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KEBIJAKAN  
DI MASA PANDEMI 

COVID-19 

Pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya membutuhkan 
cara dan pendekatan baru untuk penyelenggaraan  kegiatan kampus dan 
keberlanjutan layanan pendidikan agar tetap produktif dan berkinerja serta 
terjaga kesehatan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Protokol 
kesehatan dan cara beradaptasi berpedoman pada: 
 
• Komitmen membantu mengurangi penyebaran covid-19; 

 
• Fleksibiltas pengelolaan kegiatan akademik dengan mengurangi interaksi 

fisik dan menggunakan virtual/daring serta menjangkau jejaring 
nasional/internasional;  

• Layanan pendidikan secara daring dengan memenuhi standar kualitas; 

• Fokus riset menghasilkan teori/pengetahuan baru untuk perbaikan 
kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat, berkolaborasi dengan 
pihak eksternal DN/LN, mengoptimalkan metode daring; 

• Transformasi layanan perkantoran berbasis digital dan dapat di-remote 
dari kampus atau rumah; 

• Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas, menerapkan physical distancing, 
kebersihan ruang kerja dan lingkungan; 

• Penyesuaian sistem dan cara kerja SDM (pengelola, dosen dan tenaga 
kependidikan) dengan tetap meningkatkan kapasitas membentuk human 
capital.  

 

Protokol kesehatan dan Prosedur Operasional Kegiatan segera diterbitkan. 



Level C  
(Maret-Juli 2020) 

PROTOKOL KESEHATAN 

  

Level B  
(Semester Ganjil 2020/2021) 

PROTOKOL KESEHATAN  

Level A 

PROTOKOL KESEHATAN  

TATANAN KAMPUS 
YANG BARU 

DISRUPSI  TANGGAP 
COVID-19 

REKONSTRUKSI TATANAN 
KAMPUS YANG BARU 

Kampus tutup, kecuali urusan  
Covid-19, laboratorium deteksi 
Covid-19, Keamanan, Kebersihan, 
dan IT. Pendidikan secara daring 
(on line). Persiapan ke level B di 
bulan Juli. 

Akses kampus dibuka terbatas. 
Pengaktifan Laboratorium Riset. 
Pendidikan profesi dan 
pascasarjana menggunakan 
blended learning. 
. 
 

Kampus dibuka. Civitas akademika 
kembali ke kampus dengan protokol 
kesehatan dan perilaku baru. Layanan 
pendidikan menggunakan blended 
learning. 
 

 

Tahapan Mewujudkan Tatanan Baru (New Normal) 



Fase Disrupsi Tanggap Covid-19 : Maret-Juli 2020 
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Pencegahan Penyebaran Covid-19 : 

Bekerja dari rumah (WFH) 

Belajar dari rumah (LFH) 

PSBB dan monitoring pandemi covid-19 

 
Fase-1 Fase-2 Fase-3 MARET 

•Kampus ditutup 

•Satgas Covid-19 bekerja 

•WFH dan LFH   

•AMARI 
•Lab. Deteksi Covid-19 

•Lab. Riset Covid-19 

APRIL 

•Ujian/Sidang daring 

•Evaluasi LFH 

•Riset covid-19 

•Webinar Series 
•Bantuan kuota dan 

logistik mahasiswa 

MEI 
•Evaluasi WFH 

•Produk riset Covid-19 
• Ijazah Elektronik  

JUNI 
• Simulasi sistem kerja dalam 

masa pandemi Covid-19 
•Evaluasi kinerja Unpad 
•Kurikulum Kampus merdeka 
•Rumusan Program 

Pendidikan Vokasi 
•Penyesuaian Fasilitas 

Penunjang 

JULI (Window Period) 
Protokol Kesehatan 

•Akses kampus dibuka terbatas 
• Seleksi mahasiswa baru 

• Lab. riset untuk riset dosen, tugas 
akhir mahasiswa, dan praktikum 
tertentu 

•Praktek pendidikan profesi 
•KKN (virtual) 
•Registrasi/Herregistrasi 
• Surat Cinta (kemahasiswaan) 



Penyesuaian Kegiatan Kampus 
Di Masa Pandemi Covid-19 

Kegiatan Sub Kegiatan Level B 
Semester Ganjil 2020/2021 

Level A 
 

1 Pembelajaran Pendidikan Profesi Praktek Kerja Profesi di Fasyankes dan blended 
learning, 
dengan protokol kesehatan. 

Mahasiswa masuk kampus, dengan protokol kesehatan. 

Pendidikan S1/S1 Terapan Pembelajaran daring dengan standar mutu 
universitas. Kegiatan kemahasiswaan (virtual) 

Mahasiswa masuk kampus. Blended learning dan kegiatan 
kemahasiswaan dengan protokol kesehatan 

Pendidikan Pascasarjana Program by research diijinkan masuk kampus, dengan 
pengaturan tempat kerja oleh fakultas sesuai dengan 
protokol kesehatan  

Mahasiswa masuk kampus, Blended learning 
dengan protokol kesehatan  

2 Laboratorium 
 

• Kegiatan Riset (Dosen dan 
Mahasiswa) 

• Berfungsinya Peralatan 
laboratorium 

Beroperasi jam 9.00-16.00: 
• Riset dosen  
• Tugas akhir (S2/S3), dengan pengaturan dan 

penjadwalan oleh fakultas 
• Praktikum yang prioritas dengan penjadwalan 
dengan protokol kesehatan 

Jam beroperasi jam 7.30-17.00  
• Riset Dosen 
• Tugas akhir (S1/S2/S3), dengan pengaturan dan 

penjadwalan oleh fakultas 
• Praktikum dengan penjadwalan 
dengan protokol kesehatan 

3 Riset dan PPM • Hibah Riset 
• Publikasi 

• Hibah riset pada masa WFH 
• Fasilitasi administrasi riset secara daring 
• Penyelenggaraan scientific conference secara 

daring 

• Monitoring hasil riset 
• Fasilitasi administrasi riset secara normal 
• Penyelenggaraan scientific conference kombinasi 

normal/daring 
 
dengan protokol kesehatan. 

4 Perkantoran  Pengelola Kombinasi WFH dan Kantor, Penjadwalan oleh 
pimpinan, dengan protokol kesehatan  

Berkantor 
dengan protokol kesehatan  

Dosen Kombinasi WFH dan Kantor, ijin oleh Dekan 
dengan protokol kesehatan  

Berkantor 
dengan protokol kesehatan  

Tenaga Kependidikan Kombinasi WFH dan Kantor,  penjadwalan oleh 
pimpinan unit kerja, dengan protokol kesehatan  

Berkantor 
dengan protokol kesehatan  



Penyesuaian Kegiatan Kampus 
Di Masa Pandemi Covid-19 

Kegiatan Sub Kegiatan Level B 
Semester Ganjil 2020/2021 

Level A 

5 Pertemuan 
Internal dan 
Eksternal 

• Rapat 
• Seminar 

Virtual Kombinasi virtual/tatap muka 

• Wisuda 
• PMB 

Virtual dengan perwakilan dengan 
protokol kesehatan 

Hybrid dengan protokol kesehatan 

6 Fasilitas 
Kesehatan 

• RS Pendidikan 
• Klinik Kesehatan  
• RSGM 
• BPIP 

Jam layanan dibatasi, dengan protokol 
kesehatan 

Normal dengan protokol kesehatan 
 

7 Asrama Bale Wilasa Tutup, kecuali mahasiswa asing Dibuka dengan protokol kesehatan 

8 Fasilitas 
Umum 

Gedung Olahraga Tutup Dibuka dengan protokol kesehatan 

Mesjid Pembatasan, dengan protokol kesehatan Dibuka dengan protokol kesehatan 

Aula Tutup untuk umum Pembatasan,  dengan protokol kesehatan 



Disrupsi Model 
Pendidikan di Unpad  
Pasca Pandemi 
Covid-19 

• Value? Ijazah, sertifikat, human capital, literasi ICT, 
sehat 

• Price? Jaminan kualitas dan reputasi (branding)  
walau menghadapi risiko penurunan pendapatan akibat 
pandemiccovid19 baik sumber dana pemerintah 
maupun non pemerintah 

• Product? Relevansi, kolaborasi dengan eksternal 
termasuk perusahaan ICT, hasil inovasi yang 
bermanfaat 

• Fokus? Membangun prodi yang unggul dan bereputasi 
global dengan menerapkan remote learning yang 
didukung semangat dosen dan mahasiswa untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran, disertai prestasi 
dan ketrampilan mahasiswa 

• Curiculum? Relaksasi kurikulum dengan pendekatan 
blended learning model (online/tatap muka) dalam 
kerangka Kampus Merdeka. Pembelajaran tetap 
humanis, kreatif dan berjejaring luas dengan 
kemampuan intelektual disertai kepekaan sosial.   

 

Padjadjaran 
U n i v e r s i t a s 

Penyesuaian ? 

Yes 



Disrupsi Model Riset 
dan Inovasi di Unpad  
Pasca Pandemi 
Covid-19 

 

• Urgensi? kegiatan riset dan pengembangan 
harus menjawab kebutuhan masyarakat baik 
dalam skala nasional maupun global dan 
temuannya sebagai pengetahuan baru yang 
dapat diterapkan untuk perbaikan kualitas 
kesehatan dan kehidupan masyarakat 

• Kemitraan? kemitraan akademisi/peneliti 
dengan perusahaan/industri dan investor 
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan berorientasi solusi masalah 
pandemik Covid-19. Kemitraan pentahelix ini 
akan mensinergiskan sumberdaya yang 
dimiliki sehingga mengurangi beban 
pembiayaan yang dibutuhkan 

• Hasil? Publikasi serta pemanfaatan dan 
komersialisasi hasil riset 

Padjadjaran 
U n i v e r s i t a s 

Penyesuaian ? 

Yes 



Target Kinerja 2020 
dan Capaian Mei 
2020 

Terimakasih atas Kontribusi Sivitas Akademika 

Kerja keras dan Kebersamaan  

tetap dibutuhkan  

untuk Reputasi Unpad kampus kita 



Sudah Tercapai 

Sesuai Target 

Perlu Akselerasi 

Target Kinerja 2020 

& Capaian Mei 2020 



Terima kasih 

Scan Me! 


