
S U R A T   E D A R A N 
PELAKSANAAN PERKULIAHAN HYBRID (DARING & LURING) 

 

Berdasarkan surat edaran dari LLDIKTI 4 nomor : 5966/LL4/HM/2021, tanggal 17 September 

2021, Perihal : Pemberitahuan tentang pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021/2022. Maka 

kami akan melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas untuk tahun akademik 2021/2022 

semester ganjil, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Perkuliahan tatap muka di kelas (Luring) hanya dilakukan pada pertemuan ganjil untuk STIE 
STAN yaitu pertemuan ke 1,3,5,7,9,11,13,15, sedangkan untuk STMIK IM Perkuliahan Luring 
hanya pada pertemuan genap saja yaitu pertemuan ke 2,4,6,8,10,12,14. 

2. Perkuliahan dilakukan sesuai jadwal yang telah di rilis oleh BAAK. 
3. Mahasiswa yang hadir akan dibatasi maksimal 10 orang saja, pembatasan akan dilakukan secara 

otomatis oleh sistem. 
4. Untuk melakukan proses booking bisa dilakukan pada portal Akademik Mahasiswa yaitu 

https://akademik.stmik-im.ac.id, tatacara terlampir. 
5. Pertemuan luring akan di mulai pada minggu ke dua yaitu 18 Oktober 2021 untuk kelas STMIK 

IM, dan pada pertemuan ke 3 untuk STIE STAN IM yaitu tanggal 25 Oktober 2021. 
6. Apabila ada perubahan mengenai jadwal pelaksanaan luring akan di informasikan kemudian. 

Terimakasi atas perhatiannya, semoga bisa dilaksanakan sebaik baiknya. 

Bandung, 9 Oktober 2021 
Ketua, 

 

 

Dr. Chairrudin, M.M., M.T. 
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https://akademik.stmik-im.ac.id/


TATACARA BOOKING UNTUK PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING 

 

1. Masuk ke portal Akademik Mahasiswa di alamat https://akademik.stmik-im.ac.id, 

login seperti biasa,  

2. Setelah berhasil masuk, klik menu Jadwal Kuliah yang terlatak pada menu sebelah 

kiri, seperti gambar dibawah ini : 

 

Gambar 1. Halaman Jadwal kuliah 

3. Pada baris matakuliah klik tombol Booking untuk melalukan booking pada pertemuan 

perkuliahan luring sesuai dengan sesi perkulihannya. 

4. Selanjutnya ikuti petunjuk yang ada pada halaman booking tersebut. 

5. Untuk melihat apakah anda masuk ke list untuk perkulihan luring silahkan cek dengan 

cara : pada baris matakuliah klik tombol Peserta Luring untuk melihat daftar 

mahasiswa yang akan hadir pada sesi perkulihan luring, sehingga terlihat seperti 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2. Halaman list mahasiswa perkuliahan luring 

6. Jangan lupa selalu baca dan perhatikan petunjuk yang ada pada halaman tersebut. 

---ooo00ooo--- 



 


