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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 

UNIVERSITAS LANCANG KUNING 

 

Dasar Hukum: 

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan 

Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

2. Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 02/SE/Satgas/2022 tentang Pedoman 

Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Kota Pekanbaru. 

3. Surat Edaran Rektor Universitas Lancang Kuning Nomor 133/Unilak/Ad/2022 tentang 

Sistem Perkuliahan Tatap Muka Semester Genap TA. 2021/2022 di Lingkungan 

Universitas Lancang Kuning. 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pembelajaran tatap muka di fakultas/pascasarjana 

adalah sebagai berikut: 

I.  Fakultas/pascasarjana memastikan keadaan lingkungan dalam keadaan bersih dan 

sehat, antara lain: 

1.  Fakultas/pascasarjana membentuk Satuan Tugas Covid-19 tingkat 

fakultas/pascasarjana; 

2. Menyiapkan media sosialisasi pencegahan Covid-19 melalui spanduk/banner yang 

dipasang di depan fakultas/pascasarjana dan tempat tempat strategis di lingkungan  

fakultas/pascasarjana; 

3. Menyediakan alat pengukur suhu (thermo gun) untuk melakukan proses skrining 

kesehatan sebelum memasuki lingkungan fakultas/pascasarjana; 

4. Menyiapkan spanduk/banner Scan QR Code Pedulilindungi pada akses masuk 

fakultas/pascasarjana dan pada setiap pintu masuk ruang kelas; 

5. Memastikan kecukupan cairan disinsfektan, sabun cuci tangan, air bersih, di setiap 

CTPS (cuci tangan pake sabun), dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

6. Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan lengkap dengan sabun/hand sanitizer 

disekitar pintu gerbang masuk fakultas/pascasarjana, di depan kelas dan ditempat-

tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan; 
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7. Menyediakan dan melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan sarana  

fakultas/pascasarjana, laboratorium, ruang ibadah secara periodik; 

8. Mengatur jarak bangku didalam kelas, dengan jarak minimal 1,5 meter antara 

mahasiswa; 

9. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat mahasiswa atau pendidik tidak membawa 

masker/masker rusak; 

10. Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer, 

kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari, termasuk 

lingkungan  fakultas/pascasarjana; 

11. fakultas/pascasarjana menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker 

bekas, dan memusnahkannya segera setiap hari; 

12. Pihak fakultas/pascasarjana membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan 

sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 4 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan 

dengan shift berikutnya; 

13. Membuat pengaturan lalu lintas warga fakultas/pascasarjana (pintu masuk dan pintu 

keluar dibedakan). 

 

II. Civitas akademika Unilak memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti 

pembelajaran di kampus, antara lain: 

A. Berangkat ke kampus 

1. Berangkat ke kampus dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, 

gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain); 

2. Sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil; 

3. Membawa dan selalu menggunakan masker dan masker tambahan serta hand sanitizer; 

4. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah; 

5. Membawa perlengkapan kuliah sendiri menghindari meminjam pada teman: 

6. Dari rumah langsung menuju ke kampus (tidak mampir-mampir) 

 

B. Masuk Lingkungan kampus 

1. Seluruh civitas akademika Unilak wajib menggunakan masker; 

2. Melakukan skrining suhu tubuh menggunakan thermo gun; 

3. Melakukan scan QR Code pada aplikasi Pedulilindungi; 

4. Larangan masuk ke lingkungan kampus bagi seluruh civitas akademika Unilak maupun 

tamu  jika memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas; 



 
 

 

5. Seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, dengan suhu badan normal 

dibawah 37,3 ⁰C diperbolehkan masuk ke lingkungan kampus; 

6. Setelah lolos skrining dan scab QR Code Pedulilindungi seluruh civitas akademika 

Unilak diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer; 

7. Pada kondisi tertentu jika terjadi hal-hal terkait pencegahan penularan Covid-19 maka 

wajib melaporkannya kepada Satgas Covid-19 fakultas/pascasarjana. 

 

C. Pembelajaran di kelas/labolatorium 

1. Sebelum masuk kelas cuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer yang telah 

disediakan; 

2. Mahasiswa dan pendidik wajib memakai masker; 

3. Mahasiswa dengan hambatan pendengaran dan pendidik yang mengajar mahasiswa 

dengan hambatan pendengaran wajib menggunakan face shield transparan; 

4. Mahasiswa tidak perlu cium tangan pendidik, cukup ucapkan salam/salam Covid-19; 

5. Disarankan pintu kelas dibuka oleh pendidik; 

6. Mahasiswa menempati tempat duduk di kelas diatur 1 (satu) kursi untuk 1 (satu) 

orang/menjaga jarak duduk antar mahasiswa minimal 1,5 meter; 

7. Jika terdapat mahasiswa yang kurang/tidak sehat lebih baik diistirahatkan di 

Klinik/dipulangkan dan dicatat; 

8. Pendidik selalu mengingatkan perlunya melaksanakan protokol kesehatan dalam 

kegiatan pembelajaran; 

9. Selama pembelajaran pendidik tidak terlalu banyak bergerak/mobilitasnya di batasi dan 

disarankan memakai face shield; 

10. Selama pembelajaran antar pendidik dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa 

selalu menjaga jarak sesuai protokol kesehatan; 

11. Sebelum dan sesudah menggunakan alat dalam pembelajaran senantiasa dibersihkan 

dengan hand sanitizer/cuci tangan dengan sabun; 

12. Selama pembelajaran pendidik selalu mengontrol kondisi kesehatan mahasiswanya; 

13. Saat istirahat mahasiswa makan dan minum tetap berada di dalam kelas. 

 

D. Keluar Lingkungan Kampus 

1. Selesai jam mata kuliah terakhir, mahasiswa langsung meninggalkan 

fakultas/pascasarjana dan pulang ke rumah masing-masing (tidak mampir/berkumpul); 

2. Mengenakan masker; 



 
 

 

3. Jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak; 

4. Sampai di rumah langsung mandi dan ganti pakaian; 

5. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum 

mandi. 

 

IV. Pelayanan Perpustakaan 

1. Petugas layanan perpustakaan menggunakan masker, sarung tangan dan disarankan 

menggunakan pelindung wajah/face shield; 

2. Setiap pengunjung wajib menggunakan masker; 

3. Melakukan scan QR Code pada aplikasi Pedulilindungi; 

4. Pengunjung diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand 

sanitizer sebelum dilayani; 

5. Melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar area perpustakaan secara berkala. 

 

V. Pelayanan Tata Usaha 

1. Petugas pelayanan administrasi tata usaha yang langsung berinteraksi dengan 

stakeholder (mahasiswa/orang tua mahasiswa) memakai APD diantaranya: masker, 

sarung tangan, dan disarankan menggunakan face shield (pelindung wajah); 

2. Petugas pelayanan administrasi tata usaha sebelum memberikan pelayanan, terlebih 

dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan kerjanya; 

3. Jika terjadi kepadatan jumlah pengunjung TU, maka diberlakukan sistem antrian 

dengan mempersilahkan pengunjung menunggu di kursi tamu/ruang tunggu; 

4. Petugas pelayanan administrasi tata usaha hanya melayani 1 (satu) orang saja yang 

berada di depan meja pelayanan sesuai antrian; 

5. Melakukan penyemprotan disinfektan kembali di area sekitar lingkungan kerjanya 

secara berkala. 

 

VI. Pelayanan Tamu 

1. Tamu dilarangan masuk ke lingkungan kampus jika memiliki gejala demam/nyeri 

tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas; 

2. Seluruh tamu wajib menggunakan masker dan menjaga jarak; 

3. Bagi yang tidak menggunakan masker diarahkan untuk kembali/pulang;,  

4. Seluruh tamu sebelum masuk area kampus wajib diperiksa suhu tubuhnya 

menggunakan thermo gun; 



 
 

 

5. Bila ada tamu bersuhu tubuh lebih dari 37,3 ⁰C, diminta untuk kembali pulang; 

6. Melakukan scan QR Code pada aplikasi Pedulilindungi; 

7. Seluruh tamu wajib mencuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer; 

8. Seluruh tamu wajib menyampaikan kepentingannya kepada satuan pengaman; 
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