli 2020. 

 

1. PROSES PEMBELAJARAN 
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a. Sesuai Kalender Akademik, registrasi untuk Semester Ganjil Tahun 

Akademik 2020/2021 akan dilaksanakan pada tanggal 11-15 Agustus 

2020 melalui SIMPADU INTIM  dengan penjadwalan registrasi sbb:  

- Rabu dan Kamis, 12-13 Agustus : Registrasi angkatan 2019 dan 2020 

- Jumat dan Sabtu, 14-15 Agustus : Registrasi angkatan 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 dan 2018 

- Registrasi Online dilakukan dengan alur : 

 

➢ BUKA website STT INTIM  (www.sttintimlib.ac.id) 

➢ Pilih SIMPADU Kemudian SIAKAD MAHASISWA (Details) 

➢ Silahkan Login dengan menggunakan No Stambuk (tidak 

memakai titik) dan Password : 1234 (segera ganti password 

setelah login pertama) 

➢ Setelah login, mahasiswa mengisi dengan lengkap form biodata 

agar dapat lanjut ke penawaran KRS 

➢ Setelah data terisi, kemudian pilih Rekam 

➢ Pilih Menu KRS 

➢ Isi 1 pada semester jika ingin menampilkan mk semester 1, 2  

dst., dan 0 jika ingin melihat semua Mata Kuliah yang 

ditawarkan, kemudian klik tampilkan jadwal 

➢ Pilih Mata Kuliah yang ingin ditawar dengan mencentang kotak 

pilihan kemudian klik Proses 

➢ Apabila ada mata kuliah yang ingin dibatalkan  (selama masa 

modifikasi) silahkan dihapus dengan mencentang kotak hapus 

dan dan klik Hapus 

➢ Setelah mengisi KRS silahkan keluar dengan Logout pada menu 

Utilities 

b. Pembukaan Perkuliahan dan kuliah umum perdana dilaksanakan  pada 

hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020.  

c. Perkuliahan dilaksanakan sepenuhnya dengan dengan sistem 

pembelajaran daring berbasis jadwal regular mingguan sesuai Jadwal 

Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021. Proses 

pembelajaran akan dipandu melalui ruang kelas virtual E-LEARNING 

sebagai bagian integral dari SIMPADU INTIM. Panduan teknis akan 

dipublikasi langsung melalui Website http://www.sttintimlib.ac.id. 

Medium pembelajaran audio-visual akan difasilitasi melalui kerjasama 

dengan salah satu provider telekomunikasi.  

d. Masing-masing Prodi; Prodi S1 Teologi, S1 PAK dan Pascasarjana S2 

Theologia, bertanggung jawab mengelolah sistem E-Learning dalam 

kordinasi melekat dan konstan pada Operator Akademik utama dalam 

tanggung jawab Wakil Ketua I.    

e. Kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi negeri dan swasta akan 

dilaksanakan melalui MOU dalam rangka ketersediaan wadah 

http://www.sttintimlib.ac.id/
http://www.sttintimlib.ac.id/


penerapan sistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program 

MBKM memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan 

akademik di luar kampus dengan bobot maksimum 40 SKS (dua 

semester). 

f. Seluruh kegiatan akademik yang menjadi tanggung jawab dosen mesti 

terdokumentasi untuk menjadi laporan kepada bagian akademik, dan 

untuk kelengkapan dokumen/data bagi kepentingan akreditasi. 

 

2. PRAKTIK MANDIRI 

 

a. Praktik Mandiri yang telah berjalan satu bulan di jemaat-jemaat dalam 

lingkup kota Makassar sebelum aturan pembatasan sosial dikeluarkan 

oleh pemerintah, dinyatakan belum terlaksana dan akan dilaksanakan 

pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021, yakni Agustus-

Desember 2020. 

b. Praktik Mandiri dilaksanakan di jemaat-jemaat dimana mahasiswa PM 

berdomisili saat ini, baik itu di kota Makassar maupun di jemaat dari 

gereja asal mahasiswa PM. Panduan teknis dan indikator penilaian 

akan disampaikan secara spesifik oleh Kaprodi Teologi.  

c. Pembekalan Praktik Mandiri yang telah beberapa kali dilaksanakan 

tetap diperhitungkan dan akan dilanjutkan pada bulan Agustus, yakni 

pada masa awal pelaksanaan Praktik Mandiri.   

d. Peserta Praktik Mandiri dimaksudkan pada poin (a) diatas adalah 

peserta yang terdaftar pada semester genap tahun akademik 2019-

2020.  

 

3. PRAKTIK JEMAAT (PJ) DAN 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

 

1. Pelaksanaan PJ oleh mahasiswa Prodi Teologi akan dilaksanakan pada 

tanggal 1 September- 31 Oktober 2020 dengan durasi 2 bulan, sebagai 

adaptasi kondisi pandemi Covid19.   

2. Peserta PJ akan melaksanakan PJ di gereja atau jemaat asal masing-

masing atau di gereja di mana mereka berdomisili saat ini dengan 

Surat Pengantar dari Sekolah melalu Panitia PJ 

3. Pelaksanaan PPL oleh mahasiswa Prodi PAK dalam semester genap 

tahun akademik 2019-2020 ini akan dilanjutkan pelaksanaannya pada 

semester ganjil tahun akademik 2020-2021 dengan mekanisme yang 

sama dengan PJ 

4. Lanjutan pembekalan PJ akan dilaksanakan pada sepanjang bulan 

Agustus 2020  

5. Berhubung Pelaksanaan PJ ini adalah penundaan dari jadwal normal, 

maka pelaksanaan PJ berjalan simultan dengan perkuliahan daring 



melalui E-LEARNING. Pelaksanaan PJ juga dapat berlangsung secara 

simultan dengan proses penulisan skripsi. 

6. Evaluasi PJ akan dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2020 

sesuai Kalender Akademik 

 

4. PENGAJUAN JUDUL, SEMINAR PROPOSAL, PEMBIMBINGAN DAN 

UJIAN SKRIPSI 

 

a. Jadwal pengajuan judul skripsi dan jadwal seminar proposal akan 

dilaksanakan sesuai Kalender Akademik (terlampir) 

b. Penelitian lapangan dilaksanakan secara daring dengan pendampingan 

intensif dari dosen pembimbing, termasuk dalam memperlengkapi 

mahasiswa bimbingan dengan referensi e-books (buku elektronik) 

terkait yang akan difasilitasi oleh Kepala Perustakaan STT INTIM 

Makassar 

c. Pembimbingan virtual dilaksanakan secara berimbang antara koreksi 

tertulis terhadap skripsi dengan interaksi audio-visual dosen 

pembimbing dengan mahasiswa bimbingan melalui media yang 

tersedia  

d. Ujian Skripsi reguler dilaksanakan pada bulan Desember sesuai 

Kalender Akademik 

e. Ujian skripsi juga dapat dilaksanakan diluar jadwal reguler dengan 

minimal pembimbingan satu semester. Mahasiswa yang telah 

merampungkan skripsinya dengan dibuktikan oleh surat layak uji dari 

pembimbing dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi dapat 

dijadwalkan untuk ujian oleh panitia ujian skripsi setelah berkonsultasi 

dengan bidang akademik. Kebijakan ini tetap mengacu kepada Statuta 

STT INTIM Makassar terkait kepanitian dan juga waktu minimal proses 

penulisan skripsi. 

 

5. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

a. Proses penerimaan mahasiswa baru telah berjalan sesuai jadwal 

pendaftaran dan seleksi masuk yang telah dipublikasikan oleh Panitia 

Penerimaan Mahasiswa Baru dengan 2 gelombang penerimaan. 

Orientasi Mahasiswa Baru akan dilaksanakan pada tanggal 10-11 

Agustus 2020.  

 

Demikian panduan proses pembelajaran ini disampaikan untuk 

dilaksanakan dengan disiplin, sukacita dan konsisten oleh segenap pihak 

terkait. Kiranya berkat kesehatan dan hikmat terus melingkupi kita dalam 

mengemban tanggung jawab pribadi dan kolektif ditengah situasi pandemi dan 

memasuki masa new normal ini. Tuhan memberkati. 



 

 

 

In Christo Lux Mundi Crescit 

Makassar, 8 Agustus 2020 

Salam kasih dan doa, 

Wakil Ketua I, 

 

 

 

 

                                 Pdt. Dr. Abialtar, M.Th 

                                                 NIDN: 2308057501 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


