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Perkuliahan Tatap Muka  

Fakultas Pertanian Univrsitas Tadulako 

Nomor: 1314/UN28.1.23/PP/2022 

 
Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) Di 

Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako sebagai berikut: 

1. Persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti PTM adalah: 

a) Surat Keterangan Vaksin, minimal dosis-l 

b) Mendapat ijin orang tua atau wali mahasiswa 

c) Jumlah maksimum yang hadir 50% dari kapasitas ruangan 

d) Tidak bergejala sakit saat akan memasuki ruang kelas 

e) Wajib memakai masker 

2. Perkuliahan dilaksanakan secara blended atau hybrid dengan peserta masing-masing 50% 

luring dan 50% daring. Mekanisme pembagian kuliah luring dan daring dilakukan 

berdasarkan NIM Ganjil dan Genap mahasiswa. Mahasiswa dengan NIM Ganjil mulai 

kuliah luring tanggal 07 Februari sampai 01 April 2022 (NIM genap tetap daring), 

sedangkan mahasiswa NIM Genap mulai kuliah luring tanggal 04 April sampai 20 Mei 

2022 (NIM ganjil kuliah daring). Adapun jadwal perkuliahan yang digunakan adalah 

jadwal semester genap 2021/2022. 

3. Perkuliahan Tatap Muka hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Angkatan 2020 dan 

2019 serta mahasiswa yang mengulang berdasarkan ketentuan nomor 2 dan 

menyesuaikan matakuliah yang diprogramkan. Khusus mahasiswa Angkatan 2021 

perkuliahan sepenuhnya secara daring kecuali praktikum. 

4. Kegiatan akademik lainnya seperti praktikum, seminar proposal, seminar hasil penelitian 

dan ujian skripsi seluruhnya dilakukan secara luring dengan menerapkan prokes secara 

ketat. 

5. Seluruh kegiatan akademik yang dilaksanakan secara luring dalam ruang harus 

memenuhi standar prokes sebagai berikut: 

a) Jarak kursi minimal 1,5 meter 

b) Durasi dalam ruangan kelas maksimal 90 menit 

c) Gedung/Ruang kelas yang digunakan harus dilakukan penyemprotan desinfektan setiap 

hari Sabtu. 

d) Gedung/Ruang Kelas dilengkapi dengan fasilitas tempat cuci tangan, handsanitizer, 

sabun, tissue dan masker cadangan. 

e) Pemeriksaan kartu vaksin/surat keterangan dokter, ijin orang tua/wali dan 

pengecekan suhu tubuh dilakukan di dalam ruang kelas masing-masing sebelum 

perkuliahan dimulai oleh tim satgas COVID-19 Fakultas Pertanian Universitas 

Tadulako. 

6. Seluruh aktivitas PTM tersebut di atas akan diberlakukan mulai tanggal 07 Februari sampai 

dengan 20 Mei 2022. Apabila ada perubahan sistem perkuliahan maka akan diiformasikan 

dalam bentuk penyampaian susulan. 
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7. Pertemuan PTM pada Minggu Pertama (07 s/d 11 Februari 2022) dilakukan secara 

daring/online dan untuk PTM berikutnya secara blended atau hybrid. 

8. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PTM tersebut di atas dilakukan terkait 

perkembangan pandemik Covid-19, dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Selama pelaksanaan PTM, para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

menjalankan tugas harus senantiasa memperhatikan keadaan mahasiswa yang ada 

disekitanya masing-masing 

b) Bila terdapat mahasiswa yang terindikasi kurang sehat dilaporkan ke Satgas 

Penanganan Covid-19 Fakultas dan Universitas 

c) Bila dianggap darurat oleh Satgas penanganan COVID-19, maka tim satgas Fakultas 

akan menghubungi Satgas COVID-19 Universitas untuk di bawa ke rumah sakit  

guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. 

9. Pelaksanaan SOP ini akan dievaluasi lebih lanjut untuk penyempumaan lebih lanjut. 

 

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan    

sebaik-baiknya. 

 

      Palu, 03 Februari 2022 
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