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PENGANTAR
Salam sejahtera bagi Kita semua, 

Di tengah Pandemik Covid-19 yang dirasakan di seluruh dunia, masyarakat
mulai tersadarkan untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHSB)
melalui menjaga jarak, menghindari keurumunan/keramaian. memakai
masker, dan serangkaian protokol kesehatan ketat yang wajib dipatuhi.
Dengan bertambahnya jumlah penderita Covid-19, beberapa tindakan telah
dilakukan seperti menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) pada beberapa wilayah di Indonesia. Namun, tindakan PSBB tidak
dapat secara berkepanjangan dilakukan mengingat kehidupan sosial dan
perekonomian di Indonesia perlu berjalan.

TUJUAN Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo menyatakan Indonesia akan
masuk ke era Normal Baru atau kelaziman
baru dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
adanya aturan Normal Baru membuat
seluruh industri, pusat perbelanjaan,
perkantoran termasuk UNJ bersiap-siap
dalam menghadapinya.

Untuk itu, Buku Saku ini dibuat agar seluruh
Civitas Akademika UNJ siap dalam
menghadapi tatanan Normal Baru. Buku
saku ini berisi seputar pencegahan dan
penanganan dalam pelaksanaan Tatanan
Normal Baru di lingkungan UNJ. 

Semoga kita semua dapat saling menjaga
dan bekerja sama dalam menjalankan
Normal Baru di UNJ.

Jakarta, Juli 2020
Tim Satlak Tatanan Normal Baru UNJ

.
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Penanggung Jawab:
Dr. Komarudin, M.Si (Rektor Universitas Negeri Jakarta)

Pengarah:
Dr. Ucu Cahyana, M.Si

Tim Penyusun:
Satlak Tatanan Normal Baru UNJ

- Helped the teacher create daily lesson plans

- Organized and filed examinations

- Collected daily assignments from students

- Monitored attendance

REDAKSI
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NORMAL BARU

adalah .....

APA ITU
NORMAL BARU?

Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau
semaksimalnya mengurangi penularan.
Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi
adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan dapat merespons
untuk pelayanan COVID-19.
Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok
kerumunan apakah berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak
sehingga dilakukan tes masif.

Konsep Normal Baru adalah tatanan baru dalam berperilaku untuk
menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan
guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Indikator Normal Baru

1.

2.

3.
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UNJ menyusun beberapa fase yang dilakukan dalam menghadapi Tatanan
Normal Baru yaitu

TAHAPAN NORMAL BARU
DI UNJ

FOKUS TAHAPAN DALAM 
NORMAL BARU DI UNJ
Adapun fokus fase dalam Normal Baru di UNJ sebagai berikut
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Fase Normal Baru akan dilaksanakan dalam penjadwalan:

WAKTU FASE DALAM 
NORMAL BARU

Timeline ini menjadi perkiraan waktu yang diperlukan untuk
melaksanakan Tatanan Normal Baru di UNJ. Fase Persiapan dilakukan
dari tanggal 08 - 30 Juni 2020 yang berfokus pada protokol perlindungan
terhadap seluruh Civitas Akademika UNJ. Untuk itu, perlu dilakukan
koordinasi kesiapan oleh Tim Satlak Tatanan Normal Baru UNJ tahun
2020. 

Fase Uji Coba dilakukan dengan perkiraan waktu Bulan Juli 2020
menunggu hasil kesiapan di fase persiapan. Fase Pelaksanaan dilakukan
menunggu Instruksi Rektor dan di bulan Agustus 2020 dilakukan Fase
Evaluasi. Di Fase Evaluasi, dilakukan pengidentifikasian permasalahan
yang terjadi selama pelaksanaan tatanan normal baru.

Fase Rekomendasi dan Tindak Lanjut diharapkan sudah dapat dilakukan
di bulan Agustus 2020 mempertimbangkan hasil evaluasi yang
diselenggarakan dari Fase Pelaksanaan serta memberikan rekomendasi
untuk perbaikan pelaksanaan program Tatanan Normal Baru.



POLA PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK  2020/2021

Kuliah Teori

Meru juk  kepada  Keputusan
Ber sama  Empat  Mente r i
Nomor  01 /KB/2020  tangga l
15  Jun i  2020  t en tang
Panduan  Penye l enggaraan
Pembe la ja ran  pada  Tahun
Aja ran  2020/2021  dan
Tahun  Akademik  2020/2021
d i  Masa  Pandemi  Corona
Vi rus  D i s ease  (Cov id - 19 )
bahwa  metode
pembe la ja ran  d i  pe rgu ruan
t ingg i  pada  semua  zona
wa j ib  d i l aksanakan  seca ra
dar ing  un tuk  mata  ku l i ah
teo r i  dan  sedapa t  mungk in
juga  un tuk  mata  ku l i ah
prak t ik .

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,
keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan
kebijakan pembelajaran (Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian
Dalam Negeri, 2020)
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KULIAH TEORI

Namun, jika beberapa mata kuliah tidak dapat dilakukan secara daring,
maka kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan secara tatap muka
dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen,
dan tenaga kependidikan dan dilakukan secara protokol kesehatan yang
ketat.

PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum dan penelitian yang
memerlukan laboratorium, studio, bengkel,
ataupun aktivitas olahraga di luar kelas
bila memungkinkan, diselenggarakan
secara daring atau ditunda perkuliahan di
bagian akhir semester atau semester
berikutnya.

Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di
Laboratorium, Studio, dan Bengkel harus
sepenuhnya dengan protokol kesehatan
yang ketat demi menjaga kesehatan dan
keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga
kependidikan. 

MKU dan MKDK dilaksanakan
secara daring menggunakan
Learning Management
System (LMS) yang telah
dikembangkan oleh UNJ.

MKU & MKDK



Mahasiswa yang diperkenankan
hadir adalah mahasiswa sehat dan
tidak berasal dari zona merah dan
orange. penyebaran Covid-19. 
Kehadiran mahasiswa pada saat
perkuliahan tatap muka
MAKSIMAL 50 % dari kapasitas
daya tampung ruangan tersebut.
Konsekuensi dari hal ini,
rombongan belajar menyesuaikan
kapasitas ruangan dan
penjadwalan kuliah disesuaikan.
Penjadwalan ruangan kuliah
disesuaikan sehingga tidak
menumpuk di satu waktu yang
bersamaan.
Kehadiran mahasiswa di kampus
dengan menggunakan masker,
menjaga jarak, serta lolos
pemeriksaan kesehatan di check
point dalam area kampus.
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PROTOKOL KESEHATAN UNTUK
PERKULIAHAN PRAKTIKUM

Pelaksanaan magang dan PKL
mengikuti protokol
kesehatan Covid-19 yang
diterapkan di lokasi magang dan
PKL.

MAGANG & PKL

Pelaksanaan PKL diarahkan
untuk ditunda sampai kondisi
aman.

KKL

Pelaksanaan PKM menunggu
Instruksi Kemendikbud, apabila
pembelajaran jarak jauh di
sekolah sampai akhir desember
2020, maka pelaksanaan PKM
sebaiknya ditunda ke tahun 2021.

PKM UJIAN KARYA 
AKHIR
Pelaksanaan ujian karya akhir 
(tugas akhir, skripsi, tesis, 
dan disertasi) dilakukan secara 
daring.



PENELITIAN

TAHUN AKADEMIK  2020/2021

Keg ia tan  pene l i t i an
d iupayakan  d i l akukan  seca ra
da r ing  se r ta  d ipe rkenankan
mengubah  metode  dan  l okas i
pene l i t i an .

Keg ia tan  pene l i t i an  d i
l abo ra to r i um/ lapangan  ha rus
memperha t ikan  waktu
pe laksanaan  d i
l abo ra to r i um/  l apangan
seh ingga  d ipe r l ukan  rambu
rambu  panduan  seca ra
khusus .

Fakultas/Unit terkait dapat menyesuaikan pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Fakultas/Unit
masing-masing dengan tetap mengacu pada panduan dari Universitas.

Kegiatan penelitian dosen mengacu pada Panduan Penelitian LPPM Tahun
2020 dan Surat Edaran dari LPPM UNJ.
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PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

TAHUN AKADEMIK  2020/2021

Keg ia tan  pengabd ian  kepada
masyaraka t  d iupayakan
d i l akukan  seca ra  da r ing
se r ta  d ipe rkenankan
mengubah  metode  dan  l okas i
keg ia tan  pengabd ian .

Keg ia tan  pengabd ian  kepada
masyaraka t  d i l akukan
dengan  med ia  da r ing  dan
mengembangkan  be rbaga i
macam ap l i kas i  yang  t e rka i t
pemberdayaan  masyaraka t
dan  Cov id - 19 .

Fakultas/Unit terkait dapat menyesuaikan pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Fakultas/Unit
masing-masing dengan tetap mengacu pada panduan dari Universitas.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat mengacu pada Panduan Pengabdian
Masyarakat LPPM tahun 2020 dan surat edaran dari LPPM.
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BAGI DOSEN

DENGAN TUGAS

TAMBAHAN DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN DI

LINGKUNGAN UNJ

KEGIATAN
PERKANTORAN

Surat Edaran MenPANRB Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Surat Edaran MenPANRB Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyesuiaian Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
lingkungan Instansi Pemerintah;
Surat Edaran MenpanRB Nomor 57 Tahun 2020 tentang Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
Surat Edaran Sekjen Kemdikbud Nomor 20 Tahun 202A tentang
Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dalam Tatanan Normal Baru.

Dasar Hukum:
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Sistem Kerja Pegawai UNJ dalam
Tatanan Normal Baru secara
bertahap dimulai pada 8 Juni
2020. 
Ketentuan jam masuk sesuai jam
kerja pukul 08.00 - 16.00 WIB
dengan tolerasi kedatangan 30
menit sebelum kedatangan dari
waktu yang ditentukan dengan
kewajiban penggantian waktu
setelah jam kepulangan pada hari
yang sama.
Ketentuan jumlah pegawai yang
melaksanakan tugas WFO adalah
50 % dari jumlah pegawai yang
ada tiap unit fakultas secara
merata dan dilakukan pembagian
piket dengan ketentuan
penyesuaian 3 hari bekerja di
kantor dan sisanya di rumah
sesuai penugasan pimpinan unit.
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PENYESUAIAN
SISTEM KERJA

Teknik pelaksanaan presensi
secara manual.
Kehadiran bekerja di kantor
memperhatikan protokol kesehatan
selama bekerja di kantor 
Memastikan pegawai melaporkan
kesehatan apabila ada indikasi
tidak sehat baik bekerja di kantor
maupun di rumah.

Mempertimbangkan jenis pekerjaan pegawai,
apabila pekerjaan dapat dilakukan di rumah
tidak perlu hadir ke kantor.
Pengawasan hasil penilaian kinerja pegawai.
Kondisi kesehatan pegawai.
Tempat tinggal pegawai sesuai PSBL wilayah.
Pengawasan riwayat kesehatan keluarga
pegawai.
Riwayat perjalanan pegawai.
Riwayat interaksi pegawai dengan penderita
terkonfirmasi Covid-19.
Pengawasan hasil penilaian kineda pegawai.
Efektifitas pelayanan unit/fakultas.

PERTIMBANGAN
PEMBAGIAN

KERJA DI KANTOR
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PENYESUAIAN 
POLA KERJA

1 1

Melakukan
penyederhanaan
proses bisnis dan
SOP dengan
pemanfaatan Sistem
Informasi.
Mengutamakan
pekerjaan yang
melayani
kepentingan publik.
Penggunaan dan
pemanfaatan sistem
media informasi.
Output hasil
pekerjaan sesuai
dengan SOP dan
ketentuan yang
berlaku.
Meminimalisir
kegiatan
rapat/pertemuan
tatap muka, jika
urgensi kegiatan
rapat/pertemuan
tatap muka harus
dilakukan
memperhatikan
protokol kesehatan.
Melakukan
identifikasi secara
selektif terhadap
kegiatan perjalanan
dinas.

1

Memastikan laporan
kinerja sesuai target
kinerja dan secara
periodik, melaporkan
hasil pekerjaan sesuai
ketentuan yang
berlaku di UNJ baik
secara elektronik
maupun manual.

2

Kehadiran pegawai yang
dilakukan pegawai tetap
menggunakan aplikasi
SIAKER untuk yang
bekerja di rumah
dan bagi yang bekerja di
kantor kembali
menggunakan daftar
hadir manual sesuai
kehadiran dengan
memperhatikan protokol
kesehatan.

3
Tetap memberlakukan
Disiplin Pegawai baik
bagi PNS maupun
Non PNS dan akan
diproses sesuai
ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN KINERJA,
PEMANTAUAN, DAN
PENGAWASAN



HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN
PADA SAAT PEMBERLAKUAN 

NORMAL BARU
Menuju ke Kantor/ Kampus

1 2
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Menuju ke Kantor/ Kampus
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Menuju ke Kantor/ Kampus
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Saat Tiba di Kantor/ Kampus
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Saat Tiba di Kantor/ Kampus
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Saat Tiba di Kantor/ Kampus
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Saat Tiba di Rumah
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Saat Tiba di Rumah
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Saat Tiba di Rumah
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COVID-19

MENIMBULKAN

GEJALA YANG

MIRIP DENGAN FLU

PARAH

PERTOLONGAN BILA
MUNCUL GEJALA COVID-19

Mengalami gangguan pernapasan atau sesak.
Datang dari negara dengan kasus Corona tinggi.
Kontak langsung dengan penderita positif Covid-19.
Tinggal di area wilayah penyebaran Covid-19 yang tinggi.

Kontak segera saluran telepon khusus Covid-19 di daerah
masing-masing atau konsultasikan dengan dokter di rumah
sakit.
Bila gejala yang muncul masih berupa demam, batuk, dan pilek
saja, maka hanya perlu melakukan isolasi mandiri di rumah.
Rumah sakit biasa akan meresepkan obat-obatan.
Lakukan isolasi mandiri dengan tertib, hindari kontak dengan
orang rumah, tidak keluar rumah, banyak istirahat, minum yang
cukup, kenakan masker setiap waktu, serta tidak berbagi alat
makan dan minum.
Bila sudah mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas,
maka harus langsung dirawat di rumah sakit.

Jika ditemukan gejala atau tanda-tanda seperti

Maka Anda harus segera:
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PENUTUP

Buku saku ini memberikan gambaran mengenai implementasi kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan perkantoran, serta tindakan yang
dilakukan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ketika di
perjalanan, tiba, dan sampai rumah dalam protokol kesehatan. Upaya berupa
koordinasi dalam Tatanan Normal Baru terus dilakukan oleh UNJ guna
mencegah kampus menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19
sehingga dapat menekan rantai penularan. 

Kepada semua pihak dalam Tim Satlak Tatanan Normal Baru UNJ yang
mendukung pelaksanaan Normal Baru, harapan Kita semua agar proses
pembelajaran dapat secara bertahap kembali normal dan menyadarkan
serta meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Semoga Tuhan YME memberikan kesehatan bagi Kita semua. 
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DISUSUN OLEH
SATLAK TATANAN NORMAL

BARU UNJ 

TAHUN 2020


