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SEKOLAH TI}{GGI TEOLOGI ALETHEIA
ALETHEIA THEOLOGICAL S EMINARY

KEPUTUSAN KETUA STT ATETHETA
Nomor : 229 / STT A lxU 2O2O

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOT KESEHATAN

Menimbang 1. Himbauan dari pemerintah perihal pencegahan penyebaran
virus Covid-19 atau yang dikenal dengan virus Corona, untuk
melakukan tindakan social distancing kepada seluruh
masyarakat, y ayasan dan lembaga.

2. Kesulitan perkuliahan daring akibat sinyal di beberapa
daerah yang tidak stabil

3. Melandainya kasus Covid 19 di beberapa daerah, terkhusus
di Kabupaten Malang

MEMUTUSKAN:

Kegiatan Perkuliahan :

L. Kegiatan perkuliahan untuk mahasiswa 51 akan diadakan secara tatap
muka, mulai semester genap tahun akademik?Az0 /2021,.

2. Seluruh mahasiswa baru ftingkat I) tahun akademik 2020 /2A21 wajib
masuk asrama per 2 fanuari 2A21

SOP Protokol Kesehatan untuk mahasiswa baru ftingkat I) tahun akademik
2A2A/2021 :

7, Mahasiswa baru (tingkat I) masuk tanggal 2 fanuari 2A21 dengan
membawa lampiran hasil Rapid /Swab Negatif dan Surat Pernyataan
lzin Arang Tua. Biaya Rapid/Swab ditanggung oleh mahasiswa yang
bersangkutan.

2. Kampus menyediakan penjemputan di Surabaya dan Malang bagi yang
tidak menggunakan kendaraan pribadi setelah berkoordinasi dengan
Wali Studi [Pdt. Gumulya Djuharto). Jika ada kesulitan terkait dengan
tanggal kedatangan dan penjemputan, maka mahasiswa bersangkutan
wajib berkonsultasi sesegara mungkin dan jauh-jauh hari dengan Wali
Studi.

3. Memasuki area kampus STT-Aletheia wajib menggunakan masker
dan akan dilakukan pengetesan suhu tubuh di pos satpam.

4. Setelah tes suhu tubuh, mahasiswa langsung menuju kamar
karantina yang tersedia sesuai arahan Bapak/lbu Asrama untuk
menjalani 10 hari masa karantina [konsumsi sehari-hari disediakan
oleh kampus dengan memperhatikan protokol kesehatan).

5. Pada tanggal 7 fanuari (5 hari masa karantinaJ, mahasiswa
menjalani tes swab dan jika hasil swab adalah negati{, maka setelah
10 hari masa karantina berakhir, mahasiswa dapat meninggalkan
kamar karantina dan pindah ke kamar non-karantina sesuai arahan
Bapak/lbu Asrama.
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Mahasiswa tingkat II s/dlY yangberlibur :

L. Mahasiswa Tingkat II sld IV yang berlibur masuk tanggal 1-4 fanuari
2A21 dengan membawa lampiran hasil Rapid/Swab Negatif dan Surat

Pernyataan Ijin Orang Tua. Biaya Rapid/Swab ditanggung oleh

mahasiswa yang bersangkutan.

2. Kampus menyediakan penjemputan di Surabaya dan Malang bagi yang
tidak berkendaraan pribadi setelah berkoordinasi dengan Bapak/lbu
Asrama. fika ada kesulitan terkait dengan tanggal kedatangan dan

penjemputan, maka mahasiswa bersangkutan wajib berkonsultasi
sesegara mungkin dan jauh-jauh hari dengan Bapak/lbu Asrama.

3. Memasuki area kampus STT-Aletheia wajib menggunakan masker dan
akan dilakukan pengetesan suhu tubuh di pos satpam.

4. Setelah tes suhu tubuh, mahasiswa langsung menuju kamar karantina
yang tersedia sesuai arahan Bapak/lbu Asrama untuk menjalani 10
hari masa karantina [konsumsi sehari-hari disediakan oleh kampus
dengan memperhatikan protokol kesehatan).

5. Pada tanggal 1-9 fanuari [5 hari masa karantina), mahasiswa menjalani
tes swab dan jika hasil Swab adalah negatif, maka setelah 10 hari masa
karantina berakhir, mahasiswa dapat meninggalkan kamar karantina
dan pindah ke kamar non-karantina sesuai arahan Bapakllbu Asrama.

Keputusan ini berlaku efektif mulai tgl25 November 2AZA. Demikian keputusan
ini dibuat agar mendapat perhatian dan memohon semua orang dapat mematuhi
keputusan ini demi kebaikan kita bersama.

Dikeluarkan di Lawang
Pada tanggal 25 November 2020
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