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SURAT EDARAN KETUA STT INTIM MAKASSAR 

Nomor: A.14/1011/VIII/2020 

Tentang  

Kebijakan Umum Penyelenggaraan STT INTIM MAKASSAR  

di Masa New Normal 

 

Yang saya hormati dan kasihi,   

Seluruh sivitas akademika dan keluarga besar STT INTIM MAKASSAR 

 

 

Salam sejahtera bagi kita sekalian.  

  Selaku Ketua saya mengajak seluruh sivitas akademika dan keluarga 

besar STT INTIM Makassar untuk bersyukur kepada Tuhan atas dinamika 

perjalanan penyelenggaraan kampus, khususnya sejak medio Maret 2020 saat 

pandemi Covid19 merebak dan kemampuan kita melaluinya hingga kini. Oleh 

pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk meciptakan kekompakan performa 

dalam membangun mutu akademik melalui berbagai kegiatan Tri Darma 

Perguruan Tinggi dengan baik. Beberapa proses dan momentum institusional 

dapat diselenggarakan, termasuk didalamnya Pelantikan Ketua STT INTIM 

disusul kelengkapan pejabat struktural. Saya menyampaikan terima kasih 

mendalam kepada segenap mahasiswa dan BEM/BPM, tenaga kependidikan 

dan karyawan, ibu/bapak dosen, Senat Perguruan Tinggi, Pimpinan, Badan 

Pengurus Yayasan, Badan Pengawas, Badan Pembina dan Gereja-gereja 

Pembina atas kerjasama terpadu yang memungkinkan proses akademik serta 

penyelenggaraan menyeluruh dari kampus tercinta ini dapat tiba pada 

kesiapan menyambut semester baru di tahun akademik 2020/2021. Dalam 

nuansa syukur ini, kita dengan sukacita menyambut 82 orang mahasiswa baru 

sebagai bagian dari keluarga besar STT INTIM Makassar.  

  Memasuki masa kebiasaan baru (new normal era), meskipun dalam 

keprihatinan pada masih tingginya eskalasi penyebaran Covid19, saya 

mengharapkan derap bersama kita memasuki tahun akademik 2020/2021 ini 

dalam kondisi sehat, penuh rasa syukur, sehati sepikir dengan disiplin dan 

semangat kerja yang baru. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 

443.2/3450/Disdik, pertanggal 4 Juni 2020, tentang Masa Belajar dan Kuliah di 

Rumah termasuk aturan asrama mahasiswa pada Perguruan Tinggi, Satuan 

Pendidikan SMA/SMK/MA, SMP/MTs Sederajat, SD/MI, dan SLB Negeri dan 

Swasta se Sulawesi Selatan, bermuara pada maklumat Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI yang menyatakan pemberlakuan pembelajaran daring penuh 

bagi Perguruan Tinggi mengingat transmisi Covid19 yang masih tinggi.  Dalam 

kondisi ini, maka sarana penunjang utama digitalisasi aktivitas akademik, 

seluruh koneksi administratif, dan komunikasi kelembagaan kita akan dilayani 

melalui Sistem Akademik Terpadu STT INTIM Makassar (disingkat SIMPADU 

INTIM). Melalui surat edaran ini, saya menyampaikan Kebijakan Umum 

Penyelenggaraan STT INTIM Makassar di masa new normal, yang secara teknis 

dibuatkan panduannya oleh masing-masing kolega pimpinan STT INTIM 

Makassar.    
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a. Seluruh proses pembelajaran pada semester Ganjil tahun akademik 

2020/2021 sepenuhnya diselenggarakan secara daring (on-line).  Sesuai 

kalender akademik, registrasi akan dilaksanakan pada tanggal 11-16 

Agustus 2020 dan ibadah pembukaan perkuliahan pada tanggal 18 

Agustus 2020 di Kapel Kebangkitan dengan kehadiran terbatas sesuai 

protokol new normal. Acara pembukaan perkuliahan yang disusul 

dengan Kuliah Umum akan disiarkan secara live streaming melalui 

Youtube channel: STT INTIM OFFICIAL untuk diikuti oleh segenap 

keluarga besar STT INTIM di mana saja berada saat ini. Semangat 

pendidikan nasional “Belajar Mereka-Kampus Merdeka” (BMKM) akan 

mewarnai pembelajaran kita dalam masa new normal ini. Pembelajaran 

akan difasilitasi dengan Learning Management System (LMS) INTIM 

Makassar yang menjadi ruang kelas virtual akademik (e-learning) antara 

dosen dan mahasiswa, dan didukung oleh medium CloudX yang 

menjamin ketersediaan jaringan dan kuota telekomunikasi bagi semua. 

Panduan teknis proses pembelajaran dan penyelenggaraan akademik di 

masa new normal ini disiapkan oleh Wakil Ketua I, Pdt. Dr. Abialtar, 

M.Th, sebagai bagian tidak terpisah dari surat edaran ini.  

 

b. Sebagai kepedulian mendalam dan sikap responsif pada dampak 

pandemi terhadap kondisi ekonomi mahasiswa, maka telah diambil 

kebijakan pengurangan 30% pada biaya tetap, biaya SKS dan biaya 

IT/Komputer bagi mahasiswa S1 Teologi dan S1 PAK. Sembari 

mendorong mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya akademik dan 

asrama wajib  melunasi minimal 50%. Mohon perhatian orang tua, para 

penopang studi (lembaga maupun perorangan) serta mahasiswa untuk 

memahami kondisi kebutuhan pembiayaan yang sangat diperlukan untuk 

menopang penyelenggaraan institusi. Layanan akademik dan layanan 

administrasi dilaksanakan dalam perpaduan kehadiran di kantor dan 

work from home. Tenaga kependidikan melayani di kantor tiga hari kerja 

dalam satu minggu dan tiga hari kerja bekerja dari rumah, dengan 

penataan yang menjaminkan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan 

kampus dan layanan bagi semua stake holders. Mempertimbangkan 

kebutuhan penunjang penelitian pustaka, maka layanan perpustakaan 

akan dibuka secara terbatas pada hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 09.00 

– 13.00 wita, khususnya bagi dosen dan mahasiswa untuk kepentingan 

penulisan ilmiah (artikel, makalah akhir, skripsi maupun tesis). Panduan 

pembiayaan studi, layanan personalia dan penataan kampus disiapkan 

oleh Wakil Ketua II, Pdt. Markus Lolo, M.Th, sebagai bagian tidak 

terpisah dari surat edaran ini.     

 

c. Layanan kemahasiswaan, pengelolaan asrama dan pelayanan ibadah 

kampus dilaksanakan dengan efisien, efektif dan kreatif meski ditengah 

berbagai pembatasan ditengah iklim new normal. Penyampaian aspirasi 

mahasiswa diakomodir melalui berbagai jalur dan media yang ada untuk 

memastikan terpenuhinya kebutuhan pendampingan meskipun dalam 

keadaan sebagian besar berjarak. Dukungan BPM dan BEM serta 

komunitas konstruktif intra kampus didorong untuk terus bersinergi, 

Pelayanan ibadah dikoordinir oleh UPI dua kali dalam seminggu, yakni 

pada hari Senin dan Jumat (Penelaan Alkitab) yang berlangsung secara 

terbatas di Kapel Kebangkitan dengan dikuti secara live streaming oleh 

semua melalui Youtube channel STT INTIM OFFICIAL.  Selama masa 

pandemi, penghunian asrama hanya bagi keperluan mendesak, 

sehingga jumlah penghuni asrama putri dibatasi maksimal 25 orang (dari 

kondisi normal 120 orang) dan asrama putra maksimal 15 orang (dari 
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kondisi normal 60 orang) dalam pengelolaan UPAM. Asrama 

diprioritaskan bagi mahasiswa yang sementara menyelesaikan skripsi, 

mahasiswa studi lanjut dan mahasiswa yang tidak dapat kembali ke 

daerah asal karena kendala pandemi Covid-19. Pihak sekolah melalui 

Tim Satgas Covid-19 STT INTIM Makassar (Ketua: Pdt. Hendrikus Nayuf, 

M.Th) akan berusaha memberi bantuan konsumsi bagi mahasiswa yang 

berada di asrama sesuai dengan dana/bantuan yang tersedia. Panduan 

layanan kemahasiswaan, pengelolaan asrama dan pelaksanaan ibadah 

keluarga besar STT INTIM disiapkan oleh Wakil Ketua III, Pdt. Resty 

Arnawa-Tehupeiory, M,Th, sebagai bagian tidak terpisah dari surat 

edaran ini. 

    

d. Penyelenggaraan Pascasarjana berjalan simultan dan sinergis dengan 

dinamika dan implikasi penyelenggaraan kampus di masa new normal. 

Saya menyambut mahasiswa baru Pascasarjana dalam semangat 

academic excellency untuk diperlengkapi sebagai mahasiswa dengan 

kualifikasi lanjutan berteologi. Dampak pandemi juga telah diakomodir 

melalui pengurangan biaya tetap dan biaya paket studi untuk semester 

ganjil ini. Bagi mahasiswa pascasarjana, pengurangan biaya studi 

diberikan dengan pembedaan berkeadilan, yakni bagi mereka yang 

berpenghasilan tetap (professional) sebesar 13% dan bagi yang belum 

berpenghasilan tetap sebesar 25%. Panduan penyelenggaraan 

akademik dan administratif Pascasarjana dikeluarkan oleh Direktur 

Pascsarjana, Pdt. Dr. John C. Simon, M.Th, M.Hum, sebagai bagian tidak 

terpisah dari surat edaran ini. 

     

e. Dalam masa new normal ini, kampus STT INTIM dinyatakan sebagai 

kawasan wajib mengenakan masker disertai protokol kesehatan yang 

diberlakukan dengan disiplin. Sesuai protokol kesehatan, semua yang 

berkegiatan di kampus meyakini kondisi diri sehat, mengenakan 

masker, melewati pengukuran suhu badan, menjaga jarak fisik dan 

dalam percakapan, rajin membasuh tangan dan menggunakan hand 

sanitizer. 

      

f. 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 adalah bagian yang terintegrasi dalam laman website ini.    

 

Demikian penyampaian saya terkait kebijakan umum penyelenggaraan kampus 

tercinta STT INTIM Makassar di masa new normal ini. Mari dengan aktif dan 

berdisiplin kita mengambil bagian dalam beradaptasi dengan berbagai 

kebiasaan baru. Tuhan memberkati dan meneguhkan langkah kita selanjutnya.  

 

In Christo Lux Mundi Crescit 

 

Makassar, 8 Agustus 2020 

 

Salam kasih dan doa,  

Ketua STT INTIM Makassar, 

 

 

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

http://www.sttintimlib.ac.id/
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Tembusan kepada Yth:  

- Badan Pengurus Gereja Pembina STT INTIM Makassar. 

- Badan Pengawas Perbendaharaan STT INTIM Makassar 

- Badan Pengurus Yayasan Perguruan Teologi INTIM Makassar. 

- Senat STT INTIM Makassar  

- Badan Eksekutif Mahasiswa STT INTIM Makassar. 

 

 

 

 


