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STANDAR OPERASIONAL & PROSEDUR (SOP) 

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS 

INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO JAKARTA 

 

Prinsip pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada kondisi pra endemi Covid-19 adalah kesehatan dan 

keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta 

sivitas akademika di lingkungan kampus Insitut Teknologi Budi Utomo. Terselenggaranya 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Pimpinan kampus memastikan bahwa lingkungan kampus 

dalam keadaan bersih, sehat dan nyaman serta sudah menerapkan protokol kesehatan. Maka untuk itu 

perlu diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 

1. Dosen  

a. Memiliki aplikasi peduli lindungi dan sudah vaksin minimal 2 kali   

b. Bersedia memberikan kuliah secara offline.  

c. Berdomisili di Jabodetabek.  

 

2. Tenaga Kependidikan (Administrasi)  

a. Memiliki aplikasi peduli lindungi dan sudah vaksin minimal 2 kali  .  

b. Memberikan layanan kepada mahasiswa secara langsung tatap muka (offline).  

c. Tenaga Kependidikan (Administrasi) berdomisili di Jabodetabek.  

 

3. Mahasiswa kelas offline 

a. Bersedia kuliah offline dan mendapat persetujuan dari orang tua.  

b. Tidak terpapar covid-19.  

c. Berdomisili di Jabodetabek.  

d. Mematuhi aturan Protokol Kesehatan yang diterapkan selama kegiatan kuliah tatap muka. 

 

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Umum: 

a. Mahasiswa kuliah langsung menuju Gedung tempat kuliah diselenggarakan (sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan).  

b. Bagi mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi, bisa memarkir kendaraan pada tempat 

yang ada sudah disediakan. Setelah memarkir kendaraannya dapat langsung menuju Gedung 

lokasi kuliah.  

c. Bagi mahasiswa yang diantar dengan kendaraan pribadi atau Ojol, setelah menurunkan 

penumpng pengantar langsung keluar dari area kampus ITBU. 

d. Mahasiswa menuju Gedung lokasi kuliah dengan melakukan pengecekan sesuai protocol 

kesehatan,  petugas lokasi Screening : zero tolerance, jika tidak lolos, mahasiswa tidak boleh 

ikut kuliah. 

 e. Petugas lokasi mengarahkan mahasiswa untuk mencuci tangan di tempat yang sudah 

disediakan dan mengukur suhu serta mewajibkan mengganti masker. Masker yang lama di 

buang di tempat sampah medis yang telah di sediakan. Petugas memberikan masker baru bagi 

mahasiswa yang lupa tidak membawa masker cadangan. 

f. Mahasiswa yang lolos pemerikasaan dipersilahkan menuju lokasi kelas mengikuti petunjuk 

arah yang sudah ada.  

g. Bagi mahasiswa yang datangnya lama sebelum jadwal kuliah dimulai, diarahkan untuk 

menunggu di wifi corner. 
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B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Memasuki Ruangan: 

 a. Rumah tangga memasang tanda antrian dengan jarak aman antar mahasiswa minimal 1,0 -

1,5 m.  

b. Mahasiswa memasuki ruangan secara teratur dan langsung menempati kursi yang tersedia.  

c. Mahasiswa duduk dan bersiap mengikuti kuliah. 

 

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)  Kuliah: 

a.  Dosen memberikan kuliah di kelas secara offline dan sekaligus dapat diikuti secara online 

oleh mahasiswa yang di rumah melalui perangkat yang sudah tersedia.  

b.  Mahasiswa yang berada di kelas dapat mengikuti kuliah secara offline layaknya kuliah biasa 

tetap dengan menjaga protokol kesehatan. 

c.  Dosen memastikan bahwa mahasiswa kuliah dengan tetap menjaga protokol kesehatan  

d.  Setelah selesai kuliah, dosen memberikan arahan kepada mahasiswa untuk keluar secara 

berurutan dengan tetap menjaga jarak aman (minimal 1,0 m) dan untuk segera meninggalkan 

lokasi kampus tanpa ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan di kampus.  

e.  Dosen dan mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan makan minum dan dilarang merokok 

di dalam ruangan. 

 

D. Standar Operasional Prosedur  Keluar Ruangan: 

a.  Setelah selesai kuliah maka ruangan disterilkan  petugas kampus. 

b.  Mahasiswa yang keluar dimulai dari kursi yang terdekat dari pintu dan keluar secara 

bergantian.  

c.  Pada saat keluar ruangan, mahasiswa tidak meninggalkan apapun di ruangan.  

 

E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sterilisasi Ruangan: 

a.  Sterilisasi ada dua macam: berupa penyemprotan dan pengelapan.  

b.  Sterilisasi berupa penyemprotan dilakukan setiap hari (sore sebelum kegiatan dimulai dan 

malam setelah kegiatan selesai). Penyemprotan meliputi seluruh ruangan, dilakukan oleh 

petugas. 

c.  Sterilisasi berupa pengelapan meja dan kursi yang ada diruangan setiap hari setelah 

digunakan, dilakukan oleh petugas.  

d.  Selesai melaksanakan sterilisasi, pintu ruang kelas di tutup.  

 

F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jika Ada Yang Sakit/Kejadian: 

a.  Jika ada mahasiswa disaat kedatangan tidak lolos tes suhu (> 37,3oC), diberi kesempatan 

untuk istirahat selama 5 menit, kemudian akan dilakukan pengukuran suhu lagi. Jika suhu 

masih > 37.3oC, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kuliah 

dan petugas unit harus mencatat nomor mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa tersebut diminta 

untuk datang ke ruang isolasi yang tersedia.  

b.  Jika selama proses menunggu kuliah atau saat kuliah berlangsung, terdapat mahasiswa yang 

sakit dan membutuhkan pertolongan medis, maka tim satgas menghubungi tim medis dan 

tim medis segera menuju ke ruang isolasi dan melakukan pemeriksaan sesuai standar.  

c.  Tim medis diperlengkapi APD level 3 (hazmat, masker N95, faceshield, sarung tangan latex, 

sepatu boot dan safety goggles) dan tabung oksigen serta obat-obatan/ P3K. 

d.  Jika kondisi mahasiswa yang sakit membutuhkan penanganan lebih lanjut, tim medis 

merujuk ke RS yang ditunjuk. Tim Medis (Medical Center) menetapkan RS rujukan.  
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G. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jika Ada Pelanggaran: 

Jika ada pelanggaran prokes baik oleh mahasiswa, dosen dan tendik, maka akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.  

 

H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Toilet:  

a. Dilakukan sterilisasi berupa penyemprotan setiap hari sebanyak tiga kali (pagi, siang dan sore)  

b. Disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan handsanitizer di pintu masuk.  

c. Ada petugas yang membersihkan toilet. 

 

I. Standar Operasional Prosedur (SOP) Petugas Tim Satgas:  

a.  Selain yang disebutkan diatas; Tim Satgas melakukan pengontrolan area dari kedatangan 

sivitas akademika dan transportasi online yang menunggu diarea kampus.  

b.  Tim Satgas menggunakan masker.  

 

J.  Protokol Bagi Dosen, Tendik, Mahasiswa dan Tamu yang melakukan Kegiatan di ITBU 

Selama Pra Endemi Covid-19: 

a.  Berdoa sebelum melakukan aktivitas.  

b.  Pastikan dalam kondisi fit. Jika kurang fit seperti demam, batuk dan pilek, tetap di rumah 

sampai kondisi badan fit.  

c.  Jika ada anggota yang serumah dinyatakan sakit dengan indikasi covid-19 atau sudah 

dinyatakan positif covid-19, tetap di rumah minimal selama 7 hari.  

d.  Pastikan sudah memakai masker yang benar dan menggunakannya selama berada di dalam 

ruangan .  

e.  Setiba di lingkungan kampus, ikuti  prokes pra endemi covid 19.  

f.  Bagi yang akan menggunakan Laboratorium, perhatikan Waktu Operasional Laboratorium, 

Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tata tertib yang berlaku,.  

g.  Gunakan ruangan dengan membuka jendela, pintu dan sebisa mungkin mematikan AC.  

h.  Jaga jarak dengan sesama minimal 1,0 m.  

i.  Tutup dengan lengan atau tisu saat bersin dan tidak boleh meludah sembarangan.  

j.  Buang tisu, sarung tangan, masker pada tempat sampah, jika memungkinkan setelah 

dibungkus kertas atau plastik.  

k.  Laporkan setiap kejadian penting terkait covid 19 ke Satgas covid ITBU.  

 

K. Protokol Kesehatan Kesiapan Ruangan Pekuliahan/Bagian Di ITBU:  

a.  Telah terbentuk SATGAS Unit penanganan COVID-19 telah dibentuk dengan jumlah 

anggota 5 dan aktif. Jika SDM dalam unit tersebut terbatas, jumlah anggota satgas unit dapat 

disesuaikan.  

b. Melaksanakan sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui poster dan himbauan serta 

disosialisasikan kepada seluruh karyawan.  

c.  Terdapat pencatatan konfirm COVID-19 oleh satgas unit serta rutin dilakukan pelaporan.  

d. Terdapat pemasangan prosedur penanganan COVID-19  

e.  Terdapat thermo gun dan berfungsi baik, serta pengukuran suhu tubuh dilaksanakan secara 

rutin. 

f.  Terdapat tempat cuci tangan, air mengalir, ada sabun, dan petunjuk cuci tangan ada.  

g.  Tersedia handsanitizer ditempat yang strategis,  

h.  Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk seluruh area gedung jika terdapat kasus konfirm 

covid-19.  

i.  Terdapat poster berkaitan dengan Covid-19, berada di lokasi strategis, mudah dibaca dan 

mudah dipahami..  
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j.   Ada tempat sampah khusus untuk membuang sampah COVID-19 dan semua tempat sampah 

tertutup.  

k. Tersedia tabir/barrier dengan tinggi yang aman untuk melakukan pelayanan umum.  

 

L. Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Resmi di lingkungan Institut 

Teknologi Budi Utomo Jakarta sebagai berikut : 

 

1. Ruang Rapat 

a. Di depan ruang rapat wajib tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir berserta sabun 

dan handsanitizer. 

b. Tempat duduk di ruang rapat diatur sedemikian rupa dengan jarak minimal 1,0 m. 

c. Tersedia kotak sampah untuk pembuangan masker bekas dan segera dimusnahkan. 

 

2. Peserta Rapat 

a. Dipastikan dalam kondisi sehat, tidak batuk atau demam dengan temperatur dibawah 

37,30 Celsius. 

b. Jika terdeteksi dengan suhu di atas 37,3 0C  maka yang bersangkutan tidak diizinkan 

mengikuti rapat. 

c. Tetap menggunakan masker, duduk di kursi yang telah disediakan dengan jarak  1,0 meter 

d. Tidak diizinkan untuk bertukar tempat duduk, demikian pula bila menggunakan 

mikrophone. Bila harus bergantian mikrophone maka disepakati saat bicara tetap 

menggunakan masker. 

e. Jumlah peserta rapat harus terbatas maksimal 50 % dari kapasitas ruang rapat. 

f. Selesai pelaksanaan rapat segera dibersihkan dengan disinfektan oleh petugas.   

 

3. Pejabat Prodi, Sekprodi dan Tenaga Akademik 

a. Pejabat Prodi, Sekprodi dan Tenaga Administrasi selalu menggunakan masker selama di 

dalam maupun di luar ruangan saat memberikan layanan akademik kepada mahasiswa 

maupun tamu. 

b. Selama memberikan layanan akademik  kepada mahasiswa harus tetap menjalakan prokes. 

c. Selesai memberikan layanan diwajibkan untuk mencuci tangan atau menggunakan 

handsanitizer. 

 

4. Mahasiswa  

a. Mahasiswa yang membutuhkan layanan akademik di lingkup masing-masing Prodi wajib 

menggunakan masker saat mengurus akademik di masing-masing Prodi. 

b. Pemberian layanan akademik  di lingkup masing-masing Prodi di lakukan satu persatu oleh 

Kaprodi/Sekprodi maupun tenaga akademik, mahasiswa yang lain menungu diluar ruangan 

dengan tetap menjaga jarak. 

c. Mahasiswa di wajibkan menggunakan alat tulis sendiri tidak diizinkan meminjam ke 

Kaprodi/Sekprodi maupun tenaga akademik /orang lain. 
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M. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kantin di lingkungan Institut Teknologi 

Budi Utomo Jakarta sebagai berikut: 

 

1.   Fasilitas kantin : 

a. Tersedia beberapa tempat cuci tangan di lengkapi sabun dengan air mengalir. 

b. Tempat duduk pengunjung berjarak 1,0 meter. 

c. Kondisi kantin harus bersih, ventilasi cukup dan lampu penerangan yang terang. 

d. Tersedia beberapa tempat sampah tertutup 

e. Tersedia air bersih yang mengalir untuk mencuci peralatan kantin. 

 

2.  Pengelola Kantin 

a. Menggunakan baju yang bersih dilengkapi celemek, masker, tutup kepala dan sarung 

tangan saat mengambilkan makanan. 

b. Menjual makanan dalam kemasan yang sehat dan bergizi.  

c. Membersihkan meja dan kursi dengan cairan disinfektan.  

d. Selalu mengingatkan kepada pengunjung agar bersedia menjaga jarak atau tidak 

bergerombol saat menyantap makanan. 

 

3. Pengunjung Kantin 

a. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.  

b. Tetap menggunakan masker saat memesan makanan dan membayar di kasir. 

c. Bersedia antri saat pesan makanan dengan jarak minimal 1,0 meter. 

d. Menempati tempat duduk yang sudah tersedia.  

 

N.  Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Layanan Humas Institut 

Teknologi Budi Utomo Jakarta sebagai berikut : 

a. Memastikan civitas akademika dan tamu selalu menggunakan masker, lolos uji suhu tubuh 

dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum masuk ke ruang lobby.  

b. Mengisi buku tamu di ruang lobby dan menyampaikan maksud dan tujuannya ke  Petugas 

layanan umum. 

c. Menunggu di lobby ruang tamu sebelum pihak yang dituju datang. 

d. Petugas layanan umum menghubungi pihak yang dituju. 

e. Pihak yang bersangkutan saat menemui tamunya di lobby wajib memakai masker dan menjaga 

jarak. 

f. Apabila tamu VIP maka setelah pihak yang dituju datang dapat mengajak tamu VIP ke tempat 

yang sudah disiapkan. 

g. Setelah selesai tamu kembali mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau handsanitizer. 

 

O. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan/di Laboratorium (Praktikum)   Institut 

Teknologi Budi Utomo Jakarta sebagai berikut : 

 

1. Laboratorium sudah memastikan bahwa: 

a. Keadaan Laboratorium dan lingkungan sekitarnya dalam keadaan bersih, sehat dan 

nyaman serta tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dengan air mengalir atau 

handsanitizer. 

b. Menyiapkan tabir/penyekat antara Instruktur dan mahasiswa di meja Instruktur serta 

handsanitizer. 

c. Meja dan kursi harus di tata sedemikian rupa agar praktikan dalam melaksanakan. 
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praktikum  tidak berkerumun dalam 1 meja. 

 

2. Instruktur dan Staf  Laboratorium: 

a. Seluruh Instruktur dan Staf Laboratorium harus sudah melaksanakan vaksin 2  yang di 

buktikan dengan aplikasi peduli lindungi. 

b. Menggunakan pakaian rapi kalau bisa lengan panjang dan selalu memakai masker selama 

melaksanakan praktikum. 

c. Tidak dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, sesak nafas atau sakit kepala. 

d. Mengatur/membatasi jumlah praktikan yang masuk dalam ruangan Laboratorium agar 

tidak terjadi kerumunan.  

e. Melarang praktikan saling bersentuhan badan secara langsung dan atau saling 

meminjamkan alat tulias maupun peralatan praktikum. 

f. Membersihkan kit/peralatan praktikum dengan disinfektan sesegera mungkin setelah satu 

praktikum selesai agar dapat digunakan kelompok berikutnya. 

g. Apabila menemukan praktikan dengan gejala suhu tinggi >37,3 0 C , batuk, sesak nafas 

atau sakit kepala sesegera mungkin membawa praktikan tersebut ke ruang isolasi yang 

telah disediakan.  

 

3. Praktikan 

a. Praktikan adalah beberapa mahasiswa yang sudah diatur dalam satu kelompok, satu 

kelompok praktikan terdiri atas 5-6 mahasiswa. Dalam satu sesi praktikum dapat diikuti 

2 kelompok praktikan. 

b. Seluruh praktikan sebelum masuk ke ruang Laboratorium harus dipastikan  bahwa tidak 

dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, sesak nafas atau sakit kepala, dan wajib mencuci 

tangan dengan sabun pada air mengalir, mengukur suhu tubuh.  

c. Apabila ada praktikan yang mengalami kondisi darurat (suhu tinggi, batuk, sesak nafas 

dan sakit kepala) pada saat praktikum,  maka sesegera mungkin dibawa oleh staf 

laboratorium ke ruang isolasi guna mendapatkan penanganan tenaga kesehatan.  

 

 

P. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Kegiatan/aktivitas kuliah tatap muka di 

lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta sebagai berikut: 

 

1. Satgas Kampus 

a. Harus memastikan bahwa keadaan ruangan kelas dan lingkungan sekitarnya dalam 

keadaan bersih, sehat dan nyaman serta tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi 

sabun dengan air mengalir dan handsanitizer. 

b. Sudah membatasi jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah tatap muka di kelas hanya 

50% dari jumlah mahasiswa setiap kelasnya.  

c. Harus tersedia alat pengukur suhu pada pintu masuk utama setiap gedung.  

d. Harus sudah menata meja dosen dan kursi mahasiswa sedemikian rupa dengan jarak 1,0 

meter agar mahasiswa tidak berkerumun di dalam ruang kelas. 

e. Menyiapkan handsanitizer disetiap meja dosen. 

 

2. Dosen/asisten Dosen 

a. Seluruh dosen harus sudah melaksanakan vaksin minimal dua kali yang dibuktikan 

dengan aplikasi peduli lindungi 

b. Menggunakan pakaian rapi kalau bisa lengan panjang serta selalu memakai masker selama 
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melaksanakan kuliah tatap muka. 

c. Tidak dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, sesak nafas atau sakit kepala pada saat 

melaksanakan kuliah tatap muka. 

d. Mengatur duduk mahasiswa dalam ruangan kelas agar tidak berkerumun.  

e. Melarang mahasiswa saling bertukar tempat duduk dan bersentuhan badan secara 

langsung dan atau saling meminjamkan alat tulis. 

f. Apabila menemukan mahasiswa dengan gejala batuk secara terus menerus, sesak nafas 

atau sakit kepala sesegera mungkin menghubungi tim satgas kampus (telepon) untuk 

membawa mahasiswa tersebut ke ruang isolasi yang telah disediakan.  

g. Selesai melaksanakan kuliah tatap muka sedapat mungkin segera membersihkan tangan 

dengan handsanitizer yang tersedia. 

 

3. Mahasiswa 

a. Mahasiswa peserta kuliah tatap muka adalah mahasiswa yang nama-namanya sudah di 

tentukan  oleh Kaprodi dengan kapasitas 50% dari jumlah mahasiswa yang ada dalam satu 

kelas 

b. Seluruh mahasiswa peserta kuliah tatap muka sebelum masuk ke ruang kelas yakin bahwa 

tidak dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, sesak nafas atau sakit kepala, dan wajib 

mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, mengukur suhu tubuh. 

c. Mahasiswa peserta kuliah tatap muka dilarang berpindah tempat duduk, meminjam 

peralatan tulis kepada mahasiswa yang lain. 

d. Apabila secara mendadak  ada mahasiswa yang mengalami kondisi darurat (suhu tinggi, 

batuk, sesak nafas dan sakit kepala) pada saat kuliah tatap muka,  maka sesegera mungkin 

Dosen/mahasiswa lain menghubungi Satgas Covid-19  kampus untuk membawa mahasiswa 

tersebut ke ruang isolasi guna mendapakan penanganan tenaga kesehatan.  

 

Q.  Standar Operasional & Prosedur (SOP) dalam Tata cara di Perpustakaan Institut Teknologi 

Budi Utomo Jakarta sebagai berikut: 

 

1. Perpustakaan 

a. Ruangan dan lingkungan sekitarnya dalam keadaan bersih, sehat dan nyaman serta 

tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dengan air mengalir dan handsanitizer. 

b. Tersedia handsanitizer di setiap meja baca. 

c. Meja dan kursi baca tertata sedemikian rupa dengan jarak 1,0 meter. 

d. Membatasi jumlah mahasiswa yang masuk kedalam ruang perpustakaan hanya 50 % dari 

kapasitasnya.  

 

2. Tenaga Perpustakaan 

a. Pustakawan harus sudah melaksanakan vaksin dua kali yang dibuktikan dengan aplikasi 

peduli lindungi 

b. Menggunakan pakaian rapi kalau bisa lengan panjang dan selalu memakai masker. 

c. Tidak dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, sesak nafas atau sakit kepala. 

d. Mengatur duduk mahasiswa dalam ruangan perpustakaan agar tidak berkerumun.  

e. Melarang mahasiswa saling bertukar tempat duduk dan bersentuhan badan secara 

langsung dan atau saling meminjamkan alat tulis. 

f. Apabila menemukan mahasiswa dengan gejala batuk secara terus menerus, sesak nafas 

atau sakit kepala sesegera mungkin menghubungi tim satgas kampus (telepon) untuk 

membawa mahasiswa tersebut ke ruang isolasi yang telah disediakan.  

g. Selesai melaksanakan layanan kepada mahasiswa segera membersihkan tangan dengan 
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handsanitizer yang tersedia di meja.. 

 

3. Mahasiswa  

a. Masuk ke ruang Perpustakaan  dipastikan tidak dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, 

sesak nafas atau sakit kepala, dan wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. 

b.  Menempati kursi yang sudah disiapkan di larang berpindah tempat duduk dan meminjam 

peralatan tulis kepada tenaga perpustakaan atau  mahasiswa yang lain. 

c. Apabila ingin meminjam buku, jurnal atau Skripsi yang terpajang di rak almari tidak di 

ijinkan mengambil sendiri, cukup menyampaikan kepada tenaga perpustakaan  tentang: 

judul, pengarang dan penerbit saja. Tenaga perpustakaan yang akan mengambilkan buku, 

jurnal, makalah atau skripsi sesuai permintaan tersebut. 

d. Setelah selesai membaca buku, jurnal, skripsi atau makalah, mahasiswa tidak boleh 

mengembalikan sendiri ke rak, namun cukup di kumpulkan dengan rapi di meja dimana 

mahasiswa duduk. 

 

R. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Tata Cara sivitas akademika masuk ke 

Kampus di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta sebagai berikut: 

 

1. Petugas Keamanan Kampus 

a. Harus memastikan bahwa keadaan area pintu gerbang kampus dan sekitarnya dalam 

keadaan bersih, sehat dan nyaman serta tersedia beberapa tempat cuci tangan yang 

dilengkapi sabun dengan air mengalir dan handsanitizer. 

b. Harus tersedia alat pengukur suhu baik yang standing maupun mobile pada gerbang utama 

kampus 

c. Harus menempatkan handsanitizer pada pos security. 

d. Harus sudah menata sedemikian rupa lalu lintas orang dan kendaran yang lewat gerbang 

utama, agar tidak menimbulkan berkerumun di pintu gerbang utama. 

 

2. Security Gerbang Utama 

a. Seluruh regu security harus sudah melaksanakan vaksin minimal dua kali dengan di 

buktikan dengan program peduli lindungi 

b. Menggunakan pakaian seragam security yang berlaku dan selalu memakai masker selama 

melaksanakan pengaturan lalu lintas kendaran dan orang. 

c. Tidak dalam kondisi suhu tinggi, batuk, pilek, sesak nafas atau sakit kepala pada saat 

melaksanakan tugas security. 

d. Mengukur suhu setiap civitas akademika dan tamu yang masuk lewat gerbang utama 

kampus, baik yang berjalan kaki, naik sepeda motor dan mobil. Apabila mendapati ada 

yang mempunyai suhu diatas 37,30 Celcius, maka sivitas akademika/tamu tersebut tidak 

boleh masuk  ke kampus,  jika memaksa masuk maka diarahkan ke ruang isolasi untuk 

mendapatkan penanganan tenaga kesehatan. 

e. Melarang civitas akademika duduk bergerombol dalam satu tempat. 

f. Apabila menemukan civitas akademika dengan gejala batuk secara terus menerus, sesak 

nafas atau sakit kepala sesegera mungkin menghubungi tim satgas kampus (telepon) untuk 

membawa sivitas akademika tersebut ke ruang isolasi yang telah di sediakan untuk 

mendapatkan penanganan tenaga kesehatan. 

g. Selesai melaksanakan layanan kepada civitas akademika sedapat mungkin segera 

membersihkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 


