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NEW NORMAL
TIMELINE ITTP

Tanggal Aktifitas

15 Juni 2020

- Pejabat struktural yang ada di Purwokerto 
   mulai WFO (Work From Office) 
- Pejabat  struktural yang dari luar kota sudah 
   tiba di Purwokerto melapor kepada SDM  
   dan melaksanakan karantina mandiri 

1 Juli 2020

- Pejabat Struktural dari luar kota selesai 
   karantina mandiri dan mulai WFO 
- Seluruh dosen dan karyawan yang ada di 
   Purwokerto mulai WFO 

18 Juli 2020

Seluruh dosen dan karyawan yang diluar 
kota  sudah di Purwokerto dan 
melaporkan diri ke SDM serta melakukan 
karantina mandiri

3 Agustus 2020 Seluruh Dosen dan Karyawan mulai WFO 

23 September 2020 Validasi camaba dilakukan secara online 

5 Oktober 2020
Mulai pembelajaran semester Ganjil  
2020/2021 

#



1 Protokol Kawasan

2Protokol Kerja

3 Protokol Perkuliahan

4Protokol Praktikum

5 Protokol Perpustakaan

6Protokol Ibadah

7 Protokol Kantin

8Protokol Rapat

9 Protokol Ruang Terbuka

10Protokol Kegiatan Kemahasiswaan

ACADEMIC ACTIVITY
NEW NORMAL 
PROTOKOL

11 Protokol Penerimaan Tamu



KAWASAN
PROTOKOL

Drop off penumpang di pos security 

Pengantar siswa/ mahasiswa  termasuk ojek online 
tidak boleh masuk 

Pengecekan suhu di pintu masuk
atau gerbang kawasan

- Jam masuk SMP: 07.00, SMK: 07.30, ITTP: 08.00
- Suhu dibawah 37° boleh masuk

Hasil pengecekan suhu diatas 37° 

Pemeriksaan  masker

Masuk ke Aula untuk menunggu 15 menit 
dan diukur kembali

Wajib mengenakan masker saat memasuki 
kawasan ITTP

Pengaturan jarak parkir

Cuci tangan menggunakan sabun 
sebelum masuk gedung 

Naik dan turun tangga
menyesuaikan marka

Sarana pendukung: marka naik dan 
turun tangga Penyemprotan desinfektan secara

berkala setiap 4 jam 

Penutupan pintu belakang

- Sarana pendukung: alat semprot, cairan kimia, petugas
- Area: Handle tangga, pintu, meja kursi belajar, 
   peralatan lab, saklar lampu, dll

#

Kendaraan diparkir mengikuti marka 
yang tersedia 



#

KERJA
PROTOKOL

Penggunaan Masker

Pegawai diharapkan membawa cadangan masker 

Jarak karyawan 1 - 1.5 m

Pelayanan admisi, mahasiswa,  akademik 
dan  pelayanan untuk umum  menggunakan 
mika pembatas 

Hand sanitizer di tiap ruangan

1

2

3

4

Memastikan ada sirkulasi udara di ruangan 
(membuka jendela minimal pada  pagi hari)  
serta meminimalisir penggunaan  AC. 

5



#

PERKULIAHAN
PROTOKOL

Setiap mahasiswa menjalankan kuliah daring 50% 
dan tatap muka 50%

- Mahasiswa melaksanakan perkuliahan tatap muka pada pertemuan
   ganjil/genap menyesuaikan  dengan NIM ganjil / genap mahasiswa 
   (pertemuan ganjil untuk NIM ganjil  dan sebaliknya) 
- Bagi yang tidak menjalankan kuliah tatap muka, 
   menjalankan perkuliahan online.

Sebelum masuk kelas harus menggunakan masker 
dan menggunakan hand sanitizer 

Jarak antar kursi minimal 1 m

Dosen wajib menggunakan masker 
dan atau face shield 

Mahasiswa wajib menjaga jarak ketika 
memasuki / meninggalkan ruang kelas

Mahasiswa setiap selesai melakukan aktifitas 
tugas yang menggunakan peralatan bantu di kelas 
wajib menggunakan hand sanitizer 

Tugas besar dihimbau untuk dikonversi ke tugas
mandiri (individual). 

(Kapasitas  kelas maksimal 20 tempat duduk)

Apabila tidak memungkinkan, wajib dilaksanakan secara online

1

2

3

4

5

6

7

8 Memastikan ada sirkulasi udara di ruangan 
(membuka jendela minimal pada  pagi hari)  
serta meminimalisir penggunaan  AC. 



#

PRAKTIKUM
PROTOKOL

Praktikan masuk ke laboratorium wajib 
mengenakan masker & menggunakan 
hand sanitizer

Di  laboratorium AUVI praktikan harus melepas 
sepatu & membawa plastik sendiri untuk 
menyimpan sepatunya,

Praktikan mengenakan sarung tangan  yang 
telah disediakan 

Pelaksanaan praktikum disarankan menggunakan 
system blocking (1 mahasiswa menyelesaikan 
beberapa modul sekaligus) 

2

3

4

5

1

Jumlah kelompok peserta praktikum 
menyesuaikan dengan jumlah modul & jumlah 
maksimum peserta dalam satu ruangan

Pengumpulan laporan praktikum dilaksanakan 
secara online

E=mc2

6

Pembersihan alat-alat   praktikum oleh 
asisten / laboransegera setelah pelaksanaan 
praktikum  selesai .

7

8 Memastikan ada sirkulasi udara di ruangan 
(membuka jendela minimal pada  pagi hari)  
serta meminimalisir penggunaan  AC. 



PERPUSTAKAAN
PROTOKOL

1 Layanan baca di tempat dan diskusi di perpustakaan

- Pemustaka masuk ke ruang perpustakaan wajib mengenakan masker 
   dan menggunakan hand sanitizer
- Jumlah pemustaka akan dibatasi dengan kontrol dari digital counter
   di pintu masuk (maksimal 40 pengunjung)
- Jarak antar meja minimal 1 meter
- Lama kunjungan maksimal 1 jam per pemustaka

2 Layanan pinjaman dan pengembalian buku (Sirkulasi)

- Perpustakaan meniadakan ruang lesehan
- Menutup ruang diskusi
- Jam buka pelayanan 09.00 - 12.00 dan 13.00 - 15.00

-  Peminjaman buku melalui reservasi online digilib
-  Pemustaka masuk ke perpustakaan untuk pengambilan/ pengembalian 
   buku yang dipinjam wajib menggunakan masker 
-  Pemustaka  wajib antri sesuai dengan tanda jarak antrian
-  Buku yang akan dikembalikan dimasukan dalam Box khusus
-  Meja pelayanan dibatasi dengan mika 
-  Petugas mengenakan sarung tangan dan face shield 
-  Petugas melakukan sterilisasi buku dengan sinar UV /pemanas khusus 

3 Layanan koleksi referensi tugas akhir & jurnal

-  Pemustaka yang masuk memakai masker dan wajib menggunakan 
   hand sanitizer 
-  Akses koleksi referensi tetap dilaksanakan secara langsung 
-  Pemustaka masuk sesuai dengan nomer antrian, maksimal 1 jam 
-  Mengurangi kapasitas ruang koleksi referensi 



#

DI MASJID
PROTOKOL IBADAH

DAN MUSHOLA

Masjid dibuka pada pukul 11:00 - 16.30 
hanya untuk sholat wajib saja

Perlengkapan ibadah individu: 
masker, sajadah, mukena/sarung, tissue

Sholat dengan tetap memakai masker 
dan menempati shoft pada garis merah

1

2

3



KANTIN (KOPERASI)
PROTOKOL

Kantin berjualan, tetapi tidak boleh makan 
ditempat (dibawa pulang/diantar ke ruangan)

Pengantaran dilakukan secara terjadwal

Tidak boleh ada penumpukan orang di kantin

Pemesanan secara online

Peralatan makan membawa sendiri dengan 
model tertutup 

Aturan untuk penjual (bermasker), pembatasan 
kapasitas kantin

Dibuat sistem bergilir untuk kantin yang berjualan

Aplikasi pemesan makanan

- Label larangan duduk
- Tali pembatas area kantin
- Poster himbauan social distancing di area kantin

Peralatan makan disediakan dan dikelola oleh koperasi

Uji coba mulai bulan Juni

Pesan
(Konsumen)

Alat makan
diletakkan di tempat
yang disediakan

Petugas kantin
mengambil
alat makan

Pesanan diantar
sesuai jadwal

Jam 10.00
Jam 12.00
Jam 14.00
jam 16.00

Pesanan diterima
konsumen

Pesanan diproses
oleh kantin

CHIPS

aturan supplier : yang menitipkan 
dagangan, koordinasi dengan koperasi 

Pembayaran secara cashless (Link Aja, Gopay) 

Pembayaran 
secara cashless



#

RUANG RAPAT
PROTOKOL

Batas kapasitas maksimal ruang rapat 50% 
dengan jarak antar peserta minimal 1 meter

Penyediaan hand sanitizer

Wajib mengenakan masker

Tidak ada konsumsi rapat 

1

2

3

4

Memastikan ada sirkulasi udara di ruangan 
(membuka jendela minimal pada  pagi hari)  
serta meminimalisir penggunaan  AC. 

5



#

RUANG TERBUKA
PROTOKOL

1

Pemberian jarak pada kursi tunggu

2

Penggunaan ruang terbuka 
pukul 07.00 - 17.00

3

Kegiatan olahraga bersama 
sementara ditiadakan



KEGIATAN
PROTOKOL

KEMAHASISWAAN

#

1 Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan 
maksimal kapasitas 50% 

2 Kegiatan Outdoor  di kawasan kampus memperhatikan 
jaga jarak dan mengenakan masker 

3 Pengajuan aktifitas kemahasiswaan secara online 

4 Kegiatan olahraga  fisik yang dilakukan bersama 
ditiadakan

5 Kegiatan kemahasiswaan secara online 
diperbolehkan

6 Kegiatan outdoor diluar kampus diatur dengan 
persayaratan khusus



#

PENERIMAAN TAMU
PROTOKOL

1

2

3

4

5

Tamu (Mitra/Rekanan/Supplier)  membuat janji terlebih 
dahulu  dengan  Sekretariat atau civitas  akademika  

Sekretariat / Civitas  Akademika konfirmasi kepada security 

Security akan mengijinkan tamu masuk kawasan jika sudah 
ada konfirmasi akan kedatangan tamu tersebut sebelumnya

Tamu diukur suhunya, jika dibawah 37° diperbolehkan masuk 

Tamu wajib mengenakan masker dan cuci tangan  atau 
menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung 



#

SEMOGA
TERIMA KASIH

SEHAT SELALU


