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DASAR HUKUM 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentalg 

Wabah Penyakit Menular; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 

tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 

Menular; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O10 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Coronauirus Disease 2019 (COVID-I9); 

j. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 

tentang Komite Penanganan Coronavirus 

Disease 2Ol9 (COVID-19) dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional; 

k. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2O21 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 

Tahun 2020 terrtang Pengadaan Vaksin dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-I9); 

l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana; 

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan  

 

Penanganan Coronauirus Disease 2019 ICOVID-I9); 

n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Coronauirus Disease 2Ol9 

(COVID-19); 

o. Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia 

Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019; 

p. Permenkes 25 Nomor 2014 tentang Upaya Kesehatan 

Anak; 

q. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 

HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021 

Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang 

Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi  Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19).  

r. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 

384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 

Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19). Keputusan bersama yang terakhir 

dilengkapi dengan Siaran Pers Nomor: 

97/sipres/A6/III/2021, berjudul “Dorong Akselerasi 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Pemerintah 

Umumkan Keputusan Bersama Empat Menteri.”  

s. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

pada Satuan Pendidikan; 

t. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19); dan 

u. Surat Edaran Nomor 15 Tahun  2020 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam 

Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). 
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A. APA ITU COVID 19 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Covid 19 atau yang biasa dikenal dengan 

istilah Coronavirus adalah virus RNA dengan 

ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini 

utamanya menginfeksi hewan, termasuk di 

antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum 

terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis 

coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, 

yaitu alphacoronavirus 229E, 

alphacoronavirus NL63, betacoronavirus 

OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute 

Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), 

dan Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus (MERS-CoV).1 

Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit 

infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa 

hingga penyakit yang serius seperti Middle 

East Respiratory Syndrome (MERS) dan 

Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). 2 
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APA ITU NEW NORMAL 

New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal 

namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya 

penularan Covid-19. 3 

B. 
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PROTOKOL KESEHATAN 

DI  STT WARGA SURAKARTA 
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  1. Protokol Masuk Kantor  
 

a) Pastikan pegawai membatasi kontak dengan orang lain saat pergi dan/atau pulang kantor, 

jika terjadi kontak agar melaksanakan protokol kesehatan. 

 

b) STT Warga Surakarta sudah menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan 

sabun di setiap pintu masuk dan area strategis dilingkungan kampus. 
 

c) Pegawai wajib menggunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk kantor. 
 

 

d) Satpam harus mengecek suhu tubuh setiap pegawai, mahasiswa, dan tamu yang datang 

ke Kampus STT Warga Surakarta. 
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a) Pastikan pegawai tetap menggunakan masker dan sudah mencuci tangan sebelum masuk 

kantor. 
 

b) Jarak kursi kerja antara pegawai menerapkan prinsip physical distancing dengan memberi 

jarak ±1-2 m antar pegawai di dalam ruang kerja. 

c) Barang publik yang berhubungan dengan aktivitas kerja harus dibersihkan dan 

didesinfeksi secara teratur. 

 

d) Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi bekerja 

secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi dengan membuka 

jendela harus diperkuat. 

e) Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan memastikan 

pengoperasian fasilitas air yang normal termasuk faucet (keran air). 

 

f) Jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rapi, dan bersihkan sampah tepat waktu. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Protokol Presensi di Ruang Kerja 
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 3. Protokol Pelayanan  

a) Pastikan mahasiswa atau tamu yang berurusan tetap menggunakan masker dan sudah 

mencuci tangan sebelum masuk kampus serta di cek suhu badanya. 

 

b) Pastikan mahasiswa atau tamu yang berurusan tidak memiliki gejala demam dan 

gangguan pernapasan seperti batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak napas, jika ada 

segera minta untuk meninggalkan kantor dan tidak berurusan dengan kontak secara 

langsung selama sakit. Masyarakat atau orang yang sakit atau memiliki gejala demam 

dan gangguan pernapasan, diminta untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau 

menghubungi call center penanganan Covid-19 untuk penanganan lebih lanjut. 

c) Pastikan jumlah mahasiswa atau tamu yang berurusan tidak lebih dari 20 orang dalam 1 

(satu) ruangan tertutup dengan ukurang kecil dalam satu waktu. Atur sistem antri dan 

jumlah orang yang masuk secara bergantian. 

d) Wajib menerapkan prinsip physical distancing dengan memberi jarak ±1-2 m antar 

orang dan pada saat memberikan pelayanan. 

 

e) Pelayanan kepada mahasiswa atau tamu dilakukan di BAAK STT Warga Surakarta 

f) Barang publik yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan harus dibersihkan dan 

didesinfeksi secara teratur. 
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a) Pembatasan penyelenggaraan pertemuan atau kegiatan berskala besar. 

b) Acara / pertemuan diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan 

menggunakan teknologi video conference. 

c) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila rapat / acara resmi harus dilakukan 

dengan bertatap muka, pada saat sebelum rapat / acara resmi: 

1) sebelum ruang rapat / acara digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan 

desinfektan; 

2) tersedianya hand sanitizer dan/atau hand soap di tempat-tempat strategis seperti 

pintu masuk acara, ruang makan, area toilet dll; 

3) jika diperlukan, sebelum memasuki ruang rapat / acara harus terlebih dahulu tes suhu 

(thermal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38°C; 

4) dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis 

masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan 

5) mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya ±1-2 m dan 

menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll. 

d) Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan rapat / acara: 

1) wajib menggunakan masker; 

2) durasi rapat / acara agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat / acara tersebut; 

3) membatasi penggunaan microphone secara bergantian; dan 

4) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk 

mengikuti acara tersebut serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau 

menggunakan masker. 

e) Langkah-langkah yang harus dilakukan pada pasca rapat / acara: 

1) pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat tempat 

strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area toilet dll; dan 

2) melakukan pembersihan ruang rapat / acara dan kelengkapan rapat / acara dengan 

penyemprotan desinfektan. 

 

4.  Protokol Acara Resmi/Pertemuan 
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a) Bimbingan akademik dan skripsi diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara 

langsung dengan menggunakan daring (sosial media). 
 

 

b) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila bimbingan akademik dan skripsi 

dilakukan dengan tatap muka: 

1) Menggunakan masker dan melakukan cuci tangan sebelum masuk ke ruangan 

bimbingan; 

2) Pastikan pembimbing dan mahasiswa tetap melakukan physical distancing dengan 

mengatur jarak kursi ± 1-2 meter; 

3) Atur sistem antri dan jumlah orang yang masuk secara bergantian di dalam 

ruangan; 

4) Menghindari kontak fisik langsung seperti berjabat tangan; dan 

5) Pada saat proses bimbingan mahasiswa wajib membawa alat tulis sendiri (tidak 

diperkenankan untuk meminjam alat tulis). 
 

6. Protokol Bimbingan (Akademik dan Skripsi) 
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  7. Protokol Ujian Proposal dan Sidang Skripsi  
 

a) Ujian proposal dan skripsi diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung 

dengan menggunakan teknologi video conference. 

 

b) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ujian proposal dan skripsi dilakukan dengan 

tatap muka, pada saat sebelum ujian proposal dan sidang skripsi: 

1) sebelum ruang ujian digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan; 

2) tersedianya hand sanitizer dan/atau hand soap di tempat-tempat strategis seperti pintu 

masuk ruangan, area toilet dll; 

3) jika diperlukan, sebelum memasuki ruang ujian harus terlebih dahulu tes suhu (thermal 

scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38°C; 

4) mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya ±1-2 m; 

5) menghindari kontak fisik langsung seperti berjabat tangan; dan 

6) membatasi jumlah peserta ujian proposal dalam satu ruangan maksimal 20 orang. 

c) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ujian proposal dan skripsi dilakukan dengan 

tatap muka, pada saat pelaksanaan ujian proposal dan sidang skripsi: 

1) wajib menggunakan masker melakukan cuci tangan sebelum masuk ke ruangan Ujian; 

2) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk 

mengikuti acara tersebut serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau 

menggunakan masker. 

3) Pada saat ujian proposal dan sidang skripsi wajib menggunakan alat tulis pribadi dan 

membawa perlengkapan sendiri (Laptop, Flash Disk, dan buku) 

d) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ujian proposal dan skripsi dilakukan dengan 

tatap muka, pada pasca ujian proposal dan sidang skripsi: 

1) pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat tempat 

strategis seperti : pintu masuk ruang ujian, area toilet dll; dan 

2) melakukan pembersihan ruang ujian dan kelengkapan ujian dengan penyemprotan 

desinfektan. 
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  8. Protokol Perkuliahan  
 

a) Perkuliahan berskala besar dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan 

menggunakan daring. 
 

 

b) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila perkuliahan dilakukan dengan tatap 

muka, (skala kecil) pada saat sebelum perkuliahan: 

1) sebelum ruang perkuliahan digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan 

desinfektan; 

2) tersedianya hand sanitizer dan/atau hand soap di tempat-tempat strategis seperti 

pintu masuk ruangan, area toilet dll; 

3) jika diperlukan, sebelum memasuki ruang perkuliahan harus terlebih dahulu tes suhu 

(thermal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38°C; 

4) mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya ±1-2 m; 

5) menghindari kontak fisik langsung seperti berjabat tangan; dan 

6) membatasi jumlah peserta perkuliahan dalam satu ruangan maksimal 20 orang. 

c) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila perkuliahan dilakukan dengan tatap muka 

(skala kecil) pada saat pelaksanaan perkuliahan: 

1) wajib menggunakan masker melakukan cuci tangan sebelum masuk ke ruang 

perkuliahan; 

2) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk 

mengikuti perkuliahan serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau 

menggunakan masker; dan 

3) pada saat perkuliahan wajib menggunakan alat tulis pribadi dan membawa 

perlengkapan sendiri (laptop, Flash Disk, dan buku). 

d) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila perkuliahan dilakukan dengan tatap muka 

(skala kecil) pada pasca perkuliahan: 

1) pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat tempat 

strategis seperti: pintu masuk perkuliahan, area toilet dll; dan 

2) melakukan pembersihan ruang perkuliahan dan kelengkapan perkuliahan dengan 

penyemprotan desinfektan. 
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a) Praktikum dapat dilakukan di dalam laboratorium virtual menggunakan aplikasi 

simulasi Phet dan sejenisnya. 

b) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila praktikum dilakukan dilaboratorium, 

pada saat sebelum praktikum: 

1) sebelum ruang praktikum digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan 

desinfektan; 

 

2) tersedianya hand sanitizer dan/atau hand soap di tempat-tempat strategis seperti 

pintu masuk ruang praktikum, area toilet dll; 

3) jika diperlukan, sebelum memasuki ruang praktikum harus terlebih dahulu tes suhu 

(thermal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38°C; 

4) mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya ±1-2 m; 

5) menghindari kontak fisik langsung seperti berjabat tangan; dan 

6) membatasi jumlah peserta praktikum dalam satu ruangan maksimal 20 orang. 

c) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila praktikum dilakukan dilaboratorium, 

pada saat pelaksanaan praktikum: 

1) wajib menggunakan masker dan melakukan cuci tangan sebelum masuk ke ruang 

praktikum; 

 

2) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan 

untuk mengikuti praktikum serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau 

menggunakan masker; dan 

3) pada saat praktikum wajib menggunakan alat tulis pribadi dan membawa 

perlengkapan sendiri (laptop, Flash Disk, dan buku). 

d) Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila praktikum dilakukan dilaboratorium, 

pada pasca praktikum: 

1) pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat tempat 

strategis seperti : pintu masuk ruang praktikum, area toilet dll; dan 

2) melakukan pembersihan ruang praktikum dan kelengkapan praktikum dengan 

penyemprotan desinfektan. 

9. Protokol Praktikum 
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a) Pastikan mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan tetap menggunakan masker dan sudah 

mencuci tangan serta sudah di cek suhu badanya. 

 
 

b) Pastikan mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan tidak memiliki gejala demam dan 

gangguan pernapasan seperti batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak napas, jika ada segera 

minta untuk meninggalkan perpustakaan dan tidak berurusan dengan kontak secara langsung 

selama sakit. 

c) Pastikan jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan tidak lebih dari 20 orang. Atur 

sistem antri dan jumlah orang yang masuk secara bergantian. 

d) Dalam mengisi daftar kunjungan diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak 

diperkenankan bergantian 

e) Wajib menerapkan prinsip physical distancing dengan memberi jarak ±1-2 m antar orang 

dan pada saat memberikan pelayanan. 

f) Barang publik yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan perpustakaan harus 

dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur. 

 

10. Protokol Pelayanan Perpustakaan 
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a) Pastikan mahasiswa atau tamu yang berkunjung ke laboratorium tetap menggunakan 

masker dan sudah mencuci tangan serta di cek suhu tubuhnya. 

 

b) Pastikan mahasiswa atau tamu yang berkunjung ke laboratorium tidak memiliki gejala 

demam dan gangguan pernapasan seperti batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak napas, jika 

ada segera minta untuk meninggalkan laboratorium dan tidak berurusan dengan kontak secara 

langsung selama sakit. 

c) Pastikan jumlah mahasiswa atau tamu yang berkunjung ke laboratorium tidak lebih dari 

20 orang. Atur sistem antri dan jumlah orang yang masuk secara bergantian. 

d) Dalam hal mengisi daftar administrasi diutamakan menggunakan alat tulis masing- 

masing, tidak diperkenankan bergantian 

e) Wajib menerapkan prinsip physical distancing dengan memberi jarak ±1-2 m antar orang 

dan pada saat memberikan pelayanan. 

f) Barang publik yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan laboratorium harus 

dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur.

11. Protokol Pelayanan Laboratorium  
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 7. Protokol Wisuda  

 
a) Untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, Seluruh peserta Wisuda WAJIB 

melakukan Rapid Test untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dan dilakukan secara 

pribadi di tempat pelayanan kesehatan yang berada di alamat tempat tinggal Calon 

Peserta Wisuda. 

 

 

 

 

 

 

b) Calon Peserta Wisuda WAJIB Memberikan Surat hasil Rapid Test dengan Hasil “ NON 

REAKTIF” kepada Panitia Wisuda di bagian Presensi pada saat hari pelaksanaan 

Wisuda di Kampus STT.Warga Surakarta dengan Validitas 3 hari sebelum pelaksanaan 

Wisuda. Selanjutnya Bukti Surat Keterangan Hasil Rapid Test. 

c) Apabila dari hasil uji cepat Rapid Test Peserta Calon Wisuda diketahui “REAKTIF”, 

maka yang bersangkutan DILARANG untuk mengikuti Prosesi Wisuda dan selanjutnya 

Ijasah beserta Transkrip nilai bisa diambil di hari lain di bagian pelayanan Administrasi 

STT.Warga Surakarta setelah dinyatakan kembali sehat. 

d) Peserta Wisuda DILARANG untuk mengadakan kerumunan baik sebelum, saat, dan 

setelah prosesi Wisuda dilakukan di Kampus STT Warga Surakarta dengan tetap 

melakukan Protokol Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

e) Peserta Calon Wisuda akan menjalani Proses Wisuda tanpa didampingi oleh orang tua, 

keluarga, atau pengantar. Dimohon Wali/Orang Tua  TIDAK diperkenankan mengikuti 

Prosesi Wisuda sebagai bentuk antisipasi kerumunan masa dan penyebaran wabah 

Covid-19 di Solo Raya.  

f) Wali/Orang Tua Wisuda dapat mengikuti Prosesi Kegiatan Wisuda/Sidang Senat 

Terbuka melalui Online dengan alamat Link : https://sttw.ac.id/wisuda  

g) Barcode Scanner Informasi Wisuda STT.Warga Surakarta Tahun 2021. 

QR CODE 

 

 

 

 

https://sttw.ac.id/wisuda
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h) Dokumentasi Foto hanya dilakukan saat Legalitas pemindahan kucir Toga Peserta 

Wisuda di Ruang Sidang Senat Terbuka Kampus STT.Warga Surakarta oleh Tim 

dokumentasi Panitia Wisuda. 

i) TIDAK diperkenankan ada Stand Booth Foto yang ada di area dalam maupun luar 

lingkungan Kampus STT Warga Surakarta, dan selanjutnya dimohon Peserta Wisuda 

melakukan Dokumen Foto Wisuda secara pribadi di Studio Foto yang berada tempat 

tinggal masing-masing. 

j) Bagi Calon Peserta Wisuda khususnya yang bertempat tinggal di Solo Raya yang akan 

mengikuti Prosesi Wisuda diharapkan saat berangkat ke Kampus STT Warga Surakarta, 

dimohon menggunakan kendaraan Pribadi Sepeda Motor sebagai antisipasi kerumunan 

parkiran di Kampus serta kemudahan dalam proses selesainya kegiatan Wisuda. 

k) Calon Wisudawan diharapkan memakai Pakaian Wisuda saat berada di Kampus STT 

Warga Surakrata dengan melalui Screening Atribut Protokol Kesehatan oleh Panitia 

Wisuda dan Khusus bagi Wisudawati Tetap bisa dilakukan persiapan dirumah. 
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