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• Pandemi Covid-19 melanda dunia dan memporak-

porandakan segala aspek kehidupan manusia. 

Kegiatan manusia dibatasi untuk memutus rantai

penularan Covid-19. Bekerja, belajar dan beribadah

dilakukan dari rumah. Peraturan social dan physical 

distancing harus dipatuhi oleh semua lapisan

masyarakat. Sekolah Tinggi Teologia (STT) Aletheia

juga mendukung anjuran pemerintah untuk bersama

memerangi Covid-19, dengan melakukan

pencegahan virus ini di lingkungan kampus STT 

Aletheia. 

• Melalui newsletter ini, kami ingin menginformasikan

aktivitas kehidupan di lingkungan kampus STT 

Aletheia selama masa pandemik Covid-19. Selain

itu, melalui newsletter ini juga kami memohon

dukungan doa agar Tuhan senantiasa menjaga dan

memelihara kampus STT Aletheia di masa-masa 

yang sulit ini.

• Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha

Pemurah menjaga dan melindungi kita semua. 

Marilah kita terus berharap kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa agar pandemik Covid-19 ini cepat

berlalu.
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Sejak WHO 

menetapkan covid-19 

sebagai pandemi, 

semua negara tam-

pak seolah siaga

satu. Pemerintah

Indonesia pun bere-

aksi sejak awal Maret

lalu ketika ditemukan

pasien awal kasus

positif covid-19. 

Mengantisipasi hal

tersebut STT Aletheia

pada pertengahan

Maret 2020 melaku-

kan

langkah

preventif.

www.sttaletheia.ac.id

• Beberapa kebijakan yang diambil sejak

saat itu ialah melakukan karantina lokal

secara mandiri. Kendati tidak ada kasus, 

namun keputusan tersebut dipandang

sangat tepat sebagai langkah

pencegahan. 

• Sejak keputusan tersebut ditetapkan

seluruh mahasiswa tidak diijinkan keluar-

masuk kampus. Tamu dari luar kampus

tidak diperkenankan masuk. Dosen, 

karyawan dan staff yang bekerja

diberlakukan prosedur khusus yaitu

menggunakan masker, scan suhu

badan, dan lakukan sterilisasi tangan.

• Pelayanan akhir pekan (weekend) dari

mahasiswa untuk beberapa gereja

ditiadakan hingga akhir semester ini. 
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• Acara rutin seperti ibadah bersama

dalam skala besar ditiadakan. Demikian

juga beberapa agenda seperti

penutupan semester, acara Paskah

Bersama Siswa dan Pemuda PGL, 

acara PLEASE 2020. Pelaksanaan

upacara WISUDA tahun ini ditiadakan, 

akan digabung tahun depan.
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Pembinaan karakter

dan kerohanian

tetap dilakukan

dengan maksimal

melalui kelompok-

kelompok kecil. Hal 

itu diambil sebagai

wujud nyata

pelaksanaan

prinsip…

PEMBINAAN

ACARA 

RUTIN

ONLINE &

REGULER

SOCIAL AND

PHYSICAL

DISTANCING

• STT Aletheia tidak memulangkan

mahasiswa-mahasiswinya ke tempat

asal mereka. Kegiatan perkuliahan tetap

berlangsung. Bagi mahasiswa S1 

dilakukan bervariasi yaitu online dan

tatap muka secara normal. Khusus

mahasiswa S2, yang semuanya

memang tinggal di luar kampus, seluruh

perkuliahan dilakukan secara online.
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• Di bawah pengarahan BP Sinode GKT, 

STT Aletheia berkerja sama

Departemen Ibadah melaksanakan

beberapa kali rekaman untuk Ibadah

Daring, guna memfasilitasi jemaat

melaksanakan ibadah Minggu dan

ibadah Jumat Agung dari rumah masing-

masing.   

www.sttaletheia.ac.id

Pada tanggal 24 

April 2020 STT 

Aletheia

melaksanakan ujian

proposal skripsi

untuk mahasiswa

S1 Teologi dan

Konsentrasi Musik

Gereja. Ujian

dilaksanakan

dengan lancar.

IBADAH 

DARING

UJIAN

PROPOSAL

SKRIPSI

UJIAN 

PROPOSAL 

SKRIPSI
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• Sejak awal April 2020, keluarga besar

STT Aletheia telah melakukan beberapa

program yang sebagai wujud nyata

kepedulian bagi masyarakat di 

lingkungan kampus. 

• Pembuatan tempat pembersih tangan

(washtafel) di samping gerbang kampus

di Jalan Argopuro.

• Beberapa kali membagikan makan

siang gratis bagi para ojol (ojek online) 

dan ojek pangkalan di area sekitar

kampus.

• Membagi paket sembako bagi warga

lingkungan di RW 12 kecamatan

Lawang.

• Semua bantuan diterima dengan sangat

baik oleh masyarakat. Bahkan mereka

mengharapkan bantuan bisa disalurkan

secara rutin.
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Kendati kita sama-

sama mengalami

masa sulit, STT 

Aletheia berupaya

melakukan hal-hal

yang berarti bagi

sesama.  

WASHTAFEL

MAKANAN 

GRATIS 

SEMBAKO

KAMPUS

PEDULI
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•Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia

serta pemeliharaan-Nya sungguh nyata dan

luar biasa hingga saat ini. Berkat pengertian

serta kerja sama dari semua kalangan, baik

pihak Departemen Pendidikan Teologi

Sinode GKT, para dosen, alumni, mahasis-

wa, staff dan karyawan, segala kegiatan

dapat berlangsung dengan baik dan lancar. 

Mohon tetap dukung doa agar kami dapat

menjalani masa-masa berat ini hingga

berakhir.

Proses penerimaan

mahasiswa baru

tahun akademik

2020/2021 tetap

dilakukan dan belum

ada kendala berarti. 

Menyikapi kebijakan

social and physical 

distancing maka

gelombang keempat

dan kelima untuk

program sarjana

teologi akan

dilakukan secara

online.
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