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Edaran  

 Nomor: B.1/1022/VIII/2021 

Pedoman Pengelolaan Asrama di Masa Pandemi 

Salam dalam kasih Tuhan,  

Disampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa dalam masa pandemi saat ini (semester ganjil 

2021/2022), pengelolaan asrama diatur sebagai berikut: 

1. Selama masa pandemi jumlah penghuni asrama akan dibatasi. Penghuni asrama 

diprioritaskan bagi mahasiswa yang sementara menyelesaikan skripsi, mahasiswa studi 

lanjut dan mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang tidak memiliki keluarga di 

Makassar dan berkeinginan untuk tinggal di asrama  

2. Selama masa pandemi, jumlah penghuni asrama putri dibatasi maksimal 25 orang dan 

asrama putra maksimal 25 orang. Setiap kamar diupayakan hanya dihuni maksimal dua 

orang dengan jarak yang memadai sesuai protap kesehatan. UPAM tidak akan menambah 

jumlah penghuni asrama di atas batas jumlah maksimal yang ditentukan dengan alasan 

apapun. 

3. 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   

4. 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 

5. 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 

6. 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  
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7. 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 

8. Semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan asrama putra/i dapat disampaikan 

kepada pengurus UPAM, Ketua: Bpk Emile Flisaard (082194073487) atau Sekretaris: 

Ibu Yuli Sambara (081342538977)  

Demikian  surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani kita semua. Terima Kasih 

In Christo lux Mundi Crescit 

Makassar, 11 Agustus 2021 

Wakil Ketua III, 

 

Pdt. Resty. Arnawa-Tehupeiory, M.Th 

 

Tembusan  kepada Yth.: 

1. Badan Pembina STT INTIM Makassar 

2. Badan Pengawas Perbendaharaan STT INTIM Makassar 

3. Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia INTIM Makassar 

4. Ketua STT INTIM Makassar 

5. Senat STT INTIM Makassar 

6. Badan Eksekutif Mahasiswa STT INTIM Makassar 

 

 

 


