Penerapan New Normal Pada Perguruan Tinggi Di Masa
Pandemi Covid 19 Menurut Rektor UMA
New Normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisikondisi keuangan usai krisis pandemi COVID-19. Rektor Universitas Medan Area bersama
Kapala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 1 Sumatera Utara
mengadakan Dialog Interaktif dengan tema Aturan Penerapan Pembelajaran New Normal di
Perguruan Tinggi pada hari Kamis, 4 Juni 2020 menggunakan aplikasi Zoom.
Berdasarkan informasi yang beredar di media masa maupun media sosial, bahwa di tengah
kondisi pandemi Covid-19, pemerintah akan memberlakukan gagasan “new normal” sebagai
babak baru dalam menyikapi wabah Covid-19. Tentu alasan paling utama adalah bagaimana
menyikapi pendidikan baik perguruan tinggi yang belajar aktif di kampus kembali, seusai
dengan tema yang di bawakan Aturan Penerapan Pembelajaran New Normal di Perguruan
Tinggi akan di kupas tuntas oleh Narasumber yang berkualitas Prof. Dadan Ramdan, M.Eng,
M.Sc Rektor Universitas Medan Area dan H. Dr. M. Isa Indrawan, SE., MM Rektor Universitas
Pembangunan Panca Budi dan kali ini moderator pada Dialog Interaktif ini ialah Prof. Dian
Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah 1 Sumatera Utara.
Selanjutnya paparan narasumber yagn pertama dibacakan oleh Dr. M. Isa Indrawan, SE., MM
Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi membahas tetang data-data tetang
perkembangan Covid-19 di wilayah Sumatera Utara baik yang Positif, Sembuh dan Meninggal
Dunia.
Selanjutnya dibacakan oleh Rektor Universitas Medan Area dalam paparannya mengatakan
adapun nilai positif yang di dapat selama pandemi COvid 19 yaitu kesadaran pengguna ICT
meningkat baik Dosen maupun Mahasiswa, kegiatan kuliah umum meningkat melalui webinar,
penerapan paperless meningkat dll yang di paparkan oleh Rektor Universitas Medan Area.
Menurut Rektor Universitas Medan Area pengertian New Normal di Perguruan Tinggi atau
Perguruan Tinggi Swasta ialah Kebijakan melaksanakannya kembali aktifikat akademik dan
non akademik secara normal dengan menambah standar kesehatan dan kebersihan yang
sebelumnya tidak ada, upaya menjami pelayanan akademik dan non akademik kepada

mahasiswa secara langsung atau daring dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan, upaya
menjamin agar kampus tetap bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya.
Universitas Medan Area saat ini saat ini sudah menerapkan kesehatan dengan meletakkan
tempat cuci tangan di tempat pendaftaran mahasiswa baru, tersedianya hand sanitizer di setiap
gedung dan unit, selalu menggunakan masker dalam bertugas di saat pandemi, pengecekan
suhu temperatur panas setiap masuk gerbang, terus meningkatkan pelayanan online maupun
offline, tempat duduk bekerja di buat berjarak agar menghindari covid 19 dan peletakan hand
sanitizer di lokasi finger print jadi sebelum dan sesuah finger finger print wajib memakai hand
sanitizer.
Universitas Medan Area saat ini selama Covid 19 sudah menerapkan kebersihan dan
kenyamanan dalam bekerja, dan bagi bekerja dirumah wajib memberikan pelayanan secara
optimal sesuai dengan Visi Universitas Medan Area, saat ini juga banyak sekali webinarwebinar baik Nasional maupun Internasional yang diadakan Universitas Medan Area tunggu
apalagi daftarkan diri anda di webisite webinar.uma.ac.id.

