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Bab I  
Sosialisasi New Normal kepada 
Masyarakat  
(Febri Dwiki / Mahasiswa Ilmu Komunikasi) 

 

Masih banyak masyarakat yang salah persepsi atas 

penerapan new normal yang didengungkan pemerintah. 

Mereka beranggapan bahwa pendemi Covid-19 sudah 

berakhir, sehingga banyak yang tidak menggunakan masker 

dan tidak mengikuti protokol kesehatan pada saat beraktivitas. 

New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan 

COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. 

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk 

mengimplementasikan skenario new normal dengan 

mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan 

regional. Epidemiologi merupakan landasan bagi kesehatan 

masyarakat, yang membentuk pengambilan keputusan dalam 

kebijakan publik dan praktik berbasis bukti dengan 

mengidentifikasi faktor risiko penyakit dan mengidentifikasi 

tujuan pencegahan penyakit. Bidang utama studi epidemiologi 

meliputi penyebab penyakit, penularan penyakit, penyelidikan 

wabah, surveilans penyakit, epidemiologi lingkungan, 

epidemiologi forensik, epidemiologi pekerjaan, penapisan, 

pemantauan hayati, dan perbandingan efek pengobatan 

seperti dalam uji klinis. Ahli epidemiologi mengandalkan 
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disiplin ilmu lain seperti biologi untuk lebih memahami proses 

penyakit, statistika untuk memanfaatkan data secara efisien 

dan menarik kesimpulan yang tepat, ilmu sosial untuk lebih 

memahami penyebab langsung dan terdekat, dan rekayasa 

untuk penilaian paparan. 

Kepentingan kesehatan dan kebersihan di dalam New 

Normal baru memang mesti disosialisasikan kepada 

masyarakat. Hal ini terkait dengan beberapa poin penting di 

dalamnya. Poin-poin ini tentu menggambarkan bagaimana 

menjaga kesehatan dan kebersihan itu penting di dalam hidup 

manusia. 

Bahkan, poin-poin tersebut akan dikonversikan menjadi 

protokol kesehatan yang mesti dipatuhi dan ditaati 

masyarakat. Berikut adalah poin – poin yang harus kita 

lakukan pada saat New Normal : 

 Kebersihan Tangan Jadi yang Utama 

 

www.sukita.info 

Seperti yang sudah diketahui bersama, berbagai bakteri 

sampai virus seperti virus corona dapat menyebarluas dengan 
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mudah karena terjadinya kontak fisik. Kontak fisik yang paling 

sederhana adalah berjabat tangan. 

Oleh karena itu, kebersihan tangan mesti benar-benar 

dijaga. Bahkan mungkin kedepannya nanti, kita tidak akan 

bersalaman lagi untuk menghindari hal-hal tersebut. 

Kemudian, mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal 

membersihkan tangan dengan hand-sanitizer jadi standar 

untuk memastikan tangan kamu bersih. 

 Tidak Menyentuh Wajah Sembarang 

 

cdns.klimg.com 

Terkait dengan protokol kesehatan yang pertama, 

selanjutnya adalah menghindari menyentuh wajah jika belum 

memastikan tangan sudah bersih atau belum. Area wajah 

seperti mata, hidung dan mulut bisa jadi pintu gerbang yang 

mudah ditembus oleh penyakit atau virus yang ada di tangan 

kamu. 

Oleh karena itu, pastikan pertama tangan kamu sudah 

bersih. Kalaupun memang sudah bersih, usahakan untuk tidak 

menyentuh wajah jika sedang berada di tempat umum karena 

kamu akan mudah lupa untuk menyentuh benda lainnya. 
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 Tutupi Bersin Dengan Lengan Bagian Dalam 

 

www.gooddoctor.co.id 

Di waktu new normal nanti – banyak hal yang akan 

berubah dengan cepat, terutama sektor kesehatan. Hal ini 

mencakup ke etika ketika kamu bersin. Tidak ditutup dengan 

telapak tangan bagian dalam saja, tapi kamu mesti menutup 

wajah mu dengan menggunakan lengan bagian dalam. 

Hal ini terkait dengan telapak tangan yang bisa saja 

sudah banyak menyentuh permukaan benda yang disinyalir 

tidak semuanya bersih. Oleh karena itu, pastikan kamu 

terbiasa menutup wajah ketika bersin menggunakan lengan 

bagian dalam, ya. 

 Menggunakan Masker 

 

cdn2.tstatic.net 



 5 

Sehat atau sakit, menggunakan masker akan jadi 

kebiasaan baru di periode new normal nanti. Hal ini terkait 

dengan anjuran berbagai pihak yang menyatakan penggunaan 

masker bisa mencegah paparan virus berbahaya seperti 

Covid-19 ini. Apalagi jika kamu ingin keluar dari rumah untuk 

melakukan aktivitas, masker jadi hal yang penting untuk kamu 

miliki dan kamu gunakan. 

 Menjaga Jarak 

 

ecs7.tokopedia.net 

Physical distancing pastinya akan jadi hal yang terbawa-

bawa sampai ke periode new normal nanti. Kamu tentunya 

akan mengatur jarak keberadaan kamu dengan orang lain. Hal 

ini mengacu kepada anjuran berbagai pihak yang menyatakan 

ada jarak aman untuk bersosialiasi agar tidak terpapar virus 

berbahaya jika orang-orang tersebut adalah carrier atau 

pembawa virus. 
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 Bisa Isolasi Mandiri 

 

asset-a.grid.id 

Jika kamu mengetahui tubuh mu punya gejala-gejala mirip 

dengan infeksi Covid-19 atau memang sedang tidak sehat, 

kamu bisa mengkarantina dirimu sendiri di dalam rumah. 

Karantina atau isolasi mandiri ini tentu akan membantu 

banyak pihak. 

 Jaga Kesehatan, Minum Multivitamin 

 

cdn-cas.orami.co.id 

Tidak hanya memenuhi nutrisi tubuh dengan makanan 

dan minuman yang bisa menjaga daya tahan tubuh terus 

optimal, mengonsumsi multivitamin juga akan jadi kebiasaan 
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baru, bahkan protokol kesehatan yang baru untuk dilakukan 

oleh banyak kalangan. 

Bicara soal multivitamin, kamu bisa mengonsumsi 

Enervon-C yang merupakan multivitamin paling tepat untuk 

tubuh. Mengandung Vitamin C dan Vitamin B Kompleks, 

Enervon-C bisa bantu jaga daya tahan tubuh kamu agar tetap 

optimal. 

Banyak orang-orang maupun masyarakat di indonesia 

yang berharap dengan ada nya pemberlakuan “new normal” di 

indonesia ini juga dilakukan untuk memulihkan produktivitas 

masyarakat yang sempat menurun akibat ada nya 

pemberlakuan PSBB dan lockdown dimana orang dilarang 

untuk berpergian jauh dan berjualan maupun berkumpul di 

tempat umum. 

Dikarenakan juga masyarakat sudah mulai berkumpul di 

tempat umum dan sudah mulai ber aktivitas seperti biasa nya 

juga akan meningkatkan angka masyarakat yang akan 

terinfeksi virus ini, dengan diberlakukan nya kebijakan “new 

normal” ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat 

di tingkat ekonomi seperti sektor UMKM dapat kembali pulih 

dan tetap juga untuk melaksanakan protokol kesehatan yang 

dibuat oleh pemerintah. 
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BAB II  
Tindakan Keseharian yang Harus 
Dilakukan di Era New Normal  
(Yessika Indrawati / Mahasiswi Ilmu Administrasi 
Negara) 

 

Era New Normal yaitu era dimana semua aktivitas 

berjalan seperti sediakala di tengah pandemi covid-19 dengan 

tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah di 

tetapkan. Tindakan keseharian di era new normal pandemi 

Covid-19 sangatlah penting untuk selalu diterapkan guna 

mengurangi penyebaran virus covid-19. Masyarakat tidak 

akan tahan bilamana harus berhadapan dengan makluk yang 

tak kasatmata tersebut, dapat dikatakan virus covid-19 saat ini 

menjadi momok yang menyeramkan bagi manusia di belahan 

dunia tidak lain di Negara Indonesia. Pihak pemerintah sudah 

terlalu letih untuk menyikapi kasus yang tak henti-hentinya 

redam di berbagai negara bahkan dunia khususnya di Negara 

Indonesia ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

proses penanganan virus covid-19 relatif kurang dalam tingkat 

pengujiannya, statistik dari Our World In Data Universitas 

Oxford menunjukkan peringkat ke 83 dari 86 negara yang 

disurvei mengenai keseluruhan tes per kapita. Pada bulan 

agustus saja jumlah kasus virus covid-19 di Indonesia 

mencapai angka 143 ribu jiwa dengan total kasus sembuh 
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yaitu 93 ribu jiwa dan yang meninggal mencapai angka 6 ribu 

jiwa per 18 Agustus 2020. Ada beberapa yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus covid-19 ini 

seperti halnya  membuat kebijakan dan peraturan terkait 

wabah covid-19  diberbagai bidang seperti bidang kesehatan, 

bidang sosial, bidang hukum, kebijakan fiskal dan insentif 

pajak, kebijakan perdagangan ekspor-impor, kebijakan 

UMKM, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB),  

kebijakan/fasilitas lainnya. 

Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan 

penanganan penyebaran virus covid-19 dengan semaksimal 

mungkin diberbagai bidang tersebut dengan tujuan supaya 

Negara Indonesia dapat menyelesaikan masalah tentang 

adanya wabah covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia 

melakukan upaya dan kebijakan dalam menangani pandemi 

covid-19 antara lain 1) Bulan Januari 2020, Kedutaan 

Indonesia di China diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk 

memperhatikan WNI yang terisolasi di Wuhan, pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah memberikan penyiagaan 

dengan menyediakan 100 rumah sakit, menyediakan alat 

pendeteksi suhu tubuh di 135 bandara dan pelabuhan 

internasional. 2) Bulan Februari 2020, menutup sementara 

jalur penerbangan dan darat dari ke China. Kemudian untuk 

menjaga pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi covid-19 

dari sektor pariwisata memberlakukan diskon 30-40 persen 

selama tiga bulan dari maskapai penerbangan, perhotelan dan 
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agen perjalanan. 3) Bulan Maret 2020, babak baru 

penanganan covid-19 pemerintah berupaya membentuk tim 

satuan tugas penanganan covid-19 yang dipimpin oleh 

Presiden RI. 4) Bulan April 2020, Pemerintah Indonesia 

membuat kebijakan PSBB, 5) Bulan Mei 2020, Pemerintah 

membuat peraturan larangan mudik, 6) Bulan Juni 2020, 

Pemerintah membuat kebijakan new normal dan masyarakat 

sadar dengan protokol kesehatan.  

Era New Normal tengah pandemi covid-19 mengharuskan 

pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memutus 

rantai penularan covid-19 di Indonesia. Upaya, kebijakan dan 

strategi sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi 

kasus tersebut. Ada empat strategi penanganan covid-19 dari 

Jubir gugus depan penanganan covid-19 yaitu 1) gerakan 

memakai masker di dalam maupun di luar ruangan, 2) Tracing 

dari kasus positif covid-19 dengan rapid tes, 3) edukasi dan 

isolasi mandiri dari hasil tracing baik hasil rapid aktif maupun 

reaktif 4) isolasi rumah sakit. Tentu saja upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah tidak akan berhasil jika masyarakat tidak ikut 

andil dalam upaya tersebut. Disini pemerintah dan masyarakat 

mempunyai peran yang sangat penting untuk meselaraskan 

tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi penyebaran virus 

covid-19 di Indonesia. Dalam upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat sulit untuk menerapkan upaya yang 

telah di lakukan oleh pemerintah seperti PSBB, larangan 

mudik dan Physical distancing. Untuk itu masyarakat atau 
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publik harus mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

baru di masa tengah pandemi covid-19 ini. Era new normal di 

tengah pandemi covid-19 merupakan kebijakan baru 

pemerintah yang tujuannya agar masyarakat menjalani 

kehidupan normal di tengah pandemi covid-19 tersebut. 

Segala kebijakan, aturan, himbauan dan perintah dari 

pemerintah tetap harus di patuhi oleh masyarakat agar 

pemerintah dapat menentukan inovasi, urgensi dan 

tanggungjawab yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

wabah covid-19 di Indonesia. 

Ada beberapa tindakan dalam keseharian di era new 

normal tengah pandemi covid-19 yang dapat dilakukan oleh 

mayarakat secara umum. Era new normal pandemi covid-19 

ini publik di haruskan selalu mentaati protokol kesehatan 

bilamana hendak pergi keluar rumah. Menurut Kemenkes RI 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat 

bepergian yaitu harus memakai masker, membawa hand 

sanitizer minimal kandungan alkohol 60%, selalu menerapkan 

physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dari orang 

lain. Adapun tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat 

di tengah pandemi covid-19 seperti: 

a. Di rumah 

Rumah merupakan tempat yang dirasa aman di 

tengah pandemi covid-19 saat ini, tapi apakah mungkin 

keadaan rumah akan tetap sama seperti dahulu sebelum 
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pandemi ini ada? Tentu saja tidak, semua akan tetap 

berubah. Berikut tindakan yang harus dilakukan oleh 

masyarakat saat berada dirumah: 

1) Selalu membersihkan rumah, karena kebersihan 

rumah juga sangat membantu pencegahan 

penyebaran virus covid-19  

2) Menyediakan wastafel portable di depan rumah 

masing-masing disertai dengan menyediakan sabun 

cair. Hal ini sangat membantu memutuskan rantai 

penyebaran virus covid-19 karena setiap habis 

kegiatan di luar rumah di wajibkan untuk selalu 

mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk 

kerumah 

3) Penyemprotan disinfektan pada bagian-bagian atau 

tempat-tempat yang berpotensi dipegang oleh orang 

lain 

4) Rajin mencuci peralatan makan dan pakaian 

dengan memakai air mengalir dan sabun 

5) Membiasakan mandi dua kali dalam sehari 

6) Membiasakan selalu menerapkan cuci tangan yang 

baik dan benar sebelum menyentuh makanan dan 

sesudah menyentuh makanan 

7) Pagi hari setelah bangun tidur selalu membiasakan 

minum air putih hangat agar melancarkan sistem 

peredaran darah 
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8) Menerapkan pola sehat seperti makan makanan 

bergizi seimbang dan berolahraga rutin untuk 

menjaga daya tahan tubuh baik 

9) Bilamana mempunyai hewan peliharaan seperti 

anjing, kucing dll dianjurkan selalu memberikan 

vaksin serta menjaga kebersihan hewan peliharaan 

tersebut. 

b. Di kantor 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 pada tanggal 20 Mei 2020 

tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran 

dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha 

pada Situasi Pandemi. Ada 2 hal yang harus menjadi 

perhatian tindakan untuk memutus rantai penyebaran 

covid-19 yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan/kantor 

a) Membuat kebijakan manajemen dalam 

pencegahan penularan covid-19 dengan 

membentuk tim penanganan covid-19 di tempat 

kerja serta pengaturan bekerja dari rumah (work 

from home) 

b) Jika karyawan/para pekerja tetap 

memberlakukan bekerja datang ke perusahaan 

atau ke kantor yang perlu dilakukan pihak kantor 

yaitu menfasilitasi tempat kerja yang aman dan 
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sehat seperti Higiene dan sanitasi lingkungan 

kerja, sarana cuci tangan dan alat cek suhu 

tubuh, Physical Distancing dalam semua aktifitas 

kerja, Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup 

Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di tempat kerja  

2. Bagi pekerja 

Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup 

Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke 

dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja 

yaitu pastikan dalam kondisi sehat, selalu memakai 

masker, mengupayakan tidak menggunakan 

transportasi umum, selama didalam kantor perilaku 

wajib yang harus dilakukan yakni mencuci tangan 

dengan air yang mengalir dan sabun sebelum masuk 

kedalam kantor. Selain itu untuk membuka pintu dan 

menekan tombol lift dianjurkan memakai siku, 

membersihkan meja dan kursi dengan disenfektan, 

berusaha tidak saling berjabat tangan dengan rekan 

pekerja dan menerapkan jaga jarak dengan rekan. 

Setelah semua hal tersebut sudah dilakukan , setelah 

pulang diwajibkan membersihkan diri (mandi, 

membersihkan hp, kacamata dan tas dengan 

disenfektan) serta mencuci pakaian dan masker kain 
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dengan deterjen setelah itu baru bisa bercengkrama 

dengan anggota keluarga.  

c. Di pasar 

Pasar merupakan salah satu tempat yang rentan 

akan terpapar virus covid-19. Banyak kasus positif covid-

19 yang disebabkan dari setelah bepergian ke pasar 

tradisional atau penjual di pasar tradisional. Padahal 

pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk 

mendapatkan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-

hari seperti membeli bahan dapur, makanan, minuman 

dan peralatan kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk itu 

cara yang dianggap ampuh untuk memutus rantai 

penularan covid-19 di pasar tradisional yaitu ketika kita 

membeli sesuatu ke pasar wajib memakai masker, 

menjaga jarak minimal 1 meter dengan pembeli yang lain 

saat mengantre, dianjurkan mengelist barang yang 

hendak dibeli agar menyingkat waktu saat belanja di 

pasar, lakukan pembayaran dengan sistem pembayaran  

non tunai, mencuci tangan setelah dari pasar jika sudah 

sampai dirumah. Setelah itu bilamana mau menyiapkan 

makanan atau minuman segera memasak serta 

membersihkan dahulu bahan-bahan dari pasar tersebut. 

Jangan sering pergi ke pasar lakukan berbelanja ke pasar 

untuk persediaan bahan dapur selama tiga hari kedepan 

atau seminggu kedepan. 

d. Di tempat ibadah 
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Menurut Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Penduan Penyelenggaraan 

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam 

Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari 

Covid-19  di Masa Pandemi ada dua kewajiban 

tindakan yang harus dilakukan yaitu: 

1) Kewajiban Jamaah, untuk jamaah harus dipastikan 

dalam keadaan sehat. Tempat ibadah tersebut 

harus sudah memiliki surat keterangan aman 

covid-19 dari pihak yang berwenang, selalu 

menerapkan protokol kesehatan (memakai 

masker, jaga jarak antar jamaah, mencuci tangan 

dengan air yang mengalir dan sabun atau 

menggunakan hand sanitizer) dan melarang 

beribadah di tempat ibadah bagi orang lanjut usia 

yang rentan tertular penyakit dan anak-anak. Juga 

dianjurkan masyarakat beragama islam membawa 

alat sholat pribadi untuk menghindari penularan 

covid-19 di tempat ibadah. 

2) Kewajiban pengurus atau penyelenggara tempat 

ibadah yaitu menyiapkan petugas untuk 

melakukan dan mengawasi penerapan protokol 

kesehatan bagi jamaah dari lokal atau luar daerah 

lokasi tempat ibadah tersebut. Pada pintu masuk 

dan pintu keluar disediakan fasilitas seperti tempat 

cuci tangan /sabun/hand sanitizer dan cek suhu 
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tubuh, membedakan pintu keluar masuk di tempat 

ibadah dan membersihkan secara berkala di area 

tempat ibadah. Membuat pembatas jaga jarak 

jamaah minimal 1 meter dengan jamaah lain, 

melakukan pembatasan jumlah jamaah dan 

mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah selain 

itu ditempat ibadah harus ada himbauan 

penerapan protolol kesehatan seperti stiker, poster 

atau plangkat/MMT. 

e. Di tempat umum 

Tempat umum sebelum pandemi covid-19 ini ada 

merupakan tempat favorit publik yang selalu di datangi 

seperti tempat makan, tempat rekreasi, tempat kesehatan, 

tempat transportasi umum dll. Namun, saat ini semuanya 

sudah berubah, di era new normal ini semua tidak akan 

sama seperti dahulu yang dulunya bebas mau datang 

kapan saja dan sampai kapan saja masih bebas tanpa 

ada aturan apapun. Di era new normal ini semua sudah 

ada kebijakan dari masing-masing bidang misalnya di 

tempat makan kita hanya di ajurkan memesan makanan 

secara “take away” saja. Kemudian ditempat rekreasi ada 

batasan waktu untuk berkunjung. Semua hal diberbagai 

bidang tersebut tidak luput dari kebijakan protokol 

kesehatan di masa pandemi ini untuk mencegah 

penularan covid-19. Protokol kesehatan di tempat umum 

harus selalu diterapkan dengan baik seperti memakai 
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masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter 

bahkan untuk menggunakan transportasi umum seperti 

bus publik di wajibkan menjaga jarak dengan penumpang 

lain. Selain itu diwajibkan membawa peralatan secara 

pribadi seperti alat sholat, hand sanitizer, masker 

cadangan, dan tidak menyentuh bagian mata, wajah, 

mulut sebelum mencuci tangan dengan air mengalir dan 

sabun. 
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Bab III  
Starter Pack Rider (Pengendara Motor)  
(Yusup Nugroho / Mahasiswa Agroteknologi) 

 

Setelah lebih dari dua bulan menghabiskan waktu dan 

melakukan berbagai kegiatan #dirumahaja, belum lama ini 

pemerintah mulai memberlakukan kebijakan new normal agar 

kita bisa tetap menjalani hidup „normal‟ meski harus 

berdampingan dengan virus Corona. Memasuki masa new 

normal, tampaknya kita perlu tahu dulu starter pack apa aja 

yang wajib dibawa atau kenakan supaya kita tetap merasa 

aman saat beraktivitas di luar rumah.  

1. MASKER 

Di saat-saat seperti ini, masker menjadi salah satu hal 

yang penting dan wajib kamu kenakan kemana pun kamu 

pergi. Meski gak bisa menangkal virus sepenuhnya, tapi 

at least, masker bisa berfungsi untuk memproteksi diri. 

Gunakanlah masker berbahan kain dan jangan lupa untuk 

selalu membawa masker cadangan di dalam tas. Sedikit 

saran, masukkan masker kamu ke dalam pouch atau 

kantong kecil agar kebersihannya tetap terjaga. 

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan virus 

corona COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, ada 

4 golongan masker yang digunakan saat ini.  
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Berikut ini ke 4 jenis masker yang dimaksud : 

1. Masker Kain 

Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat saat 

berada di tempat umum. Masker kain yang digunakan 

masyarakat minimal ada 3 lapis yang bisa digunakan 

oleh masyarakat. Apabila sudah sudah basah, bisa 

dicuci kembali dengan bersih. 

2. Masker Bedah 

Masker bedah lebih ditujukan untuk pasien yang 

mengalami gejala seperti flu, batuk, demam, nyeri 

tenggorokan, dan bersin. Juga untuk tenaga medis 

yang sehari-hari menghadapi pasien dan punya risiko 

tinggi untuk terpapar. Jenis masker ini punya 

kemampuan filtrasi atau penyaringan yang lebih baik. 

3. Masker N95 

Masker N95 ini ditunjukkan untuk tenaga medis, 

yang sehari-hari menangani pasien dengan risiko 

penyebaran yang tinggi untuk terpapar. Masker N95 ini 

mempunyai kemampuan filtrasi atau penyaringan yang 

baik. 

4. Masker Respirator 

Masker yang digunakan para peneliti dan pekerja 

yang memiliki resiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya 

dan beracun yang memerlukan keamanan tinggi untuk 

pernapasan dan melindungi wajah. Masker ini 
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berbentuk seperti helm dengan adanya kaca penutup 

untuk bagian wajah. 

 

2. Hand Sanitizer 

Hand sanitizer juga menjadi barang yang harus selalu 

ada di dalam tas kamu. Meski cara terbaik mencegah 

virus adalah dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air mengalir, tapi, saat berada di jalan, di 

dalam kendaraan, atau di tempat yang jauh dari tempat 

mencuci tangan, hand sanitizer bisa menjadi solusi untuk 

tetap menjaga kebersihan tangan. Jangan lupa 

menggunakannya secara berkala, ya! 

  



 23 

 

3. Alat Makan 

Buat kamu yang sudah mulai kembali bekerja di 

kantor, atau kamu yang hendak berpergian kulineran dan 

menikmati wisata disuatu tempat, disarankan untuk 

membawa peralatan makan sendiri supaya lebih terjamin 

kebersihannya. Apalagi kalau kamu harus makan di luar 

kantor. Pastikan kamu membawa sendok, garpu, dan 

botol minum dari rumah, kemudian segera mencucinya 

sendiri setelah selesai digunakan, supaya tetap higienis 

serta terhindar dari bakteri dan virus. 

4. Perlengkapan Ibadah 

Gak cuma alat makan, kamu juga disarankan untuk 

membawa perlengkapan ibadah sendiri saat pergi 

beraktivitas. Khususnya untuk umat muslim yang akan 

beribadah di luar rumah, hindari menggunakan 

perlengkapan salat yang biasanya tersedia di musala atau 

masjid karena tentu sudah digunakan oleh banyak orang. 

Jadi, supaya lebih aman dan nyaman, bawa dan pakailah 

sarung, mukena, ataupun sajadah yang kamu punya, ya. 

5. Tisu Kering Dan Basah 

Salah satu barang yang juga menjadi starter pack 

wajib di masa new normal ini adalah tisu kering dan/atau 

basah. Tisu bisa digunakan untuk membersihkan barang-

barang yang telah kamu semprot dengan disinfektan. 

Selain itu, kamu juga bisa menggunakan tisu untuk 
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memegang benda-benda di tempat umum agar tangan 

kamu tidak bersentuhan langsung dengan benda tersebut, 

seperti tombol lift, pegangan eskalator atau tangga, 

gagang pintu, dan yang lainnya 

 

 

6. JAKET 

Sebagai upaya memproteksi diri agar terhindar dari 

virus dan bakteri, jangan lupa juga untuk mengenakan 

jaket setiap kali kamu pergi ke luar rumah ya, travelers. 

Terlebih buat kamu yang mengendarai motor atau 

menggunakan alat transportasi umum untuk pergi ke 

kantor, kampus, atau tempat umum lainnya. Sesampainya 

di tempat tujuan, jangan lupa menyemprotkan disinfektan 

ke seluruh bagian jaket, kemudian lipat dan simpan di 

dalam tas. 
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7. HELM 

Selain jaket, bagi pengendara motor, helm juga gak 

kalah penting untuk melindungi diri dari berbagai virus. 

Khusus untuk pengguna setia ojek pangkalan ataupun 

ojek online, menggunakan helm pribadi tampaknya kini 

telah menjadi salah satu kebiasaan baru agar selama 

perjalanan kita merasa lebih aman dan nyaman. Buat 

kamu yang belum menerapkannya, yuk, mulai sekarang 

bawa helm sendiri yang tentu lebih terjaga kebersihannya. 

8. Sarung Tangan 

Agar perlindungan pada tangan semakin maksimal, 

pemilihan penutup tangan pun sebaiknya juga tidak asal-

asalan Dengan sarung tangan yang bisa menutup seluruh 

jari tangan, maka pencegahan penyebaran atau terkena 

covid-19 pun bisa dicegah lebih optimal. Pengunaan 

sarung tangan untuk meminimalisir penularan melalui 

tangan, dan sekaligus sebagai syarat safety riding, 

pemilihan sarung tangan gunakan berbahan kain saja, 

agar mempermudah untuk dicuci secara berkala. Ingat, 

sebelum dan sesudah menggunakan sarung tangan 

pastikan tangan kamu sudah dicuci bersih, dan hindari 

penggunaan sarung tangan secara bergantian,  
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Dok. Yusup Nugroho 

Nah, itu dia starter pack menghadapi new normal yang 

gak boleh ketinggalan sama kamu. Semoga bermanfaat 

sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus Corona di 

Indonesia. Selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan, 

mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.   
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BAB IV  
Perilaku Hidup Bersih Sehat  
(Azizah Putri Marhena / Mahasiswi Ilmu Manajemen) 

 

Corona virus muncul di indonesia pada awal tahun 

2020 di bulan maret. Sebagian besar orang yang tertular 

Corona virus akan mengalami gejala ringan hingga sedang, 

seperti sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat 

,hingga menyebabkan kematian. Virus Corona dapat menular 

dari orang ke orang melalui percikan-percikan yang keluar 

saat orang positif terinfeksi virus Corona seperti batuk atau 

mengeluarkan nafas. 

      Dampak dari adanya virus corona (covid-19) tersebut yaitu 

adanya penurunan Ekonomi ,kesulitan dalam dunia 

pendidikan. Virus corona (Covid-19) menjadi wabah yang 

sangat dahsyat sehingga banyak orang yang terlular atau 

terpapar virus corona (covid-19) bisa mengalami komplikasi di 

bagian organ tubuh yang menyebabkan kematian. Dengan 

ada nya KLB ( Kejadian Luar Biasa ). Pemerintah Indonesia 

mengambil kebijakan untuk melockdown kegiatan atau 

aktivitas dalam keseharian, kebijakan tersebut dilakukan agar 

mencegah terjadi nya klater baru virus Corona (covid-19). 

Tetapi dampak dari lockdown tersebut membuat melemah nya 

sistem ekonomi dunia salah satu nya di Negara Indonesia 
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mulai dari perdagangan dan perindustrian an. Dan dampak 

bagi para buruh kerja yaitu di phk ,karena pengurangan 

karyawan untuk mencegah pengeluaran lebih ,dari 

perusahaan tersebut. Penerapan sistem Lockdown di 

Indonesia ini juga berdampak besar di bidang pendidikan yang 

dimana KBM ( Kegiatan Belajar Mengajar ) harus di hentikan 

dalam batas waktu yang belum di tentukan, tapi beda nya 

dengan dampak perekonomian di bidang pendidikan tersebut 

masih bisa di lakukan dengan cara Daring atau belajar secara 

online. Dalam dunia pendidikan yang dilakukan secara Daring 

atau belajar online masih ada kesulitan dalam kegiatan 

belajar, yaitu paket data, internet dan jaringan seluler dari 

ponsel masing-masing siswa/mahasiswa, hal tersebut juga 

berdampak bagi murid yang kurang mampu, misal tidak 

mempunyai ponsel atau gadget dan semacam nya untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dalam dunia pendidikan di 

era covid-19 ini benar-benar sangat terganggu. 

           Pada saat ini masyarakat indonesia harus menjaga 

kehidupan dengan sehat, dengan cara harus menggunakan 

masker, handsanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap 

menjaga imunitas tubuh dan tetap berfikir positif, jangan panik 

atau takut berlebihan dalam KLB (kejadian Luar Biasa) Covid-

19 ini karena semua penyakit datang bisa dari pikiran juga. 

Dan di harapkan masyarakat lebih selektif dalam membaca 

berita dalam semua media, dan tidak menerima secara 
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mentah-mentah informasi yang sedang beredar di 

masyarakat.  

        Di saat pandemi sekarang indonesia sudah menerapkan 

kegiatan new normal yaitu kegiatan dimana masyarakat 

sebagian dapat melangsungkan kegiatan bekerja seperti 

biasanya, namun dari perusahaan juga mengantisipasi 

dengan menerapkan protokol kesehatan misalnya, sebelum 

masuk ke pabrik/kantor dari pintu masuk di cek suhu badan 

dan semua karyawan di wajibkan memakai masker, membawa 

handsanitzer serta di wajibkan cuci tangan sebelum bekerja.  

         Dampak dari pademi covid-19 sekarang new normal 

sudah di terapkan sehingga masyarakat perlu dengan adanya 

perilaku hidup bersih sehat. Dengan adanya perilaku hidup 

bersih sehat secara tidak langsung masyarakat sudah 

melakukan upaya mencegah penyebaran Covid-19. Ada pun 

cara perilaku hidup bersih sehat sebagai berikut: 

1. Mencuci tangan dengan sabun, setiap habis 

melakukan aktivitas transaksi atau kegiatan – kegiatan 

lainnya. 

2. Menggunakan handsanitizer 

3. Tidak merokok 

4. Rajin berolahraga,agar tubuh tidak mudah terkena 

penyakit atau virus 

5. Mengonsumsi makanan yang sehat 
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6. Rajin membersihkan lingkungan sekitar agar terhindar 

dari penyakit 

7. Hindari tempat yang ramai dan kontak dekat dengan 

siapapun yang mengalami demam atau batuk  

8. Tetaplah dirumah saja jika anda merasa tidak sehat. 

Dari penjelasan tentang perilaku hidup bersih sehat 

(PHBS), semoga masyarakat dapat mengerti dengan ada nya 

Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), dan semoga Perilaku 

Hidup Bersih Sehat (PHBS)  juga dapat membantu 

masyarakat supaya bisa menjaga kebersihan dan kesehatan 

dengan baik untuk beraktivitas di masa pandemi. Dengan 

menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) masyarakat 

dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan 

kualitas hidup 
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BAB V  
Membangun Karakter Disiplin Anak 
dengan Mencuci Tangan dan Menggosok 
Gigi  
(Yunda Arumi / Mahasiswi PGSD) 

 

Pendidikan karakter merupakan sistem pendidikan yang 

bertujuan untuk menanamkan nilai karakter kepada peserta 

didik maupun anak-anak dimana didalamnya terdapat 

komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk 

melakukan nilai-nilai tersebut. Sehingga peserta didik maupun 

anak-anak dapat membangun karakter individu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

 Karakter disiplin merupakan sikap dan perilaku yang 

muncul akibat kebiasaan dalam menaati aturan, hukum 

maupun perintah. Karakter disiplin ini adalah suatu wujud 

perilaku yang dilakukan oleh peserta didik maupun anak-anak 

dalam mematuhi peraturan. 

 Untuk saat ini, Indonesia sedang terkena wabah virus 

Corona ( Covid-19 ). Virus Corona ini menyerang infeksi 

sistem pernafasan pada manusia. Wabah ini berdampak 

sangat buruk terhadap kegiatan pendidikan dan ekonomi di 

Indonesia. Pada saan ini, Indonesia telah menerapkan hidup 

secara New Normal, dimana semua kegiatan sudah mulai 
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membaik secara perlahan dan harus sesuai dengan protokol 

kesehatan. 

 Membangun karakter disiplin pada anak saat pandemi 

sekarang memanglah sangat sulit, karena pendidikan di 

sekolah sedang berlangsung secara daring. Untuk itu orang 

tua tidak perlu khawatir bahwa karakter displin anak-anak 

akan tidak terlaksanakan. Ada beberapa cara untuk 

membangun karakter disiplin yang dapat dilakukan di rumah 

yaitu dengan rajin mencuci tangan dengan benar dan 

menggosok gigi dengan benar. 

 Di dalam BAB ini, akan terdapat cara-cara dalam 

mencuci tangan dan menggosok gigi dengan benar. Berikut 

beberapa cara mencuci tangan dan menggosok gigi dengan 

benar. 

A. Cara Mencuci Tangan Dengan Benar 

    1. Basahi tangan dengan air yang mengalir 

 

      

            Sumber : www.dettol.co.id 

    2. Tuangkan atau usapkan sabun secukupnya 

 

          Sumber:: www.dettol.co.id  

http://www.dettol.co.id/
http://www.dettol.co.id/
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    3. Gosok telapak tangan secara bersamaan 

 

      

          Sumber : www.dettol.co.id 

4. Gosok jemari, jempol, dan kulit di sela-sela 

 

     

              Sumber : www.dettol.co.id 

5. Bersihkan telapak tangan dengan kuku 

 

      

           Sumber : www.dettol.co.id 

6. Gosok bagian belakang setiap tangan 

 

     

          Sumber : www.dettol.co.id 

 

http://www.dettol.co.id/
http://www.dettol.co.id/
http://www.dettol.co.id/
http://www.dettol.co.id/
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7. Kemudian cuci dengan air bersih yang mengalir 

 

     

         Sumber : www.dettol.co.id 

8. Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih 

 

     

           Sumber : www.dettol.co.id 

B. Cara Menggosok Gigi Dengan Benar 

    1. Posisikan sikat gigi pada sudut 45 derajat dari gusi 

 

 

    Sumber : dinkes.beraukab.go.id 

    2. Maju dan mundurkan secara lembut dengan gerakan 

        pendek 

 

        

    Sumber : dinkes.beraukab.go.id 

http://www.dettol.co.id/
http://www.dettol.co.id/
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    3. Gunakan ujung sikat untuk membersihkan permukaan 

        dalam gigi depan dengan gerakan ke atas dan bawah 

 

 

    Sumber : dinkes.beraukab.go.id 

    4. Sikat lidah dengan lembut untuk menghilangkan bakteri 

        dan menjaga nafas tetap segar 

 

 

      Sumber : dinkes.beraukab.go.id 

 Kegiatan mencuci tangan dan menggosok gigi yang 

dilakukan secara rutin akan berdampat baik kepada anak-

anak dan akan terbentuk karakter disiplin pada anak. 
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BAB VI  
Metode Rewarding di Era New Normal 
pada Anak  
(Pinandita Agustian P. / Mahasiswa Ilmu Hukum) 

 

Di era New – Normal , satu hal yang menjadi tantangan 

bagi Orang Tua atau Wali terhadap anak ialah bagaimana 

menerapkan New Normal kepada anak itu sendiri. Sesuai 

amanat pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Udang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (1) Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan (2) Perlindungan Anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Sehingga kita sebagai Orang Tua 

atau Wali dari anak tersebut tidak dapat serta merta 

menerapkan New Normal kepada anak dengan cara-cara 

yang tidak sepantasnya, entah itu berupa paksaan yang 

berujung pada kekerasan , baik kekerasan fisik maupun 

mental yang sudah terlewat batas . 
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Pada Buku ini kami mencoba mengenalkan Orang Tua / 

Wali Anak dengan sebuah metode Rewarding dalam dalam 

penerapan kehidupan New Normal kepada anak . Metode 

Rewarding ini tentunya sangat ramah anak dan bisa menjadi 

alternatif jitu untuk menghadapi New Normal untuk si Buah 

Hati  

Apa Itu Metode Rewarding? 

Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan 

balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok 

karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan 

atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil 

melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang 

ditetapkan. Istilah reward berasal dari bahasa Inggris yang 

artinya hadiah, penghargaan atau imbalan. Secara harfiah 

yang dimaksud dengan Reward ialah sebuah penghargaan, 

dan disini ada imbuhan kata +ing yaitu aktivitas yg dilakukan . 

Jadi, dapat dikatakan bahwa rewarding adalah pemberian 

penghargaan 

Fungsi dan Tujuan Rewarding 

Tujuan yang dicapai dalam pemberian reward adalah 

meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yaitu 

seseorang harus melakukan suatu perbuatan, maka 

perbuatan itu timbul dari kesadaran orang itu sendiri. 

Pemberian reward diharapkan dapat membangun suatu 
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hubungan yang positif antara Orang tua dengan Anak. atasan 

dengan bawahan atau guru dengan murid, karena reward 

adalah bagian dari rasa sayang kepada sesama. 

Prinsip kerja metode rewarding  

Prinsip kerja metode rewarding di era New Normal pada 

anak ini sederhana dan sangat ramah anak . Bagaimana 

tidak? Disini anak diajarkan untuk berlatih disiplin, 

bertanggung jawab dan membentuk kesadaran akan bahaya 

dari sebuah wabah pandemi , tetapi degan metode yang 

berbeda ,edukatif, dan exciting .  

Langkah pertama dalam metode rewarding ini Orang Tua 

atau Wali dapat membuat sebuah tabel sederhana terdiri dari 

Checklist-Checklist dimana tiap Checklist berisikan kegiatan 

yang menunjang aktivitas anak setiap harinya di era New 

Normal pada masa pandemi, seperti PHBS/Pola Hidup Bersih 

Sehat , Pemakaian masker saat aktivitas di luar Rumah, 

pengerjaan tugas sekolah Daring, dan lain sebagainya sesuai 

jenjang dan kebutuhan anak itu sendiri 

Berikut adalah contoh dari tabel metode Rewarding: 

1 Bangun Pagi dan Gosok Gigi  

2 Sarapan (Jangan lupa cuci tangan)  

3 Mandi pagi  

4 Membawa handsanitizer & masker saat beraktivitas di luar rumah  

5 Mencuci tangan sebelum masuk rumah  
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6 Makan siang (Jangan lupa cuci tangan)  

7 Mandi sore  

8 Makan Malam (Jangan lupa cuci tangan)  

9 Mengerjakan tugas daring  

10 Sikat gigi,kemudian tidur malam  

Isi kegiatan di dalam checklist tidak harus tepaku dengan 

model tabel diatas, Orang tua atau Wali bisa melakukan 

sebuah improvisasi kegiatan sesuai dengan jenjang sekolah 

anak ataupun dengan kebutuhan anak. Misal orang tua 

menambahkan checklist Extra yang berbeda beda pada setiap 

harinya (misal pada hari Jumat, bisa ditambahkan Checklist 

memotong kuku) 

Bila setiap kegiatan sudah dikerjakan anak dengan baik, 

maka anak berhak memperoleh tanda Check dari orangtua 

atau Wali pada kolom paling kanan. Agar tidak membosankan 

dalam proses nya , orang tua bisa berinovasi mebuat checklist 

tersebut dengan bentuk yang beragam misal tanda sticker 

seperti:  

   
 

Dok. Pinandita Agustian P. 

Dengan begitu anak akan tertarik secara visual dan 

merupakan bentuk motivasi tersendiri untuk lebih giat 

melaksanakan kegiatan di setiap checklist  
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Pada setiap periode nya (setiap 1 minggu sekali atau 2 

minggu sekali ) diadakan penukaran checklist tersebut dengan 

Reward/hadiah itu sendiri .Reward/hadiah memiliki bobot 

checklist yang berbeda-beda sesuai dengan value yang 

dimiliki  misalnya : 

 

Dok. Pinandita Agustian P. 

 

Diatas adalah contoh reward yang diberikan penulis kepada 

Anak- Anak di desa penulis dalam rangkaian kegiatan 

Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (Dari Rumah) Unisri 

Kelompok 24 “Edukasi Penerapan New Normal Kepada 

Anak denga Metode Rewarding di Desa Purwosuman” . 

Reward juga bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan 

kemampuan orang tua dan kebutuhan si Buah Hati. Untuk e-

book Buku Claim Reward hasil karya pengampu sub-Bab, 

dapat diunduh di link berikut : 

https://drive.google.com/drive/folders/19NVyAN_pC23fQPihNa

7qzt8oOlfCBpcf?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/19NVyAN_pC23fQPihNa7qzt8oOlfCBpcf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19NVyAN_pC23fQPihNa7qzt8oOlfCBpcf?usp=sharing
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Untuk Ayah dan Bunda di rumah, selamat mencoba 

metode rewarding ini, semoga sukses dan sehat selalu! 

#LawanCorona 
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BAB VII  
Platform Kegiatan Belajar Menganjar 
Daring 
(Fitri Warna Sari / Mahasiswi Ilmu Komunikasi) 

 

 Sistem kegiatan belajar mengajar Daring (dalam 

Jaringan) merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan 

secara online menggunakan jaringan internet dan dilakukan 

tanpa tatap muka antara Guru dan siswa. Pembelajaran 

daring memudahkan guru dan siswa untuk tetap 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun di tempat 

yang berbeda dengan memanfaatkan media online. 

 Kegiatan Belajar Mengajar daring bisa dilakukan 

melalui Perangkat Personal Komputer (PC)/laptop dan 

SmartPhone. Perangkat-perangkat tersebut, harus terkoneksi 

jaringan internet dan sudah terinstal aplikasi (Media online) 

yang akan digunakan untuk Pembelajaran daring.  

 Ketidak efektifan pembelajaran daring banyak terjadi 

karena Kegagapapan pengguna. Salah satu faktornya adalah 

aplikasi yang platformnya tidak user friendly, sehingga 

beberapa pelajar daring pemula tidak bisa mengoperasikan 

dan tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. 
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 Platform paling sederhana yang biasa digunakan untuk 

Kegiatan Belajar Mengajar Daring bagi pemula adalah 

WhatsApp Group. Pengoperasian whatsapp memang sangat 

mudah, dan sudah biasa digunakan oleh banyak kalangan, 

baik oleh guru maupun siswanya. Akan tetapi, penggunaan 

WhatsApp Group untuk Kegiatan Belajar Daring setiap hari 

dinilai kurang efektif, karena memori akan cepat penuh 

dengan materi-materi yang dikirim oleh guru yang berupa File 

Dokumen, Gambar maupun video, begitupun sebaliknya, yaitu 

masuknya file tugas dari siswa. Selain itu, jika terlalu banyak 

pesan, pengumuman dan tugas dari guru yang dikirim di awal 

akan tertimbun. 

 Selain WhatsApp Group ada beberapa platform lain 

yang mampu mendukung berjalannya kegiatan belajar 

mengajar. Penggunaannya sangat user friendly, bisa di akses 

di PC/laptop maupun SmartPhone. Platform ini digunakan oleh 

hampir semua tingkatan pendidikan mulai dari SD hingga 

Perguruan tinggi. Platform tersebut diantaranya : 

1. Google Classroom 

Google classroom merupakan salah satu fitur yang ada di 

G Suite For Education, layanan belajar daring gratis yang 

diluncurkan Google. Google classroom dapat digunakan 

untuk membantu guru mendistribusikan materi, dan 

membantu siswa membuat tugas tanpa harus bertatap 
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muka. Ada beberapa fitur di dalam google classroom, 

diantaranya adalah : 

 Assignment : Tempat untuk mengelola tugas, 

siswa dapat melihat, mengumpulkan dan mengedit 

kembali tugas yang sudah dikumpulkan melalui 

fitur ini.  

 Penilaian (Grading) : Fitur ini membantu guru 

untuk memantau perkembangan siswa dengan 

melihat hasil dari penugasan, selain menilai, guru 

juga bisa memberi komentar atau masukan untuk 

siswa melalui fitur ini, 

 Calender : untuk penjadwalan 

 Google Docs, Sheet, Slides : untuk penulisan  

 Forum Komunikasi : untuk menyampaikan 

pengumuman, penjadwalan dan tempat bertukar 

respon antara guru dan siswa 

 Anggota : untuk melihat siapa saja yang 

bergabung di kelas 

Membuat kelas di Google Classroom juga sangat mudah : 

 Masuk ke classroom.google.com 

 Klik tanda + di halaman kelas kemudian pilih Buat 

kelas 

 Masukkan nama kelas, deskripsi, jadwal, tingkat 

kelas, mata pelajaran. 
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 Lalu klik buat, secara otomatis google classroom 

akan memberikan kode yang bisa dibagikan untuk 

siswa agar bisa bergabung di kelas kita. 

Cara untuk bergabung digoogle classroom adalah cukup 

dengan klik tanda + di halaman kelas, kemudian klik join 

class dengan memasukkan kode kelas yang telah dibuat 

oleh guru. 

2. Video Youtube 

Youtube merupakan aplikasi online yang sudah sangat 

dikenal oleh masyarakat luas, aplikasi ini merupakan 

media untuk mengunggah atau menonton berbagai video 

dengan cepat dan mudah. Hanya dengan menuliskan 

video yang kita cari di fitur search kita akan menemukan 

video yang ingin kita tonton. Tidak hanya sebagai tempat 

publikasi, bagi seorang youtuber, youtube merupakan 

media mencari penghasilan.  

Youtube juga bisa digunakan sebagai media Kegiatan 

belajar mengajar online, dengan video youtube guru bisa 

menjelaskan materi dengan jelas, bisa ditambah dengan 

gambar atau animasi untuk lebih memperjelas materi. 

Video youtube sudah banyak digunakan untuk Kegiatan 

Belajar Mengajar Online dari SD hingga perguruan tinggi 

di beberapa instansi pendidikan, guru membuat konten 

video yang kemudian diupload di youtube dan 

membagikan link youtubenya kepada siswanya.  
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Dengan video youtube kita bisa berulang kali menonton 

video materi pelajaran tanpa harus mengunduhnya. 

Youtube juga memudahkan kita membagikan video 

kepada banyak orang dengan cepat menggunakan link 

video yang kita upload. 

Selain itu, dengan youtube kita tetap bisa melakukan 

kegiatan besar seperti Seminar, Kuliah Umum, 

Pembekalan, wisuda secara daring. Kita bisa menyimak 

kegiatan yang diselenggarakan instansi dari rumah dan 

bisa memberi tanggapan melalui live comment.  

3. Google Meet  

Google meet merupakan sebuah aplikasi belajar Online 

yang bisa dilakukan dengan Video call maupun live chat. 

Google meet mampu menampung peserta lebih dari 100 

orang dan durasi lebih dari 60 menit. Dengan google meet 

kita bisa melakukan presentasi dengan menampilkan 

layar monitor kita yang berisi materi kepada teman-teman 

di google meet.  

Cara memulai meeting dan membuat kode meeting cukup 

mudah, Admin cukup klik fitur “New Meeting” kemudian 

akan muncul kode yang bisa dibagikan kepada peserta 

meeting. 

Bagi peserta, untuk bergabung di google meet kita cukup 

klik “meeting code” dan memasukan Kode yang dibagikan  

oleh admin meeting lalu klik “join meeting”, tunggu sampai 

Admin meeting menerima permintaan bergabung kita.  
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4. Zoom Meeting 

Zoom meeting merupakan salah satu platform untuk 

melaksanakan meeting atau video conference. Sistem 

kerja zoom hampir sama dengan Google meet, kita bisa 

melakukan meeting via Video Call dengan banyak orang 

sekaligus. Platform ini juga cocok digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar daring, siswa dan guru bisa 

saling berinteraksi melalui Video Call dari rumah masing-

masing.  

Untuk memulai zoom meeting, sebelumnya kita harus 

mendaftarkan akun terlebih dahulu. URL dan password 

meeting dari zoom bisa digunakan berulang dan jangka 

waktu lama. Jadi, URL dan password bisa dibagikan jauh-

jauh hari kepada orang lain. Sedangkan untuk bergabung 

ke zoom meeting, cukup dengan Klik link URL dan 

memasukkan password yang sudah dibagikan oleh 

Host/admin zoom. 

Zoom meeting dapat menampung 100 partisipan dengan 

gratis 40 menit video conference. Apabila kita butuh waktu 

rapat lebih dari 40 menit dan lebih dari 100 partisipan, kita 

bisa menggunakan akun Pro, bussines, enterprise dengan 

harga sekitar Rp. 200.000,- per bulan. 

5. Google Formulir 

Salah satu layanan google yang sangat membantu dalam 

survey, tanya jawab maupun membuat soal ujian dan lain-

lain tanpa harus mencetak file. Kita bisa melihat langsung 
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hasil jawaban atau tanggapan dari audience yang 

mengikuti survey kita di google formulir. Cukup dengan 

membagikan link google formulir yang kita buat, dan 

menunggu audience untuk mengisi kuesioner atau 

pertanyaan yang ada di goole formulir kita. Data yang kita 

dapat dipastikan tidak akan hilang jika menggunakan 

google formulir, karena data-data tersebut secara 

otomatis akan tersimpan di google drive. 

Cara membuat google formulir : 

 Buka forms.google.com 

 Kemudian buat kuis dan edit format formulir, jawaban 

kuis bisa ditentukan format jawabannya (pilihan 

ganda, deskripsi singkat, deskripsi panjang, dan lain-

lain) 

 Setelah selesai membuat kuis di google formulir, bisa 

langsung membagikan link google formulir yang 

sudah dibuat. 

 Untuk melihat tanggapan responden bisa dilihat di 

fitur Respons. 

 Kemampuan untuk menginovasi, merancang materi, 

menciptakan metode pembelajaran, dan memilih platform 

yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar merupakan hal 

penting yang akan menentukan keberhasilan pembelajaran 

daring, terutama di masa pandemi yang memaksa hampir 
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semua kegiatan, salah satunya Kegiatan Belajar Mengajar 

dilakukan secara daring. 
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BAB VIII  
Peran Orangtua dalam Pembelajaran 
Daring  
(Medeline Albright Rahayu S. / Mahasiswi PGSD) 

 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang 

pencegahan virus COVID-19, pemerintah telah mengalihkan 

pembelajaran yang semula dilaksanakan di sekolah secara 

tatap muka ke pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal 

dengan pembelajaran daring. Melalui pembelajaran jarak jauh 

maka siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk 

menghindarkan siswa dari kerumunan. Pembelajaran daring 

berbeda dengan libur sekolah. Siswa akan diberikan tugas 

oleh guru sedangkan guru mengajarkan materi kepada siswa. 

Secara garis besar pembelajaran daring dan luring memiliki 

tujuan yang sama. Hanya saja dalam pelaksanaanya 

pembelajaran daring antara siswa dan guru tidak saling 

bertatap muka. Guru mengandalkan teknologi sebagai 

penyalur materi pembelajaran dan siswa akan belajar dan 

mengerjakan tugas di rumah masing-masing.  

Namun, karena pembelajaran daring ini sangat 

mengandalkan teknologi maka orang tua perlu mengawasi 

proses pembelajaran daring anak-anaknya. Beberapa peran 

penting orangtua yaitu : 
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1. Mendukung proses pembelajaran daring. Tanpa 

adanya dukungan orangtua pembelajaran daring akan 

sulit dilaksanakan karena pembelajaran ini orangtua 

berperan penting 

2. Kesadaran orangtua akan kondisi saat ini yang 

memerlukan pembelajaran jarak jauh 

3. Menyediakan sarana prasarana seperti laptop atau 

handphone serta menyediakan data paket atau wifi 

untuk penyalur proses pembelajaran 

4. Orangtua akan melakukan peran ganda yaitu sebagai 

orangtua dan guru di rumah. Sehingga perlu disadari 

bahwa pembelajaran daring kurang lebih akan 

menambah daftar tugas orangtua 

5. Mengawasi, mendampingi, dan mengarahkan proses 

pembelajaran anaknya agar anak tidak lepas kendali 

mengakses hal-hal yang menganggu proses 

pembelajaran.  

6. Memahami karakter anak sebab orangtua akan 

mampu membangun pembelajaran daring yang 

menyenangkan bagi anak. 

7. Orangtua adalah motivator anaknya. Dalam 

pembelajaran daring seringkali anak bosan maka 

orangtua harus mampu memberikan motivasi-motivasi 

untuk anaknya 

Hal lain yang bisa dilakukan orangtua ialah membangun 

kerjasama antara guru. Hal ini akan mengurangi resiko salah 
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tangkap yang mungkin terjadi antara guru dengan orangtua 

dalam pembelajaran daring ini. Dengan adanya pembelajaran 

daring ini orangtua akan mampu melihat proses pembelajaran 

anaknya yang terkadang akan disuguhi hal tak terduga. Salah 

satu contohnya orangtua akan mengenal gaya belajar anak, 

sikap-sikap anak dalam menangani sebuah masalah akan 

terlihat dari pembelajaran daring ini karena orangtua berperan 

sebagai pengawas di rumah. Maka, baiknya orangtua juga 

mengajarkan sikap-sikap religius sebab sikap ini akan sangat 

terlihat saat anak dihadapkan dalam sebuah permasalahan 

yang diberikan guru sebagai tugas. 

Daftar Pustaka : 

1. Ashari, M. (2020). Proses Pembejalaran Daring di Tengah 
Antisipasi Penyebaran Virus Corona Dinilai Belum 
Maksimal. https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-
01353818/prosespembejalaran-daring-di-tengah-
antisipasi-penyebaran-virus-corona-dinilai-belummaksimal  
Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 

2. Winingsih, Endang. (2020). Peran Orang Tua Dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh. 
https://poskita.co/2020/04/02/peran-orangtua-
dalampembelajaran-jarak-jauh/  Diakses pada tanggal 27 
Agustus 2020 

  

https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01353818/prosespembejalaran-daring-di-tengah-antisipasi-penyebaran-virus-corona-dinilai-belummaksimal
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01353818/prosespembejalaran-daring-di-tengah-antisipasi-penyebaran-virus-corona-dinilai-belummaksimal
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01353818/prosespembejalaran-daring-di-tengah-antisipasi-penyebaran-virus-corona-dinilai-belummaksimal
https://poskita.co/2020/04/02/peran-orangtua-dalampembelajaran-jarak-jauh/
https://poskita.co/2020/04/02/peran-orangtua-dalampembelajaran-jarak-jauh/


 53 

BAB IX  
Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau  
(Indra Wijayanti / Mahasiswi PGSD) 

 

Dunia sedang mengalami pademi karena virus corona. 

Indonesia adalah negara yang salah satunya saat ini 

mengalami pademi. Dampak dari adanya pademi hampir di 

seluruh sektor.  Bukan hanya dirasakan dalam bidang 

perekonomian tetapi juga dunia pendidikan. Dunia pendidikan 

diharuskan bisa belajar  dengan sistem online. Di Era new 

normal ini daerah yang ada di zona hijau bisa menjalankan 

pembelajaran tatap muka dengan selalu mengedepankan 

protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka juga 

dilaksanakan melalui dua fase yakni masa transisi dan masa 

kebiasaan baru atau new normal. 

Masa Transisi berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak 

dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. 

Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu 

dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan 

pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh 

satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi 

kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan,. 

Demikian isi buku saku Kemendikbud yang dilihat pada 

Minggu (12/7/2020). 

Berbeda dengan daerah yang masih zona orange, merah 

dan kuning masih dilarang untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran secara tatap muka. Adapun bagi yang bisa 

melaksanakan pembelajaran tatap muka di zona hijau, hal 

yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan pembelajaran 
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tatap muka bagi satuan pendidikan, yaitu sebagaimana 

tercantum pada table di bawah ini : 

 

No Daftar Periksa kesiapan satuan pendidikan sesua 

protokol kesehatan Kemenkes 

1.  Ketrersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti : 

 Toilet bersih. 

 Sarana cuci tangan dengan air mengalir 

menggunakan sabun atau cairan pembersih 

(hand sanitizer) 

 Disekfektan  

2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan 

(puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainya) 

3 Kesiapan menerapkan area wajib masker kainatau 

masker tembus pandamg bagi yang memiliki peserta 

disabilitas rungu.  

4 Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) 

5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh 

melakukan kegiatan di satuan pendidikan: 

 Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang 

tidak terkontrol 

 Tidak memiliki akses transpotasi yang 

memungkinkan penerapan jaga jarak 

 Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, 

orangye, dan merah atau riwayat kontak dengan 
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orang terkonfirmasi positif COVID19 dan belum 

menyelasaikan isolasi mandiri selama 14 hari. 

6 Membuat kesepakatan bersama koite satuan 

pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran 

tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan 

kesepakatan tetap perlu menerapakan protocol 

kesehatan. 

Sumber : keputusan bersama kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

kementerian Agama, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam 

Negeri (15 juni 2020) 
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(Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun Ajaran dan tahun 

akademik baru di Masa Pademi Corona virus Disease(covid19) 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka di zona 

hijau sudah bisa dilaksanakan dengan selalu menekankan 

protokol kesehatana yang ketat. Siswa dan guru harus 

berkerja sama untuk selalu mentaati protokol kesehatan 
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BAB X  
Perubahan Dunia Pendidikan diI 
Perguruan Tinggi 
(Siti Nur Fatimah / Mahasiswi PGSD) 

 

   Adanya pandemi Covid-19 mengubah dunia 

Pendidikan, yang awalnya di lakukan secara tatap muka kini 

harus dilakukan secara daring termasuk di Pendidikan Tinggi. 

melalui surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No 1 tahun 2020 

tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19) di Perguruan Tinggi.  Melalui surat edaran 

teresebut pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada 

Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran 

jarak jauh dan menyarankan Mahasiswa untuk belajar dari 

rumah masing-masing.   

     Adanya tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh  yang membutuhkan proses adaptasi dalam 

kegiatan belajar - mengajar agar lebih efektif. Banyak 

munculnya aplikasi belajar online membuat pembelajaran 

daring dapat di lakukan dengan efektif. Pembelajaran jarak 

jauh secara online juga mampu menumbuhkan kemandirian 

belajar mahasiswa. Belajar tanpa bimbingan langsung dari 

dosen membuat mahasiswa secara mandiri mencari informasi 
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mengenai materi kuliah dan tugas-tugas yang diberikan 

kepada mereka. Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah 

membaca buku referensi, artikel online, jurnal-jurnal ilmiah, 

atau berdiskusi dengan rekan sebaya melalui applikasi-

applikasi pesan instan. 

Sebagai usaha pencegahan penyebaran Covid-19, 

WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara 

kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan 

massa. Untuk itu pembelajaran konvensional yang 

mengumpulkan banyak mahasiswa dalam satu ruangan perlu 

ditinjau ulang pelaksanaannya. Pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan skenario yang mampu meminimalisir 

kontak fisik antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, 

ataupun antara mahasiswa dengan dosen. Menurut Milman 

(2015) penggunaan teknologi digital memungkinkan 

mahasiswa dan dosen berada di tempat yang berbeda selama 

proses pembelajaran. 

Sekarang semua interaksi di gantikan serba digital, 

adanya pandemi Covid- 19 membuat tantangan tersendiri di 

dunia Pendidikan, belajar secara online tidak mudah jaringan 

internet dan juga kuota menjadi kebutuhan utama dalam 

proses belajar online. Banyak Mahasiswa yang mengeluhkan 

perubahan sistem belajar ini karena keterbatasan sinyal dan 

membuat komunikasi antara Mahasiswa dan juga Dosen 

menjadi agak lambat. Banyak juga Mahasiswa yang 
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ketinggalan informasi membuat banyak tugas yang tidak dapat 

dikejar sesuai dedline yang di tentukan oleh Dosen. 

Tidak hanya dalam proses belajar mengajar 

Universitas juga harus mengubah cara pendaftaran 

Mahasiswa baru, pengumuman kelulusan, ujian, KKN hingga 

wisuda yang harus dilakukan secara online. Apabila tetap 

harus tatap muka dengan Dosen harus menerapkan protokol 

kesehatan dengan memakai masker dan juga jaga jarak 

aman.  

Tips lancar belajar online : 

 Pastikan koneksi internet dirumah stabil, teutama di 

jam kerja. Kemungkinan besar kelas akan di lakukan 

melalui zoom, google meet, clasroom dll 

 Rekam semua pembelajaran online dari Dosen. Buat 

kamu yang ketinggalan, atau internet lagi lemot ini bisa 

menjadi pemecahan sederhana dan efektif, selain itu, 

kamu juga bisa melihat ulang kuliah online kapanpun 

dan dimanapun. 

 Jangan sampai telat online lebih dari waktu yang 

ditoleransi oleh Dosen. Sama seperti kuliah offline, 

kuliah online juga memiliki etika dan norma yang harus 

dipenuhi agar proses belajar mengajar tetap lancar. 

 Persiapkan buku sendiri, kamu bisa langsung 

menyimak sambil mendengarkan penjelasan dari 
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Dosen. Belajar akan jadi lebih efisien dan 

menyenangkan. 

Dalam penyaringan Mahasiswa baru Universitas harus 

menyediakan website resmi untuk memudahkan calon 

Mahasiswa untuk mendaftarkan diri. Sebelum masa pandemi 

beberapa Universitas sudah menerapkan pendaftaran seacara 

online jadi pendaftaran secara online sudah menjadi hal yang 

biasa bagi sebagian Universitas. Langkah – langkah 

pendaftaran online : 

1. Klik link yang sudah di bagikan oleh universitas 

masing- masing 

2. Klik formulir pendaftaran, akan tampil pilihan program 

studi silahkan pilih diantara program studi yang anda 

inginkan, maksimal 2 program studi. 

3. Klik proses 

4. Isilah data pada formulir pendaftara dengan lengkap 

5. Aploud foto digital dalam bentuk jpg/ png/ gif. Dan 

setiap file max 500kb pada saat melakukan 

pendaftaran online (wajib) 

6. Klik proses ada di bagian akhir formulir online (Apabila 

setelah klik proses, formulir online tidak dapat 

memproses data anda, maka kemungkinan ada data 

yang belum diisi dengan benar) 

7. Cetak formulir pendaftaran dan simpan NO 

pendaftaran. 
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8. Bayar biaya pendaftaran melalui bank dan isikan no 

pendaftaran dibagian berita 

9. Untuk mencetak kartu ujian masuk kehalaman web 

yang diberikan universitas masing- masing 

10. Log in dengan no pendaftaran yang anda dapatkan 

setelah mengisi formulir online 

11. Anda dapat ,mencetak kartu ujian setelah melakukan 

pembayaran pendaftaran. 

Ospek yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini 

juga harus dilakukan secara online, pemberian materi 

diberikan dengan cara ceramah atau metode lain yang tidak 

perlu mengumpulkan Mahasiswa. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari adanya kerumunan yang bisa berpontensi 

menyebarkan Covid-19.  

Akses jaringan internet menjadi masalah besar tidak di 

semua daerah memiliki sinyal yang lancar dan juga 

membutuhkan kuota data yang sangat besar, yang 

menyebabkan ospek secara daring durasinya lebih singkat 

daripada ospek secara tatap muka. 

Pelaksanaan ujian tengan semester dan ujian akhir 

semester juga dilakukan secara online menyesuaikan dengan 

adanya kebijakan pemerintah. Mekanisme ujian online yaitu : 

1. Ujian dilakukan secara mandiri oleh Dosen pengampu 

mata kuliah masing- masing 
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2. Semua Dosen wajib membuat soal sendiri soal mata 

kuliah masing masing dan mendistribusikan kepada 

Mahasiswa masing- masing 

3. Ujian dapat dilkukan melalui e-mail, bersifat take- 

home test atau ujian tersruktur sesuai jadwal ujian 

yang telah di tentukan oleh akademik. 

4. Bagi Dosen yang memberikan take home test, maka 

Dosen boleh memberikan ujian dalam kurun waktu 

masa ujian 2 minggu. 

5. Jika dosen mau menggunakan cara lain, dipersilahkan 

sesuai dengan kebebasan Dosen masing- masing. 

KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

harus di laksanakan oleh Mahasiswa, Yang juga sebagai 

wadah dalam menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama 

Menempuh perkuliahan serta sebagai wujud nyata dalam 

mengabdi kepada masyarakat.  adanya Pandemi Covid- 19 

tidak di jadikan Hambatan. 

Di era New Normal ini  Sebagian besar Universitas di 

Indonesia mengadakan KKN Secara Daring atau biasa di 

sebut dengan KKN- DR (KKN Dari Rumah) dan KKN- KS 

(KKN Kerja Sosial) melakukan penguatan atas kesadaran dan 

kepedulian terhadap wabah Covid- 19 dengan memanfaatkan 

berbagai media Sosial , panduan kegiatan KKN 

mengharuskan kegiatan dilaksanakan di daerah tempat tinggal 

Mahasiswa masing – masing. 
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KKN daring di era new normal ini bertujuan untuk 

memutus rantai penyebaran Covid- 19. teknis pelaksaan KKN 

jika ada pertemuan tatap muka harus Terdapat jarak antara 

warga dengan Mahasiswa dan tetap menerapkan protokol 

kesehatan yang berlaku tetap menggunakan masker selama 

kegiatan. dalam melaksanakan kegiatan KKN, Mahasiswa 

tidak mengumpulkan lebih dari 10 orang dalam satu kelompok.  

KKN daring ini di bimbing langsung oleh Dosen 

pembimbing lapangan atau di sebut DPL, kegiatan yang di 

lakukan Mahasiswa adalah membuat program kerja atau 

membuat produk yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat 

dan  sosisalisasi yang berisikan edukasi, himbauan, ilmu 

pengetahuan atau dalam bentuk lain yang bermanfaat  kepada 

masyarakat setempat.  

Kebanyakan Mahasiswa mengeluh karena magang 

tidak ada kabar yang pasti dari Universitas, seperti Mahasiswa 

yang berasal dari prodi PGSD tidak bisa melalukan magang 

karena semua sekolah SD di seluruh Indonesia belajar dari 

rumah (online), banyak juga perusahaan yang tidak menerima 

Mahasiswa magang yang membuat sebagian besar 

Universitas meniadakan magang.  

Sebagian besar Mahasiswa kesulitan saat 

mengerjakan sripsinya karena bimbingan sripsi kini harus 

dilakukan via internet atau dalam jaringan sosial (daring) 

dengan Dosen. Mahasiswa Tidak bisa bertemu langsung 
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dengan Dosen yang bersangkutan. Tak jadi masalah jika 

semua berjalan lancar tetapi sebagian besar Mahasiswa 

merasa kesulitan komunikasi yang mandek dengan Dosen 

pembimbing, sementara target waktu penyelesaian sripsi tidak 

dapat di undur. 

Wisuda online tetap di hadiri Rektor dan juga 

jajarannya dengan memakai atribut lengkap seperti sedang 

melakukan wisuda offline dan tetap mematuhi protokol 

kesehatan, Universitas harus menyediakan website resmi 

sehingga Mahasiswa dapat menyimak dari rumah masing- 

masing atau bisa menggunakan aplikasi yang ada di playstore 

seperti zoom, google meet dll, Universitas juga harus sudah 

memberikan toga dan juga dokumen kepada calon 

wisudawan, untuk melaksanakan wisuda online pemindahan 

tali toga dilakukan oleh orang tua Mahasiswa. 
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BAB XI  
Peluang Bisnis di Era New Normal  
(Intan Rochayati / Mahasiswi Ilmu Akuntansi) 

 

NEW NORMAL. Apa itu new normal? Yang di maksud 

dengan new normal yaitu masa di mana manusia akan 

mengkuti aturan baru dalam jangka waktu yang panjang 

(Roger McNamee). New normal muncul setelah adanya 

wabah covid-19 yang mengakibatkan hampir berhentinya 

seluruh kegiatan atau aktivitas yang terjadi di hampir seluruh 

penjuru dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia.  

Pada Era New Normal masyarakat diperbolehkan untuk 

menjalani rutinitas seperti biasa dengan catatan harus 

mengikuti protokol yang ditetapkan. Beberapa protokol 

tersebut adalah pembatasan jumlah orang yang berkumpul 

dalam satu tempat, wajib memakai masker di tempat umum, 

dan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk gedung 

perkantoran, sekolah, dan pusat perbelanjaan. 

Akibat dari wabah covid-19 ini, sektor-sektor di segala 

bidang seperti pendidikan, politik, sosial bahkan ekonomi 

sekalipun hampir terhenti total, karena semua di himbau untuk 

tidak keluar rumah atau lebih di kenal dengan #dirumahaja. 

Semua kegiatan di anjurkan untuk dilaksanakan di rumah saja. 
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Sekolah di rumah, bekerja di rumah, sosialisasi tatap muka 

hanya dapat dilakukan dengan keluarga. 

Setelah lama kegiatan di hentikan, yang memberikan 

dampak negatif, salah satunya di sektor ekonomi, maka di 

keluarkan kebijakan pemerintah yantu aturan New Normal.  

Di masa New Normal ini, para pelaku usaha harus 

pandai-pandai penciptakan peluang usaha/bisnis apa yang 

bagus dan pas di masa pandemi covid-19 ini, serta bagaimana 

agar bisnis yang di jalankan dapat laku di pasaran dan 

bermanfaat sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. 

Pada tulisan saya kali ini, saya akan mencobo 

memberikan sedikit daftar apa saja peluang bisnis yang pas 

dijalankan di Era New Normal pada masa wabah covid-19 ini.  

6. Menjual alat, bahan dan perlengkapan tanam (sektor 

pertanian). 

Kenapa bisnis ini pas di Era New Normal? Karena 

kegiatan new normal kegiatan di luar rumah tidak sepadat 

dan sesering ketika saat kadaan biasa sebelum pandemi. 

Kegiatan bercocok menjadi plihan yang cocok untuk 

mengisi waktu luang.  

Karena bertanam tidak hanya dapat dilakukan di 

lahan luas seperti sawah, tapi juga dapat memanfaatkan 

lahan-lahan kosong di sekitar pekarangan rumah, serta 
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hal ini juga dapat bermanfaat untuk menunjang sistem 

ketahanan pangan. 

 

7. Makanan dan Minuman Herbal 

Bisnis ini juga menjadi peluang baik di masa pandemi 

karena sekarang masyarakat sangat peduli dengan 

kesehatan diri dan kelauarga serta menjaga imunitas 

tubuh, dan salah satunya yaitu dengan mengonsumsi 

makanan dan minuman yang berbau herbal atau alami. 

Hal ini dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk 

menjual seperti aneka jus buah, sayur-sayuran, serta juga 

dapat menjual jamu herbal seperti kunir asem, beras 

kencur, jahe dll. 

8. Menjual kebutuhan kesehatan seperti Masker, 

Handsanitizer, dan Disinfektan 

Masker , handsanitizer,disinfektan di masa pendemi 

ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di Era 

New Normal yang ketika keluar rumah wajib memakai 

masker dan selalu menyedikan handsanitizer. Maka 

peluang bisnis ini juga sangat cocok di Era New Normal 

ini untuk mencegah penularan Wabah Covid-19. 

9. Usaha Online Shop 

Hal ini mungkin bukan hal baru lagi, namun berjualan 

onlineshop juga benjadi hal yang sangat pas di Era New 

Normal. Karena meskipun sudah bisa beraktivitas di luar 

rumah, namun tidak banyak masyarakat yang tetap 
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waspada dan berfikir-fikir untuk berbelanja secara 

langsung seperti pasar, mall dan yang lainnya. Mereka 

lebih memilih memesan apa yang mereka butuhkan di 

media online, karena tidak harus bertemu dengan banyak 

orang dan juga dapat menghindari kerumunan.  

Peluang berbisnis secara online juga sangat bermanfaat 

dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya 

tanpa harus keluar rumah, dan yang pastinya juga dapat 

mengurangi peluang berkumpulnya masyarakat di tempat-

tempat umum. 

Mungkin itu beberapa daftar peluang bisnis yang dapat di 

jajal di Era New Normal. Oleh karena itu apabila kamu 

memang memiliki pekerjaan yang berorientasi lapangan maka 

mulai dikurangi dan lakukan beberapa peluang bisnis yang 

sudah di jelaskan seperti diatas. Semoga pandemi ini segera 

berakhir dan dapat beraktivitas normal kembali. Temoga 

bermanfaat. 
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BAB XII  
Teknik Marketing E-Comerce di Era New 
Normal 
(Alexander Andi / Mahasiswa Ilmu Manajemen) 

 

New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan 

untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun 

dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah 

pandemi covid-19. Himbauan dari pemerintah ini 

menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan 

virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh 

dunia.Sejak pandemi covid-19 muncul, hampir semua orang 

mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat 

pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan 

virus Corona. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, 

pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan 

kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol 

pencegahan covid-19.  

  

https://www.alodokter.com/kembali-bekerja-setelah-psbb-ini-hal-hal-yang-harus-diterapkan
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COVID-19 memang seakan “badai” yang datang tanpa 

peringatan apa pun. Virus ini bahkan merebak ke seluruh 

penjuru dunia, tidak heran jika World Health Organization 

(WHO) saat itu langsung meningkatkan statusnya sebagai 

pandemik atau penyakit yang lingkup penyebarannya hingga 

ke seluruh dunia. 

Dari kasus pertama virus corona yang terjadi di Tiongkok 

tepatnya di Provinsi Wuhan hingga saat ini merebak seluruh 

penjuru negeri dan menjangkait lebih dari 6,5 juta penduduk 

bumi, COVID-19 juga berimbas ke banyak sektor, dari politik, 

pendidikan dan tentu saja yang tidak kalah krusial, sektor 

bisnis.Untuk para pebisnis yang memiliki sistem tatap muka 

tentu adanya pandemik ini menjadi salah satu penghambat 

dari keberjalanan bisnis. Ditambah lagi dengan 

diberlakukannya anjuran untuk menjaga jarak atau physical 

distancing dan mengharuskan setiap masyarakat 

memprioritaskan diri untuk tetap berada di rumah saja dan 

meminimalisir seluruh aktivitas yang dilakukan di luar rumah. 

Strategi Pemasaran Di Era New Normal memiliki 

perbedaan yang mendasar dengan strategi pemasaran 

sebelum era covid. perbedaannya terletak pada cara 

berinteraksi antara bisnis dan customer. kalau di era sebelum 

Covid-19, setiap bisnis bisa lebih mudah melakukan 

pemasaran, seperti hadir dilokasi yang ramai dan padat, harga 

bersaing, produknya memiliki kelebihan ini dan itu, promosinya 
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menggunakan tester (bagi pengusaha FnB)atau brosur yang 

dibagi dijalanan. 

Saat ini harus berubah, kita harus lebih fokus dengan 

pelanggan, mulai dari Kepercayaan pelanggan terhadap bisnis 

kita, bisnis kita bisa dipercaya tidak, keamanan produknya, 

apakah bebas covid, apakah karyawannya bebas covid/ dan 

lain lain, lalu bagaimana cara pelanggan menadapatkan 

produknya mulai dari memesan hingga mendapatkan produk 

tersebut, dan berapa harga yang harus dibayar, dan terakhir 

apa manfaatnya untuk dia sehingga membeli produk atau jasa 

dari perusahaan kita. 

berikut beberapa tips strategi pemasaran di era new normal : 

1. Komunikasikan bukan sekedar promosi, jalin 

komunikasi dengan customer, agar bisa memahami 

apa yang mereka butuhkan, caranya melalui media 

sosial, arahkan dari berbagai saluran promosi bisnis 

kamu, seperti iklan, website, youtube dan lain - lain, 

arahkan semua ke media soisal utamamu yang telah 

kamu sediakan wadah untuk langsung berbicara 

dengan customer service. selain itu buatlah content 

yang berfokus pada customer tentang berbagai hal 

yang mereka butuhkan dan alami di era new normal 

ini, agar mereka merasa content kamu sedang 

berbicara dengan mereka. 
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2. Hadirkan Konsep "New" didalam bisnis kamu berupa 

konsep baru dalam pelayanan dan customer journey. 

contohnya toko anda menerapkan aturan dilarang 

menyentuh barang yang dipajang secara langsung, 

sebagai gantinya ada petugas khusus yang memang 

bertugas menjelaskan semua produk yang ingin 

diketahui lebih oleh customer, sehingga customer 

menilai bahwa toko kamu memang benar - benar 

menerapkan protokol keamanan yang baik. kamu juga 

bisa menggunakan kemajuan teknologi dengan 

membuat toko virtual, jadi toko kamu sudah direkam 

kedalam model virtual sehingga customer bisa 

berkeliling didalam tokomu secara virtual melalui 

gadgetnya masing - masing untuk melihat - lihat 

sebelum membeli sesuatu. kamu juga bisa 

menyediakan produk yang tadinya tidak tersedia lali 

kini tersedia. contohnya banyak Brand minuman kopi 

yang menjual kopinya dengan ukuran 1 L, agar bisa 

dinikmati bersama keluarga maupun orang terdekat 

tanpa harus pergi dan nongkrong di cafe. dan banyak 

lagi konsep lainnya, seperti pedagang sayur mayur 

yang melarang sayurnya dipegang langsung, bahkan 

mereka menyediakan layanan pesan antar kerumah 

masing - masing, dan pembayarannya pun 
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menggunakan e-money melalui payment channel yang 

tersedia saat ini. dan cara - cara menarik lainnya. 

3. Berikan manfaat strategis maksudnya adalah 

manfaat yang dibutuhkan oleh customer terkait kondisi 

era new normal, baik manfaat yang disadari maupun 

yang belum disadari oleh customer tersebut, 

contohnya produk makanan yang menawarkan produk 

baru dengan versi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan imunitas tubuh, sehingga customer akan 

berpikir bahwa produk makanan yang akan dia beli 

berguna untuk dia di era new normal, ada juga yang 

menjual face shield dengan custom tulisan, yang kini 

banyak di beli oleh perusahaan - perusahaan agar bisa 

digunakan oleh karyawannya tentunya dengan tulisan 

nama perusahaannya masing - masing, sehingga 

terkesan aman, profesional namun juga elegan. adsa 

juga yang memberikan manfaat tambahan untuk 

produk seperti filter udara, jadi bukan hanya menyaring 

debu namun juga menyedot dan membunuh bakteri 

dan virus yang ada diudara, sehingga customer yang 

tadinya tidak merasa butuh, menjadi merasa butuh. 

4. Manfaatkan Digital marketing, semua orang menjaga 

jarak, namun ada satu hal yang tidak bisa dijauhkan 

dari manusia, yaitu informasi, dan informasi datangnya 

melalui gadget yang dipegang oleh banyak orang saat 

ini, manfaatkan media maupun aplikasi yang sedang 



 75 

booming untuk menjadi saluran utamamu dalam 

menghimpun customer. 

5. Ajak mereka kolaborasi, sekarang banyak yang 

sedang kehilangan pekerjaan, saatnya 

mengembangkan usahamu dengan mengajak banyak 

orang untuk ikut bersama mengembangkan usahamu 

saat ini, baik berupa mitra kerja maupun mitra investor. 

dengan banyaknya yang terlibat maka akan semakin 

luas jangkauan pemasaran untuk bisnismu. 

Tidak hanya berhenti di situ, menjadi seorang pebisnis di 

masa pandemik juga harus menghadapi tantangan berupa 

perubahan-perubahan prioritas konsumen terhadap barang-

barang tertentu. Tentu hal ini akan menjadi tantangan 

tersendiri untuk Anda untuk mempertahankan bisnis di tengah 

pandemik. Ibarat Anda seorang pelaut, pandemik adalah 

badai dan bisnis Anda merupakan kapalnya, saat ini Anda 

seperti seorang pelaut yang tengah berusaha 

mempertahankan kapalnya di tengah badai. Di momen seperti 

sekarang menyerah tentu bukan pilihan. 

Saat badai pandemik ini menghilang pun bukan berarti semua 

langsung kembali ke keadaan seperti sedia kala. Seperti yang 

sudah disebutkan sebelumnya pandemik ini telah mengubah 

banyak sektor kehidupan saat ini, untuk itu tentu diperlukan 

proses adaptasi bisnis yang baik agar bisnis dapat tetap 

berjalan dengan lancar.  
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Beberapa teknik marketing e-commerce di era new 

normal antara lain 

4. Siapkan karyawan yang bekerja di garda terdepan 

bisnis  

Bisnis yang jalankan tentu banyak melibatkan 

karyawan, baik yang itu bekerja di belakang layar hingga 

yang bekerja sebagai garda terdepan. Untuk itu, perlu 

meninjau kembali tim-tim yang ada. Karena setelah 

pandemik berakhir para karyawan tentu akan kembali ke 

rutinitas lama. 

Berkaca pada peraturan 80-20 yang diterapkan di 

Uni Emirat Arab, di mana untuk mendapatkan 80% dari 

pengoperasian kembali setidaknya dibutuhkan 20% 

tenaga kerja yang memulai tugas mereka. 

Untuk itu, saat ini adalah saat yang tepat bagi Anda 

untuk menerapkan strategi bisnis di era new normal, 

yakni dengan memperhitungkan kembali orang-orang 

yang punya peranan penting dalam menjalankan 

operasional pada bisnis Anda.  

Setelah memperhitungkan tim mana yang punya peran 

penting, Anda bisa mulai menerapkan aturan untuk 

kembali ke rutinitas setelah berminggu-minggu menjalani 

isolasi diri, tentunya dengan langkah-langkah keamanan 

yang wajib diterapkan. 
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5. Saatnya Anda meninjau kembali rencana bisnis 

Pada awal tahun pasti Anda sudah memiliki rencana 

bisnis agar gerak bisnis Anda lebih terarah dalam 

mencapai tujuan bisnis. Namun apa bisa dikata, 

merebaknya COVID-19 ini telah merubah banyak hal 

termasuk lanskap bisnis baik di Indonesia maupun global.  

Rencana bisnis biasanya sudah mencakup peluang 

pasar yang ditemukan, target audiens, rancangan tim 

ideal, struktur harga bahkan hingga ke tahap produksi dan 

operasionalNamun, saat ini kita berada di babak baru 

sehingga Anda membutuhkan strategi baru untuk 

mencapai tujuan Anda. Strategi bisnis di era new 

normal yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali 

rencana bisnis sehingga Anda dapat mencari peluang 

baru, mempertimbangkan kembali audiens yang selama 

ini Anda targetkan hingga strategi pemasarannya. Di 

momen seperti ini, Anda butuh rencana-rencana yang 

mampu menjembatani kebutuhan konsumen dengan 

barang/jasa yang Anda tawarkan dan menghapus missing 

link yang disebabkan oleh pandemik. Setelah semua 

sudah diatur ulang, Anda bisa memulai “petualangan” 

baru Anda dengan lebih mantap. 
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6. Jangan takut untuk mempertanyakan hal-hal yang 

sulit dijawab 

Punya pola pikir skeptis kadang diperlukan dalam hal 

berbisnis. Bukan berarti pesimis, pola pikir seperti akan 

mendorong Anda untuk berpikir sekaligus mencari jalan 

keluar atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini 

terlewatkan begitu saja atau takut Anda jawab.Bukannya 

berlari dari pertanyaan ini, saat ini Anda justru diajak 

untuk menjawab segala pertanyaan dan ketakutan-

ketakutan tersebut.Pertanyaan-pertanyaan ini akan 

mengarahkan Anda untuk mengidentifikasi bisnis Anda 

secara menyeluruh. Anda bahkan bisa mulai 

merencanakan beberapa skenario dengan beberapa 

rencana. Kemudian menetapkan langkah-langkah kontrol 

untuk masing-masing tantangan yang mungkin akan 

dihadapi serta menetapkan tonggak ketika mengevaluasi 

reaksi pasar.  

7. Jadilah berbeda 

Saat ini, anggap saja kreativitas Anda tengah diuji 

lewat pandemik. Di momen seperti ini Anda bisa mulai 

dengan mulai meningkatkan beberapa hal baik hal yang 

berkaitan dengan pengelolaan organisasi hingga ke titik 
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pelayanan dan jasa yang Anda tawarkan. Jika Anda tidak 

berusaha untuk sekreatif mungkin menciptakan sesuatu 

yang berbeda dengan kompetitor atau bisnis lainnya di 

kategori yang sama, kelemahan dari bisnis Anda akan 

lebih mudah terlihat oleh konsumen. Namun, Anda tidak 

perlu khawatir karena masih banyak hal yang dapat Anda 

tingkatkan dari setiap departemen yang Ada pada bisnis 

Anda.Selain itu, masa pandemik bisa jadi salah satu 

kesempatan bagi Anda maupun bisnis Anda untuk 

mengakselerasi bisnis yang Anda jalankan dengan lebih 

adaptif terhadap teknologi. Baik dari sistem pengelolaan 

bisnis hingga proses pemasaran.  

8. Mulai atur ulang strategi pemasaran yang ideal 

Setiap bisnis tentu punya caranya masing-masing 

dalam melakukan pendekatan pada konsumen atau target 

audiensnya. Di tengah pandemik ini, lebih dalam dari 

rencana bisnis, Anda juga perlu memikirkan strategi 

pemasaran yang akan Anda terapkan untuk menjalankan 

bisnis.Tidak hanya untuk memberikan informasi seputar 

produk maupun jasa yang Anda tawarkan, kali ini Anda 

juga harus beradaptasi dengan perubahan situasi, kondisi 

maupun perubahan prioritas yang dialami oleh para 

konsumen Anda sebelumnya. Untuk itu, pertanyaan 

seputar apa yang dapat membuat angka penjualan jadi 

semakin baik, bagaimana agar dapat diterima pasar, 
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bagaimana pendapat konsumen terhadap barang yang 

Anda tawarkan dan bagaimana kita dapat membuat 

sesuatu yang cukup sama dengan produk sebelumnya. 

9. Beralih ke digital 

Beralih ke dunia digital menjadi salah satu pilihan 

paling masuk akal yang bisa dilakukan saat ini untuk 

membuat bisnis Anda tetap berjalan. Selain karena pasar 

yang menjadi lebih sulit dijangkau karena adanya anjuran 

untuk melakukan physical distancing, beralih ke digital 

juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan 

keamanan para frontliners dari bisnis Anda.Jika bisnis 

Anda bergerak pada sektor penyediaan jasa, penggunaan 

platform e-commerce ataupun website akan sangat 

membantu konsumen Anda untuk menjangkau produk 

Anda.Jika inti bisnis Anda sudah berjalan di ranah digital, 

pemberlakuan working from home atau WFH juga dapat 

mempermudah proses eksekusi pekerjaan, tapi  tentu 

dibutuhkan konsistensi dan ketegasan peraturan agar 

setiap orang dapat memberikan upaya yang optimal 

terhadap perusahaan.saat ini Anda sudah tahu tentang 

strategi bisnis di era new normal. Penting diingat, adaptasi 

secara cepat dan tepat akan menjadi salah satu faktor 

penting yang akan membuat sebuah perusahaan 

bertahan. sudah saatnya bagi Anda untuk 
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mempersiapkan rencana matang yang dapat 

menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. 

“Era New Normal” kondisi tersebut sama diartikan dengan 

tahap resolusi atau tahap penyembuhan. Dimana tahap 

tersebut dilakukan upaya-upaya perbaikan dan pencegahan 

dari masa penyembuhan terhadap virus corona covid-19 

dikatakan sampai benar-benar kondisi pulih semula.Kebijakan 

tersebut akan dimulai dengan pemberlakuan kembali aktivitas 

perkantoran, mall akan dibuka kembali, mulai masuk sekolah 

dengan tahun ajaran baru, tempat beribadah seperti masjid 

mulai kembali dibuka. Semua aktivitas tersebut harus dibekali 

dengan peraturan yang baru seperti peningkatan protokol 

kesehatan (sering mencuci tangan, penggunaan masker 

wajib), di sektor transportasi adanya peraturan pembatasan 

jumlah penumpang dalam fasilitas umum. 

Strategi UKM Saat New Normal yang dapat Diterapkan : 

10. Riset Pemasaran 

Strategi ukm new normal yang pertama adalah 

Andaharus melakukan penelitian atau riset pemasaran 

kepada seluruh konsumen agar produk Andabisa tetap 

memenuhi kebutuhan konsumen. Riset pemasaran 

merupakan bagi dari strategi pemasaran STP 

(segmentasi, targeting dan positioning). Dengan 
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melakukan riset pemasaran Andaakan mengetahui 

strategi mana yang lebih cocok dan tepat untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Sudah banyak tool atau 

metode yang Andadapat gunakan untuk melakukan riset 

pemasaran. 

Riset pemasaran dapat berfungsi sebagai evaluating 

untuk membantu mengukur brand positioning 

Andadengan brand pesaing. Dengan begitu Andaakan 

mengetahui dan mengevaluasi strategi pemasaran 

sebelumnya sehingga strategi mana yang paling efektif 

atau masih dalam target penjualan perusahaan Anda. 

Riset pemasaran berfungsi sebagai understanding 

bertujuan untuk memahami kebutuhan dan pangsa pasar 

produk Andasesuai dengan sasaran marketnya. Anda 

harus memahami perilaku konsumen, kebiasaan 

konsumen dan harapan konsumen setelah era new 

normal ini. Seperti pribahasa mengatakan tak kenal maka 

tak saying, itulah perlakuan Anda harus bisa memahami 

dan mengerti kebutuhan konsumen. 

Selain itu riset pemasaran dapat berfungsi sebagai 

predicting untuk memperkirakan kondisi pasar kedepan 

apalagi Anda harus mengetahui kondisi pasar setelah era 

new normal itu dimulai. Anda harus mempersiapkan 
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Langkah-langkah preventif serta mengeluarkan strategi 

yang tepat untuk produk Anda. 

Akan banyak sekali perubahan yang terjadi di era 

new normal ini sehingga Anda dituntut untuk benar benar 

mengenal perilaku konsumen. Anda bisa melakukan 

pengenalan karakteristik konsumen dengan mempelajari 

rekam jejak pencatatan pembelian konsumen dari waktu 

ke waktu. 

11. Evaluasi Portofolio Produk 

Strategi ukm new normal selanjutnya adalah 

mengevaluasi produk akan muncul ketika memasuki era 

new normal, dimana konsumen akan lebih berhati-hati 

menggunakan produk baru walaupun dengan harga yang 

sangat ekonomis. Bahkan ada kemungkinan konsumen 

malah menggunakan produk yang lebih murah dengan 

kualitas standar karena konsumen cenderung masih 

berhati-hati dan waspada kemungkinan krisis akan 

terulang lagi. Konsumen tidak berani mengambil resiko 

menggunakan produk baru, sehingga Anda harus 

mengevaluasi produk Anda. 

Anda dapat memulai mengevaluasi produk Anda 

berawal dengan kemasan produk Anda, karena fungsi 

kemasan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 
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produk. Dengan bentuk kemasan yaa variabel atau tidak 

mencolok dapat mempengaruhi daya Tarik dan minat 

untuk dibeli oleh konsumen. Apalagi jika kemasan rusak 

atau udah tidak layak pakai pastinya tidak akan dibeli dan 

digunakan oleh konsumen. Konsumen akan lebih selektif 

memilih produk, dan cenderung akan menggunkan produk 

kualitas bagus dengan harga terjangkau. Dengan begitu 

Anda harus menawarkan paket hemat dan terjangkau, 

seperti dengan produk lebih kecil kemasannya sehingga 

harganya pasti lebih murah. 

12. Evaluasi Harga dan Perhatikan Pesaing 

Selain evaluasi masalah produk Anda juga harus 

mulai mengevaluasi masalah harga karena konsumen 

cenderung akan menurunkan daya beli untuk lebih 

berhati-hati membeli dan mengkonsumsi. Untuk 

menetralisir penurunan daya beli konsumen Anda harus 

lebih memiliki kreativitas dalam menentukan paket hemat 

atau paket promosi yang menarik bagi konsumen. 

Bentuk paket promosi bisa Anda lakukan dengan 

memberikan paket 3 in 1 atau paket harga lebih murah 

menjual produk yang kemasan lebih kecil. Anda juga bisa 

mengantisipasikan dengan strategi penjualan dengan 

harga grosir kepada konsumen mengingat terjadi trend 

grup buying atau panic buying, strategi seperti itu 



 85 

membuat konsumen memilih produk Anda daripada 

produk pesaing. 

13. Fokus penjualan di saluran online 

Strategi ukm New Normal terakhir adalah fokus pada 

bisnis online, mengingat era new normal ini telah 

memaksa Anda beralih kepada saluran online karena 

adanya perubahan perilaku konsumen. Apalagi dengan 

kondisi wabah virus corona covid-19 membuat tidak boleh 

beraktivitas diluar rumah, social distancing sehingga 

konsumen mencari produk melalui marketplace. Saat ini 

sudah banyak toko-toko yang biasanya membuka bisnis 

offline menjadi online, rata-rata mereka sudah 

menggunakan marketplace sebagai media onlinenya. 

14. Perluas Wilayah Penjualan di E-Commerce 

Strategi yang dapat dilakukan adalah melebarkan 

sayap bisnis anda untuk wilayah penjualan di berbagai e-

commerce yang ada. Hal ini terkait era New Normal yang 

telah membuat aspek kehidupan beralih menjadi online. 

Apalagi penerapan PSBB membuat kita tidak dapat 

banyak beraktivitas di luar rumah sehingga satu-satunya 

pilihan yang tersisa adalah mencari produk melalui 

berbagai e-commerce seperti Shopee, Lazada, 

Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com dan lain sebagainya. 
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Dengan memperbanyak saluran di ranah e-commerce 

maka bisnis anda bisa mempertahankan tren konversi 

penjualan agar tetap berjalan saat New Normal. Bahkan 

biasanya, seperti yang kita ketahui di e-commerce pada 

umumnya selalu menggelar beragam program promosi 

atau diskon tertentu yang memberikan insentif kepada 

konsumen. Anda dapat mengoptimalkan perfoma kanal-

kanal e-commerce untuk memaksimalkan penjualan. 

3.  Optimalisasi Digital Marketing 

Dalam menjalankan bisnis di era New Normal, anda 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen melalui 

pemanfaatan digital marketing. Anda dapat 

memaksimalkan strategi pemasaran melalui media online 

atau sosial. Misalnya melalui pembuatan konten kreatif di 

media sosial bisnis anda seperti instagram, website dan 

platform lainnya. Konten yang dibuat hendaklah memuat 

nilai informatif, membuat penasaran serta menarik minat 

baca konsumen. 

Selain itu, digital marketing juga dapat membangun 

loyalitas konsumen terhadap bisnis anda sehingga dapat 

mendorong penjualan. Hal ini terwujud apabila anda 

menyajikan konten secara rutin dan berpotensi viral. 

Salah satu teknik yang dapat diterapkan yakni soft selling 

melalui story telling. Anda dapat menciptakan suatu 
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konten dengan cerita di dalamnya, walaupun tujuan akhir 

tetap “berjualan”. Alternatif digital marketing lain yang 

dapat anda gunakan adalah penggunaan brand 

ambassador atau bekerja sama dengan influencer untuk 

membantu proses promosi. 

7. Penerapan Protokol Kesehatan 

Setiap sektor bisnis baik di kantor perusahaan maupun 

pabrik produksi perlu menerapkan protokol kesehatan serta 

keamanan di lingkungan kerja. Misalnya seperti 

menyiapkan infrastruktur pendukung bagi karyawan 

maupun konsumen atau klien yang akan mengunjungi 

lokasi bisnis anda, dengan menyediakan perlengkapan alat 

pelindung diri (APD), mengecek suhu tubuh sebelum 

memasuki kantor, mewajibkan penggunaan masker serta 

menyediakan hand sanitizer atau tempat mencuci tangan. 

Penerapan aturan New Normal lebih lengkapnya dapat 

diakses melalui situs resmi pemerintah yakni covid19.go.id. 

Anda perlu mempersiapkan fasilitas kesehatan dan 

keamanan di masa New Normal sehingga seluruh kegiatan 

operasional bisnis anda dapat berjalan dengan lancar. Para 

konsumen atau klien anda pun dapat mempercayai dan 

mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
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Anda dapat melakukan langkah strategi di atas 

secara bertahap. Untuk bisnis yang masih baru, bersaing 

secara online mungkin menjadi tantangan. Di saat situasi 

serba sulit ini, anda harus bersikap jeli dalam mengambil 

keputusan. Maka sangat diperlukan perencanaan strategi 

mulai dari hal teknis, operasional hingga anggaran yang 

benar-benar matang. Dengan demikian, anda dapat 

mencapai target ataupun goals yang telah ditetapkan. 

Strategi Digital Marketing Era New Normal 

Penerapan strategi Digital Marketing tentu tidak jauh-jauh 

dari penggunaan internet dan sosial media. Mengingat aplikasi 

satu ini akan sering digunakan oleh masyarakat selama 

menghabiskan waktu #DiRumahAja. Di sisi lain, penerapan 

Digital Marketing akan identik dengan penggunaan dari 

Owned Media dan juga Paid Media. Berikut ini beberapa 

strategi yang bisa Anda terapkan untuk menghadapi new 

normal. 

Sosial Media 

Selama mengurangi aktivitas di luar rumah, hal ini 

membuat masyarakat secara tidak langsung sering membuka 

sosial media. Pasalnya, bermain sosial media menjadi hal 

yang terbilang cukup menyenangkan untuk menghabiskan 

waktu selama di rumah. Bahkan, sebuah data statistik 
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menunjukkan bahwa pengguna aktif sosial media di tahun 

2020 menginjak angka 59%. Angka yang terbilang tinggi 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Meningkatnya jumlah pengguna aktif di sosial media ini 

juga bisa dimanfaatkan oleh para pemilik usaha. Melalui sosial 

media, Anda bisa berinteraksi lebih dekat dari konsumen. 

Sosial media juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk 

menginformasikan adanya promo terbaru atau sekedar 

mengadakan games guna meningkatkan engagement rate. 

Platform sosial media yang bisa Anda kembangkan 

diantaranya seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Buat 

konten semenarik mungkin untuk menjangkau konsumen 

dengan jumlah yang lebih banyak. Akan lebih baik jika konten 

yang Anda buat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di 

masa pandemi ini. Sebagai contoh, Anda yang bergerak di 

bidang food and beverage bisa memberikan informasi tips and 

trik mengenai bagaimana cara menyimpan makanan agar 

lebih awet. Konten seperti ini akan relevan dengan apa yang 

Anda jual serta apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Optimalkan Website 

Saat ini banyak orang yang cenderung memilih untuk 

belanja online ketimbang belanja secara konvensional. 

Mengetahui fenomena ini, Anda tentu tidak bisa tetap 
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mengandalkan toko fisik saja untuk berjualan. Sebaliknya, 

Anda bisa mulai membuat atau lebih mengoptimalkan 

penggunaan dari website. Belanja melalui website resmi 

perusahaan akan memberikan pengalaman belanja yang lebih 

baik dibandingkan melalui e-commerce. 

Di sisi lain, Anda sebagai pemilik usaha juga bisa dengan 

leluasa mengatur isi dari website yang Anda miliki. Sesuaikan 

juga desain dari website sesuai dengan karakteristik 

perusahaan. Hal ini akan meningkatkan brand awareness 

perusahaan di mata konsumen. Jangan lupa untuk beri 

penawaran spesial untuk meningkatkan jumlah kunjungan di 

website Anda. Anda juga bisa memanfaatkan SEO untuk 

membuat website Anda berada dalam daftar pencarian 

teratas. 

Iklan Berbayar 

Setelah mengembangkan melalui Owner Media, kini 

saatnya Anda mulai mengembangkan bisnis melalui Paid 

Media. Melalui strategi satu ini, Anda bisa mempromosikan 

bisnis dengan memasang iklan berbayar. Di mana peletakkan 

iklan berbayar ini bisa Anda sesuaikan dengan kebiasaan 

konsumen. Apabila konsumen yang Anda sasar berada pada 

usia remaja hingga dewasa awal, memasang iklan di YouTube 

menjadi keputusan yang sangat baik. 
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Pasalnya, YouTube menjadi salah satu platform yang 

sangat populer di masa pandemi ini. Banyak orang yang 

memilih menghabiskan waktunya di rumah dengan menonton 

berbagai macam video yang ada di YouTube. Beberapa 

konten YouTube yang akan sangat populer di masa pandemi 

ini diantaranya seperti tips memasak, berkebun, pendidikan 

online, hingga olahraga online. Meski membuat Anda harus 

membayar, memasang iklan di YouTube akan sebanding 

dengan banyaknya konsumen yang mengetahui bisnis Anda. 

Selain menggunakan YouTube, Anda juga bisa memanfaatkan 

iklan berbayar pada Facebook Ads dan Instagram Ads. 

Berdasarkan strategi Digital Marketing yang telah 

disebutkan di atas, bisa dipastikan bahwa Digital Marketing 

menjadi solusi terbaik untuk bisa tetap bertahan di era new 

normal ini. Di mana Anda masih tetap bisa berinteraksi dan 

melakukan transaksi pembelian dengan konsumen tanpa perlu 

bertatap muka secara langsung. 
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BAB XIII  
Kontrol Perekonomian New Normal 
Dengan Stop Panic Buying  
(Liya Anggraini / Mahasiswa Akuntansi) 

 

Panic Buying merupakan sebuah situasi dimana banyak 

orang tiba-tiba membeli barang-barang sebanyak mungkin 

karena rasa kekhawatiran akan sesuatu yang buruk yang 

mungkin terjadi. Sebagaimana diketahui, tak sedikit 

masyarakat di Indonesia maupun masyarakat dunia 

melakukan panic buying terkait mewabahnya Covid-19. Akibat 

dari ketakutan akan Covid-19, masyarakat jadi ramai-ramai 

memborong sembako, masker, cairan pembersih tangan atau 

hand sanitizer, sabun, bahkan sampai alat pengukur suhu. Di 

tengah kondisi panic buying masyarakat cenderung membeli 

barang lebih dari yang dibutuhkan, maka akibatnya akan 

terjadi kelangkaan barang yang disebabkan 

ketidakseimbangan antara demand dan supply. Adanya panic 

buying dapat mengurangi penawaran dan menciptakan 

permintaan yang lebih tinggi, yang mengarah ke inflasi. 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang yang dialami 

seluruh negara dan terus menerus serta berkelanjutan. Di 

Indonesia khususnya, dapat dikatakan mengacu ke arah 

inflasi dengan panic buying sebagai salah satu faktor 
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terbesarnya. Meskipun dampak inflasi tidaklah selalu buruk 

jika dapat dikendalikan, tetapi tatap akan ada yang dirugikan. 

Salah satu dampak positif jika terjadi inflasi ringan yaitu justru 

dapat mengembangkan perekonomian Indonesia karena 

pengusaha dapat mengembangkan produksinya yang dipicu 

permintaan serta naiknya harga barang. Tetapi hal ini tidak  

berlaku bagi orang dengan pendapatan tetap walaupun harga 

barang naik. Hal itu dapat merugikan masyarakat kalangan 

menengah ke bawah hingga dapat memicu tindak kejahatan. 

Selanjutnya adanya panic buying dapat memicu 

keuangan rumah tangga menjadi terganggu. Panic buying 

dapat menimbulkan pembelian yang bisa saja menguras dana 

yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan reguler justru 

dana tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan secara 

berlebihan. Terlebih lagi apabila menggunakan fasilitas kredit, 

hal ini dapat menimbulkan beban hutang yang ditanggung 

akan semakin meningkat dan tidak balance dengan 

pemasukan yang diterima. Sehingga beban hutang yang 

dihasilkan dari perilaku panic buying perlu dikendalikan untuk 

menyeimbangkan keuangan rumah tangga. 

Adanya dampak terhadap perekonomian dan kehidupan 

masyarakat, perilaku panic buying perlu dihentikan agar tidak 

menjalar hingga merugikan banyak pihak. Hal yang dapat 

dilakukan agar masyarakat tidak perlu melakukan panic 

buying atau usaha ini lebih dikenal dengan istilah stop panic 
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buying. Pertama, membuat pikiran tetap berada diatas tingkat 

kecemasan. Hal ini dimaksudkan berupaya mengatasi dan 

mengendalikan kecemasan, serta hanya bertindak 

berdasarkan informasi resmi dan benar. Disamping itu, perlu 

adanya transparansi dan bukti sosial yang konkret dari 

pemerintah sehigga masyarakat merasa yakin akan 

persediaan barang dan tidak perlu membeli secara berlebihan. 

Seperti yang sudah diterapkan pada pemerintahan dunia, 

seperti Spanyol, Prancis, Italia, Inggris, Taiwan, China, 

Malaysia, dan negara lainnya. Dimana pemerintah 

memberikan kebijakan terkait pembatasan pembelian, 

pendistribusian stok persediaan secara merata serta 

memberikan kepastian 90% - 95% persediaan tetap tersedia 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat 

menekan tingkat kecemasan yang ada pada masyarakat. 

Kedua, perlu dicegah menularnya kekhawatiran sosial. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukan bukti sosial 

bahwa tidak terjadi perilaku panic buying serta menyaring 

informasi, agar tidak tersebar informasi hoax yang 

meresahkan masyarakat lain. Pemerintah juga perlu 

mengeluarkan imbauan bagi pelaku usaha agar meratakan 

distribusi dan tidak menaikan harga. Selain itu, perlu 

diberlakukan adanya sanksi yang tegas kepada oknum yang 

menimbun pasokan barang sehingga memicu kenaikan harga. 

Intinya dalam permasalahan ini, kerja sama antara 
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masyarakat, pelaku usaha dan pemerintahan sangat 

mempengaruhi keberhasilan stop panic buying. 

Ketiga, dengan dibatasinya pembelian barang-barang 

kebutuhan bagi setiap masyarakat. Dengan ini pemerintah 

dapat menyebarkan surat edaran untuk membatasi pembelian 

bahan pokok. Pembatasan ini bertujuan agar permintaan dan 

harga barang tidak tinggi serta memberikan kesadaran bahwa 

kebutuhan bahan pokok perlu disamaratakan, karena 

kebutuhan tersebut tidak hanya diperuntukan bagi perorangan 

tapi juga bagi khalayak umum. 

Keempat, bagi masyarakat hendaknya mempersiapkan 

hal-hal yang perlu diprioritaskan. Seperti halnya untuk 

menerapkan stop panic buying masyarakat perlu mencatat 

segala kebutuhan yang akan dibeli. Hal ini bertujuan guna 

mempertimbangkan barang mana yang lebih penting untuk 

dibeli saat ini dan barang mana yang dapat ditunda saat akan 

berbelanja. Akan lebih baik ditengah mewabahnya Covid-19 

ini masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok terlebih 

dahulu untuk diprioritaskan. Namun, tetap menerapkan 

kebijakan pemerintah akan pembatasan pembelian barang. 

Kelima, selain memprioritaskan barang yang harus dibeli, 

masyarakat perlu bijak dalam membandingkan harga barang 

yang lebih terjangkau. Dalam hal ini, pemanfaatan media 

sebagai sarana belanja dan pengetahuan sangat berperan 
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penting. Selain memberikan kemudahan dalam berbelanja, 

menggunakan media belaja online atau yang lebih dikenal 

dengan e-commerce, masyarakat juga lebih mudah 

membandingkan harga produk mana yang lebih terjangkau 

dengan kualitas yang sama. Dengan begitu masyarakat yang 

sebagai konsumen barang tidak merasa ditipu dengan oknum-

oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari 

keuntungan semata. 

Akibat mewabahnya Covid-19 yang mengakibatkan 

perekonomian dunia menjadi tidak stabil, sehingga 

memberikan dampak bagi masyarakat dunia. Hal ini menuntut 

pemerintah memberikan kebijakan untuk mengatasi 

permasalahn ini. Karena selain merugikan masyarakat, hal ini 

juga akan menjadi penyebab inflasi di seluruh dunia yang 

menggoncang seluruh sektor bisnis hingga perekonomian 

dunia sekalipun. Secara garis besar, permasalahan ini tidak 

terfokus bagaimana kebijakan pemerintah saja. Namun, ada 

tiga pihak yang berperan penting dalam memberikan solusi 

bagi permasalahan ini, yaitu pemerintah, pengusaha, maupun 

konsumen atau masyarakat itu sendiri. Jalan keluar terbaik 

adalah dengan mengajak semua pihak agar tetap bijak dalam 

menyingkapi permasalahan ini. Dengan begitu saat memasuki 

masa transisi ini, masyarakat mampu mengkontrol keuangan 

dengan dipergunakan sebaik mungkin, serta perekonomian 

dunia lambat laun akan membaik. 
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BAB XIV  
Mencegah Hoax di Era New Normal  
(Suryo Kusumo D. / Mahasiswa Ilmu Hukum ) 

 

Apa itu hoax? 

Arti hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau 

bohong. Dalam KBBI disebutkan bahwa arti hoax adalah 

berita bohong. Hoax merupakan informasi yang direkayasa 

untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti 

hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan 

fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan 

tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. 

Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan 

berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. 

Sedangkan menurut wikipedia, arti hoax adalah usaha untuk 

menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk 

mempercayai sesuatu. Padahal pencipta berita tersebut tahu 

bahwa berita yang ia berikan adalah berita palsu. 
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Jenis Hoax yang Perlu Diwaspadai 

4. Hoax Virus 

Hoax jenis ini biasanya dikembangkan oleh hacker dan 

melakukan penyebarannya lewat email atau aplikasi 

chatting. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang adanya 

virus berbahaya di komputer atau smartphone Anda yang 

sebenarnya tidak terinfeksi. 

5. Hoax Kirim Pesan Berantai 

Pengguna aktif aplikasi chatting WhatsApp atau BBM, 

pasti sering mendapat pesan untuk melanjutkan pesan ke 

beberapa teman lain dengan berbagai alasan. Biasanya, 

pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau 

mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya. 

6. Hoax Urban Legend 

Banyak orang yang suka membuat hoax soal cerita 

urban legend seram tentang tempat, benda, atau kegiatan 

tertentu. Hoax jenis ini biasanya menghimbau netizen 

untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal 

yang telah disebutkan pembuat hoax tadi. Hoax jenis ini 

dapat berimbas negatif pada si objek kabar hoax, seperti 
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mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas 

hoax ini mirip dengan black campaign. 

7. Hoax dapat Hadiah Gratis 

Hoax satu ini modusnya mirip dengan penipuan online. 

Oknum akan mengirimkan pesan boradcast atau pop-up 

message berisikan pengumuman pemberian hadiah gratis. Di 

sini, memang korban jarang ada yang mengalami kerugian 

uang, namun mereka tertipu dengan mengisi survei-survei 

internet untuk iklan. Dampak negatif akan semakin besar 

apabila si korban tidak sengaja menggunakan email kantor 

atau email utama untuk mendaftarkan diri di survei tersebut. 

Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras 

dan susah untuk dihentikan. 

8. Hoax tentang Kisah Menyedihkan 

Hoax satu ini berupa surat yang berisikan tentang kabar 

dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana 

guna operasi atau obat. Hoax jenis ini biasanya menggunakan 

foto dari Google demi mendapatkan simpati. Oknum dari 

penyebar hoax ini turut menyertakan nomor rekening agar 

korban yang tertipu bisa mengirimkan beberapa jumlah uang. 
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9. Hoax Pencemaran Nama 

Sifat hoax ini sangat berbahaya. Karena dari berita palsu 

bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu 

menghancurkan hidup seseorang dalam sekejab. 

Dampak Negatif yang Timbul Akibat Hoax 

1.  Buang-buang Waktu dan Uang 

Menurut perhitungan pada situs cmsconnect.com , 

membaca kabar hoax dapat menimbulkan kerugian 

yang tidak sedikit bagi individu atau kantor tempat 

Anda bekerja. Hal ini terjadi berkat produktivitas yang 

menurun akibat efek mengejutkan dari kabar hoax. 

Bagi perusahaan, kerugian yang biasa dikeluarkan 

minimal mencapai Rp 10 juta per tahun. Sementara 

individu bisa mencapai Rp 200 ribu per tahun. Semua 

ini bisa terjadi bila setiap pekerja menghabiskan waktu 

10 detik per hari untuk membaca email atau pesan 

hoax. 

2. Pengalihan Isu 

Di dunia maya, khususnya bagi para penjahat 

siber, hoax dapat digunakan untuk memuluskan aksi 

ilegal mereka. Penjahat siber diketahui sering 
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menyebar hoax soal adanya kerentanan sistem di 

sebuah layanan internet, misalnya Google Gmail. 

Nah, di dalam pesan hoax tadi, hacker bisa saja 

menyertakan tautan tertentu yang disarankan untuk 

diklik agar terhindar dari kerentanan sistem Gmail tadi. 

Padahal, tautan tadi justru berisi virus yang bisa 

membajak Gmail Anda. 

3.  Penipuan Publik 

Selain kehebohan, ada jenis hoax yang dibuat 

untuk mencari simpati dan uang. Di Indonesia sendiri, 

kabar hoax yang banyak menipu publik beberapa 

waktu lalu adalah pesan pembukaan pendaftaran 

CPNS nasional yang dikirim lewat WhatsApp. Setelah 

ramai tersebar, barulah pemerintah mengklarifikasi bila 

pihaknya belum akan membuka pendaftaran CPNS. 

4.  Pemicu Kepanikan Publik 

Berita bencana alam atau kejadian pada suatu 

transportasi kerap dijadikan bahan untuk menyebarkan 

kabar hoax. Hal ini merupakan salah satu tujuan hoax 

yang paling banyak diminati oleh oknum pembuat 

kabar hoax, memicu terjadinya kepanikan publik. Untuk 

menghentikan kepanikan, biasanya media massa atau 
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media online harus membantu masyarakat dan 

mengklarifikasi bila kabar-kabar tadi hanya hoax 

Cara Menghindari Hoax di Era New Normal 

1. Bersikaplah skeptis terhadap judul 

Mis informasi atau berita palsu seringkali memiliki 

judul bombastis dengan huruf kapital dengan tanda 

seru. Jika judulnya kelihatannya mengejutkan dan tidak 

dapat dipercaya, maka kemungkinan besar itu berita 

palsu alias hoax. 

Selain itu, cek alamat situs atau URL berita. Alamat 

situs atau URL palsu seringkali dibuat mirip aslinya 

dengan memberikan sedikit perubahan, misalnya 

mengganti huruf kapital 'I' dengan huruf kecil 'i', atau 

mengganti nol '0' dengan 'o' 

2. Perhatikan baik-baik URL dan isi halaman 

beritanya 

Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang 

kamu percaya memiliki reputasi keakuratan yang baik. 

Jika berita tersebut berasal dari organisasi yang tidak 

dikenal, baca bagian 'Tentang' di situs mereka untuk 

mempelajari selengkapnya. 
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Misinformasi atau berita palsu mungkin juga berisi 

timeline yang tidak masuk akal, atau tanggal peristiwa 

yang sudah diubah. Banyak juga situs berita palsu 

yang salah eja atau punya tata letak yang aneh. 

Bacalah dengan seksama untuk melihat tanda-tanda 

ini. 

Mis informasi atau berita palsu bisa juga berisi 

gambar atau video yang dimanipulasi. Atau terkadang 

foto tersebut memang asli, tetapi konteksnya berbeda. 

Jangan mudah percaya terhadap konten dengan 

penggunaan foto atau video yang seperti ini. 

3. Cek sumber informasinya 

Periksalah sumber informasi penulis untuk 

menginformasi keakuratannya. Kurangnya bukti atau 

ketergantungan terhadap ahli-ahli yang tidak 

disebutkan namanya, dapat mengindikasikan informasi 

tersebut hoax. 

4.  Lihat berita atau informasi lainnya 

Jika tidak ada sumber berita lainnya yang 

melaporkan informasi yang sama, ini juga bisa menjadi 

indikasi informasi tersebut palsu. Jika konten tersebut 
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dilaporkan oleh beberapa sumber yang kamu percayai, 

maka kemungkinan informasi itu benar. 

5.  Dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan 

global dan lokal 

Dengan cara ini, kamu bisa yakin sepenuhnya 

bahwa informasi yang dibaca dan akan dibagikan 

merupakan kabar yang benar dan akurat. Kamu bisa 

merujuk ke sumber-sumber berikut ini: 

a. Situs resmi Pemerintah Indonesia untuk 

COVID-19  

b. Chatbot WhatsApp COVID-19 dari Kominfo di 

+62-811-3339-9000.  

c. Situs World Health Organization (WHO) untuk 

COVID-19 
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BAB XV  
Kebijakan Pemerintah di Beberapa Bidang 
Dalam Menghadapi New Normal  
(Yoga Hidayanto / Mahasiswa Ilmu Administrasi 
Negara ) 

 

 

(sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1345059/new-normal-covid-19-

pemerintah-siapkan-daerah-percontohan) 

A. Kebijakan di Bidang Ekonomi 

Kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) 

dan dimulainya aktivitas ekonomi pada era new normal 

berdampak positif terhadap era new normal. 

Penyaluran KUR yang mulai meningkat signifikan dan 

peningkatan Purchasing Manajer‟s Index (PMI)  

manufaktur serta domestic demand pada bulan Juni 

2020. 
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Data dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

menunjukkan bahwa BRI lebih fokus melakukan 

restrukturisasi kredit pada bulan April 2020 (79,4 %) 

dan Mei 2020 (82,7 %). Namun sejak minggu ketiga 

Juni 2020,porsi ekspansi kredit mikro telah mencapai 

78,2 % dan restrukturisasi hanya tinggal 21,8 %. 

Bahkan pada akhir Minggu ketiga Juni 2020,ekspansi 

total kredit kecil di BRI telah mencapai lebih dari Rp 1 

triliun per hari atau dengan kata lain sudah mendekati 

penyaluran kredit kecil pada masa normal. Sebagai 

informasi,BRI adalah bank penyalur terbesar KUR 

dengan pangsa 64 %. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia Airlangga Hartanto 

menerangkan,pemerintah terus berupaya menjaga 

kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi 

nasional selama masa pandemi ini.   Anggaran 

program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 

Rp 607,65 triliun pun dimaksudkan untuk menjaga 

daya beli dan mengurangi dampak covid-19 terhadap 

perekonomian. Program PEN tersebut terdiri dari 

anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 

triliun,insentif usaha sebesar Rp 120,61 

triliun,dukungan untuk usaha mikro,kecil dan 

menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun 

,pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun,serta 
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sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp 

106,11 triliun. 

Khusus bagi UMKM,dukungan tersebut 

diberikan dalam bentuk subsidi bunga,insentif pajak 

dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. 

Total subsidi bunga yang dianggarkan mencapai Rp 

35,28 triliun dengan target penerima sebanyak 60,66 

juta rekening. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut 

khususnya kebijakan KUR, maka pemerintah melalui 

komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM juga telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana 

diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang ketentuan 

khusus bagi penerima KUR terdampak pandemi covid-

19. 

Dalam Permenko tersebut,diberikan relaksasi 

penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 6 % selama 3 bulan 

pertama dan 3 % selama 3 bulan 

berikutnya,perpanjangan jangka waktu,penambahan 

limit plafon dan penundaan kelengkapan persyaratan 

administrasi pengajuan plafon dan penundaan 

kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR. 

Berdasarkan data posisi akhir Mei 2020 yang 

disampaikan 14 penyalur KUR ternyata fasilitas 
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bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah 

dimanfaatkan cukup signifikan oleh debitur KUR 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 

1.449.570 debitur dengan dengan baki debet Rp 

46,1 triliun. 

2. Penundaan 1.395.009 debitur dengan baki debet 

Rp 40,7 triliun. 

3. Relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu 

diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki 

debet Rp 39,9 triliun 

Secara keseluruhan realisasi penyaluran KUR 

dari Agustus 2015 sampai dengan 31 mei 2020 telah 

mencapai sebesar Rp 538,82 triliun dengan baki debet 

sebesar Rp 158,84 triliun diberikan kepada 20,5 Juta 

debitur,adapun tingkat Non Performing Loan (NPL) 

KUR sampai dengan 31 mei 2020 tercatat masih 

diposisi terjaga yaitu sebesar 1,18 %. Sementara 

itu,penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai 

dengan 31 mei 2020 mengalami sedikit perlambatan 

dengan penyaluran sebesar Rp 65,86 triliun kepada 

1,9 Juta debitur,penyaluran tersebut sebesar 34,66 % 

dari target tahun 2020 sebesar Rp 190 triliun. 

Perlambatan KUR tersebut dapat dimaklumi 

mengingat penerapan kebijakan physical 

distancing,social distancing, dan pembatasan sosial 
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berskala besar (PSBB) dibeberapa provinsi telah 

mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi 

sehingga terpengaruh terhadap bisnis UMKM dan 

pada lanjutannya menurunnya permintaan KUR baru. 

Namun kini sinyal positif mulai menguat seiring 

diberlakukannya new normal dan beberapa kebijakan 

pemulihan ekonomi lainnya. Dengan demikian 

diharapkan kebijakan ini terus memberikan dampak 

bagi pengembangan UMKM termasuk dalam hal 

penyaluran KUR. 

B. Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesehatan 

Pemerintah menerbitkan protokol normal baru 

(new normal) bagi perkantoran dan industri dalam 

menghadapi pandemi covid-19 yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan  dan Pengendalian covd-19 di Tempat 

kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung 

keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. 

Rangkuman  dari Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 : 

1. Perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan 

covid-19 ditempat kerja yang terdiri dari 

pimpinan,bagian kepegawaian,bagian K3 dan 

petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat 

keputusan dari pimpinan tempat kerja. 
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2. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan 

dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada 

kasus dicurigai covid-19 (gejala demam atau 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas) untuk 

dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. 

3. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu 

stigma. 

4. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home) 

dengan menentukan pekerja esensial yang perlu 

tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja 

yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. 

5. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran 

suhu dengan menggunakan thermogun, dan 

sebelum masuk kerja terapkan self assessment 

risiko covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan 

masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit covid-19.  

6. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang 

(lembur) yang akan mengakibatkan pekerja 

kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat 

menyebabkan penurunan sistem 

kekebalan/imunitas tubuh. 

7. Jika kemungkinan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang 

dimulai pada malam hingga pagi hari). Bagi pekerja 

shift 3 atur agar yang bekerja,terutama pekerja 

berusia kurang dari 50 tahun. 
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8. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak 

perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat 

kerja. 

9. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan 

oleh tempat kerja,pilih buah-buahan yang banyak 

mengandung vitamin C seperti jeruk,jambu,dan 

sebagainya untuk membantu mempertahankan 

daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja 

dapat diberikan suplemen vitamin C. 

10. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis 

dengan melakukan pembersihan secara berkala 

menggunakan pembersih dan desinfektan yang 

sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan 

pintu dan tangga,tombol lift,peralatan kantor yang 

digunakan bersama,area dan fasilitas umum 

lainnya. 

11. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan 

mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 

masuk ruangan kerja,pembersihan filter AC. 

12. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi 

alkohol minimal 70 persen di tempat- tempat yang 

diperlukan (seperti pintu masuk,ruangan 

meeting,pintu lift,dll).  

13. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air 

mengalir). Kemudian memberikan petunjuk lokasi 
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sarana cuci tangan. Lalu memasang poster 

edukasi cara mencuci tangan yang benar. 

14. Physical distancing dalam semua aktivitas kerja. 

Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter 

pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja 

kerja/workstation,pengaturan kursi saat di 

kantin,dll). 

15. Mengampayekan Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (Germas) melalui pola hidup sehat dan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tempat 

kerja seperti makanan seimbang dan olahraga 

teratur. 

16. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) mendorong 

pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat 

kerja,sebelum makan,setelah kontak dengan 

pelanggan/pertemuan dengan orang lain,setelah 

dari kamar mandi,setelah memegang benda yang 

kemungkinan terkontaminasi. 

17. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama 

seperti alat sholat,alat makan,dan lain-lain. 

C. Kebijakan Pemerintah di bidang Agama 

Pemerintah melalui Kementerian Agama 

(Kemenag) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) 

Nomor 15 tentang Panduan Pelaksanaan kegiatan 

keagamaan  dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif 

dan Aman Covid di Masa Pandemi Tahun 2020. Dalam 
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Surat Edaran tersebut diatur soal kegiatan keagamaan 

inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah. 

Panduan New Normal di Tempat Ibadah..Ketentuan 

kegiatan berjamaah atau kolektif : 

1. Tidak ada kasus penularan covid-19. 

2. Pengurus rumah ibadah harus mengajukan 

permohonan surat keterangan bahwa 

kawasan/lingkungan rumah ibadah aman dari 

covid-19. 

3. Rumah ibadah yang berkapasitas besar dan 

mayoritas jemaah atau penggunanya berasal dari 

luar kawasan/lingkungan juga perlu mengurus surat 

keterangannya. 

4. Surat keterangan akan dicabut apabila dalam 

perkembangannya timbul kasus penularan di 

lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan 

ketidaktaatan terhadap protokol yang telah 

ditetapkan. 

5. Tidak ada kasus penularan covid-19. 

6. Pengurus rumah ibadah harus mengajukan 

permohonan surat keterangan bahwa 

kawasan/lingkungan rumah ibadah aman dari 

covid-19. 

7. Rumah ibadah yang berkapasitas besar dan 

mayoritas jemaah atau penggunanya berasal dari 
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luar kawasan/lingkungan juga perlu mengurus surat 

keterangannya. 

8. Surat keterangan akan dicabut apabila dalam 

perkembangannya timbul kasus penularan di 

lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan 

ketidaktaatan terhadap protokol yang telah 

ditetapkan. 

 

Kewajiban Pengurus Rumah Ibadah :  

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan 

mengawasi penerapan protokol kesehatan di area 

rumah ibadah. 

2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara 

berkala di area rumah ibadah. 

3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah 

ibadah guna memudahkan penerapan dan 

pengawasan protokol kesehatan. 

4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun hand 

sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar ibadah. 

5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk 

bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika 

ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 

lebih dari 37,5 derajat Celcius (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit),tidak diperkenankan 

memasuki area rumah ibadah. 
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6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberi 

tanda khusus di lantai/kursi,minimal jarak 1 meter. 

7. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna 

rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu 

bersamaan,untuk memudahkan pembatasan jaga 

jarak. 

8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa 

mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. 

9. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan 

di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang 

mudah terlihat. 

10. Membuat surat pernyataan kesiapan 

menerapkan protokol kesehatan yang telah 

ditentukan. 

11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan 

secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari 

luar lingkungan rumah ibadah. 

 

Kewajiban Masyarakat : 

1. Jemaah dalam kondisi sehat. 

2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan 

telah memiliki surat keterangan aman covid-19 

dari pihak yang berwenang. 

3. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan 

selama berada diarea rumah ibadah. 
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4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering 

mencuci tangan menggunakan sabun atau hand 

sanitizer. 

5. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman 

atau berpelukan menjaga jarak antar jemaah 

minimal satu meter. 

6. Menghindari berdiam diri lama di rumah ibadah 

atau berkumpul di area rumah ibadah,selain 

untuk kepentingan ibadah yang wajib. 

7. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-

anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular 

penyakit,serta orang dengan sakit bawaan yang 

berisiko tinggi terhadap covid-19. 

8. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan 

protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai 

dengan ketentuan. 

D. Kebijakan Pemerintah di Bidang Politik 

Hasil keputusan dalam rapat dengar pendapat 

pada 27 Mei 2020 Pemerintah bersama komisi II DPR 

dan Komisi Pemilihan Umum telah menyepakati untuk 

tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah di 9 

Provinsi,224 Kabupaten, dan 37 Kota tahun ini. 

Penyelenggaraan setiap tahapan pasalnya akan 

dilaksanakan dengan menerapkan protokol 

pencegahan covid-19 dengan ketat. 



 119 

Keputusan ini didasari oleh surat dari Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Surat 

tersebut menyebutkan gugus tugas memberikan 

masukan bahwa tahapan pilkada dapat dilanjutkan 

dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan 

covid-19. Alasannya,karena pandemi covid-19 belum 

dapat dipastikan kapan berakhirnya. 

Rancangan Peraturan KPU Tentang Perubahan 

Ketiga atas PKPU No.15 tahun 2019 tentang 

tahapan,program,dan jadwal penyelenggaraan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan 

Wakil Bupati,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

tahun 2020 telah disepakati. Tahapan akan dimulai 

pada 15 Juni 2020 dan pemungutan suara dijadwalkan 

digelar pada 9 September 2020. Empat tahapan 

pilkada yang sempat tertunda seperti pelantikan 

petugas pemungutan suara (PPS),Verifikasi faktual 

syarat dukungan calon perseorangan,pembentukan 

petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan 

pencocokan dan penelitian data pemilih akan 

dilanjutkan kembali. 

Akibat dari keputusan ini juga berdampak pada 

penambahan anggaran pilkada. Komisi Pemilihan 

Umum membutuhkan anggaran Rp 535,981 miliar. 

Bagi KPU penambahan ini semata-mata hanyalah 

untuk melindungi penyelenggara,pemilih dan para 
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konsestan. Bagaimanapun keselamatan dan 

kesehatan jiwa mereka harus diprioritaskan. Anggaran 

tambahan tersebut diantaranya adalah untuk membeli 

masker,alat pelindung diri,sarung tangan,pelindung 

wajah dan cairan disinfektan.  

Daftar Pustaka : 

1. ekon.go.id. (2020,01 Juli). Kebijakan Pemulihan Ekonomi 
dan New Normal Telah Berhasil Meningkatkan Geliat 
Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. Diakses pada 19 
Agustus 2020,dari https://ekon.go.id/info-
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new-normal-telah-berhasil-meningkatkan-geliat-ekonomi-
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BAB XVI  
Perencanaan Keuangan (Financial 
Planning) Di Era New Normal  
(Rendy Irawan / Mahasiswa Ilmu Akuntansi) 

 

Indonesia sedang memasuki era new normal setelah ± 3 

bulan kita melewati kebijakan bekerja dari rumah (work from 

home). New normal sendiri adalah tatanan baru dalam 

kehidupan, dimana fokus kita adalah menjaga kesehatan diri 

sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan adanya 

pandemi covid-19 ini sangat berdampak pada sector-sektor 

kehidupan, salah satunya adalah sector ekonomi. Namun, di 

era new normal ini juga kegiatan ekonomi sudah mulai 

mengalami pemulihan dengan mulai dibukanya kegiatan 

ekonomi secara perlahan dengan penerapan protokol 

kesehatan.  

Memasuki era new normal ini, kita juga harusnya memulai 

kebiasaan baru berupa hidup hemat dan lebih bijak lagi dalam 

pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, financial planning 

sangat dibutuhkan di era normal baru seperti ini. Dalam bab 

ini, kami akan membagikan sedikit tips tentang pengelolaan 

finansial dalam menghadapi new normal. Tapi sebelum itu, 

kalian udah tahu belum sih apa itu financial planning?. Oke 
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kalau begitu kami akan sedikit membahas tentang apa itu 

financial planning. 

Apa itu Perencanaan Keuangan?  

Perencanaan keuangan (Financial Planning) adalah 

sebuah proses  dimana seorang individu berusaha untuk 

memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan 

dan implementasi dari sebuah rencana keuangan (financial 

plan) yang komprehensif. 

Apa manfaat Perencanaan Keuangan? 

 Perencanaan keuangan sangat bermanfaat  bagi masa 

depan kita, khususnya dalam hal finansial. Financial planning 

membantu kita dalam mencapai keberhasilan keuangan, 

keamanan finansial, kekayaan, dan kebahagiaan finansial. 

Karena financial planning membantu kita dalam mengelola 

dan merencanakan keuangan kita agar tujuan kita dapat 

segera tercapai. 

Langkah-langkah Perencanaan Keuangan Yang Harus 

Disiapkan Untuk Menjalani New Normal. 

1. Ubah Gaya Hidup Sebelumnya 
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Sumber : KoinWorks 

 Beberapa orang 

sering dan sangat suka 

dengan kegiatan-

kegiatan seperti ; 

belanja online barang-

barang konsumtif, 

gesek kartu kredit sana-sini, terlalu sering order makanan 

yang se-harusnya tidak perlu, dan lain sebagainya. Jika 

kamu termasuk salah satu tipikal orang yang seperti itu, 

berarti kamu harus mulai memperbaiki gaya hidupmu 

mulai sekarang. Dengan adanya pandemi ini, tentu 

banyak dari kita yang sudah merasakan “akibatnya”, dan 

sekarang saatnya kita untuk mengevaluasi diri. Dengan 

gaya hidup seperti itu, pelajaran finansial seperti apa yang 

sudah kamu pelajari selama pandemi ini? Adakah yang 

harus diperbaiki? Adakah yang harus diubah?.  

Kalau memang kamu merasa ada yang kurang dan ada 

yang bisa diperbaiki, yuk diperbaiki. Karena inti dari 

finansial  sendiri adalah kita sendiri (financial is personal), 

kamu sendiri yang bisa memutuskan, memperbaiki dan 

bagaimana cara memperbaikinya. So, take your time to 

plan your finances. 

 

2. Catat Keuangan 

Catatan keuangan sangat dan harus kamu siapkan 

dalam menghadapi era new normal ini. Karena kita akan 
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Sumber : Solusiukm 

Sumber : TECH IN ASIA 

menghadapi banyak hal yang berubah kedepannya, 

sehingga kebiasaan kita juga harus disesuaikan dan pola 

keuangan kita juga kemungkinan akan berubah.  

Jadi, ayo mulai catat keuanganmu lagi dengan rapid an 

detail, Seperti ; Berapa 

penghasilanmu setiap 

bulan? Ada tambahan 

apa, selain gaji? 

Adakah perubahan di 

gaji bulanan? Untuk apa saja pengeluaranmu? Apa yang 

berubah: pos pengeluaran mana yang lebih banyak dan 

lebih sedikit? Dan lain sebagainya. Jika kamu rajin dalam 

melakukan pencatatan, kamu bisa melihat pola barunya 

beberapa bulan kemudian. Setelah itu, kamu pasti akan 

bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. 

 

3. Review Tujuan Keuangan 

Misalnya saja, untuk beberapa waktu ke depan, kamu 

mungkin nggak akan liburan dulu. Meski kebijakan PSBB 

sudah dilonggarkan, 

tapi ada baiknya 

liburan kamu ditunda 

dulu sampai keadaan 

sudah membaik. Jadi, 

tabungan dana 

liburanmu mungkin 
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Sumber : KoinWorks 

bisa dialokasikan ke- hal lain yang bermanfaat.  

Atau, biaya menikah. Di era new normal ini, resepsi 

dan upacara pernikahan hanya boleh dihadiri oleh 

undangan yang sangat terbatas. Jadi, kamu bisa 

mengalokasikan kelebihan dana menikah ke yang lain. 

Intinya, review kembali tujuan keuanganmu di masa 

pandemi ini, jika ada perubahan dan ada dana yang 

berlebih bisa ketahuan dan bisa dialokasikan ke hal lain 

yang lebih bermanfaat  bagi masa depanmu. 

 

4. Lebih Bijak Berhutang 

Salah satu pelajaran penting yang dapat kamu petik 

selama masa pandemi ini dalam mengatur keuangan 

adalah jangan membuat hutang yang melebihi 

kemampuan. Banyak loh yang terjebak utang, apa lagi di 

masa pandemi ini. 

Karena pekerjaan yang 

lagi nggak pasti, 

berakibat mereka gali 

lubang tutup lubang. 

Makanya, setelah 

masuk the new normal 

ada baiknya kita lebih 

bijak dalam berhutang. Utang apapun itu seperti ; utang 

kartu kredit, kredit barang elektronik, terlebih pinjaman 

online. Namun, jika hutang yang dapat membantu untuk 
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Sumber : dbs.id 

menghasilkan pendapatan atau peningkatan diri. Seperti ; 

hutang untuk modal usaha/berbisnis dan hutang untuk 

pendidikan masih sah-sah saja selama masih dalam 

kadar yang wajar.  

5. Tetap Pantau Dana Darurat 

Nah, belajar dari pandemi ini, sekarang yakin kan 

kalau dana darurat itu sangat penting? So jangan sampai 

melakukan kesalahan yang sama lagi ya.  

Dana darurat memang kayak duit nganggur. Serasa 

pengen banget dipakai, gatel aja gitu rasanya. Contohnya 

kayak ada kepikiran seperti ini ; “enaknya diputer buat 

usaha apa buat belanja “kebutuhan” ini itu ya?” dan lain 

sebagainya. Tapi, ingat dana darurat itu adalah jaring 

pengaman ketika kondisimu sedang darurat. Memang 
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Sumber : akseleran.co.id 

sepintas seperti dana nganggur, tapi justru malah nggak 

boleh diganggu. 

Jadi, coba cek, berapa kebutuhan dana daruratmu 

yang paling ideal? Dan, bagaimanakah posisinya 

sekarang? Apakah sudah sesuai, atau belum? Kalau 

belum, di era  new normal ini, kamu harus menjadikannya 

sebagai tujuan keuangan utamamu sebelum yang lainnya.  

 

6. Jika Penghasilan Stabil, Diusahakan Tetap 

Berinvestasi 

Di masa pandemi ini, nyaris semua sektor terpukul, 

dan portofolio investasi masyarakat banyak yang 

mengalami kerugian. Lalu bagaimana investasi yang tepat 

di masa pandemi ini?.  

Jawabannya, sebelum berinvestasi pastikan kamu 

memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu 

sehari-hari, atau bisa dibilang jika penghasilanmu stabil 

dan kebutuhan keseharianmu sudah tercukupi dengan 

baik. Jadi, berikut beberapa investasi yang disarankan : 
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Sumber : youtube.com 

 

 Investasi Pasar Modal 

Investasi ini 

diperuntukkan untuk 

orang yang sudah 

mengerti dan 

mengenal ilmu 

tentang pasar modal, 

seperti ; dapat membaca laporan keuangan dengan 

baik, dapat menilai kondisi suatu berusahaan 

(membaca ROA,ROE, dan lain-lain), serta ilmu-ilmu 

yang lain. Karena “berinvestasi tanpa ilmu di dalam 

pasar modal maka itu sama juga dengan judi”.   

Berinvestasi dalam bidang ini harus memilih, 

ingin memposisikan dirinya sebagai investor atau 

sebagai trader, tidak boleh tanggung. Karena, agak 

bahaya kalau orang yang nanggung, jiwanya investor 

tapi maunya trading. Kenapa?, karena seringkali 

orang seperti itu telat keluar saat lagi bagus, lalu 

uangnya nyangkut. Dan untuk orang awam yang ingin 

mencoba berinvestasi di dalam bidang ini, tidak ada 

masalah. Akan tetapi, kami menyarankan untuk lebih 

belajar lagi tentang pasar modal agar tidak terjebak di 

situasi sulit di kemudian hari. 

 Investasi Emas 



 129 

Pilihan lainnya adalah investasi emas yang 

secara value masih cukup aman meski tetap ada 

potensi naik ataupun turun. Akan tetapi, ada sisi 

negatif investasi dibidang ini, yaitu karena nilainya 

yang tergolong stabil, itu berakibat juga keuntungan 

berinvestasi emas kecil karena kenaikan nilai jual 

yang membutuhkan waktu yang cukup lama. 

 

Yang tidak kalah penting dari investasi di masa 

pandemi ini adalah kembali lagi pengaturan keuangan 

khususnya pengeluaran baik bagi yang penghasilannya 

berkurang, tetap, ataupun freelancer. 
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BAB XVII  
Manajemen Pariwisata Indonesia di Era 
New Normal  
(Ritwan Tri Saputro / Mahasiswa Ilmu Administrasi 
Negara) 

 

A. Pengertian Manajemen Kepariwisataan 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

lepas dari yang namanya manajemen. Hampir di 

semua kegiatan manusia terdapat sebuah manajemen. 

Manajemen sangat berguna untuk menjalankan atau 

mengatur kegiatan manusia agar berjalan dengan baik. 

Meskipun banyak manusia yang tidak terlalu 

mementingkan hal itu tapi itu sangat sangat berguna 

bagi kelangsungan hidup manusia . Lalu apa 

sebenarnya manajemen itu? 

Menurut George R. Terry manajemen 

merupakan proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen ialah 

wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga 

manajemen bisa dibuktikan secara umum 
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kebenarannya. Henry Fayol juga menggemukakan 

manajemen adalah sebuah ilmu yang mengandung 

gagasan atau ide 5 fungsi utama yaitu merancang, 

memerintah, mengorganisir, mengendalikan dan 

mengkoordinasi. 

Dari dua pendapat para ahli tersebut dapat di 

tarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 

manajemen merupakan sebuah cara atau langkah 

dalam menjalankan suatu kegiatan agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan tujuan atau harapan yang di inginkan. Cara 

yang di maksud yaitu mulai dari merencanakan, 

mengorganisasikan, mengendalikan dan pengawasan. 

Sehingga manajemen sangat di perlukan di berbagai 

sektor. Baik di sektor swasta atau pemerintah serta di 

bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, 

pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Dalam buku ini 

akan dibahas mengenai manajemen di bidang 

pariwisata. Apasih sebenarnya manajemen 

kepariwisataan itu? 

Sebelum mengetahui apa itu manajemen 

kepariwisataan alahngkah baiknya kita mengetahui 

dulu apa itu kepariwisataan. Menurut Yoety, 

kepariwisataan merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

Jadi semua kegiatan yang ada keterkaitan dengan 
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pariwisata bisa disebut dengan kepariwisataan.  

Manajemen kepariwisataan merupakan proses 

pengelolaan pariwisata dengan memperhatikan aspek-

aspek manajemen seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

Sama dengan bidang lainnya, pariwisata juga butuh 

manajemen agar pengelolaan pariwisata dapat 

berjalan sesuai tujuan yang di harapkan. 

Dalam kehidupannya manusia pasti 

membutuhkan sebuah hiburan untuk merefresing 

otaknya. Salah satunya dengan mengunjungi tempat-

tempat wisata. Sehingga penyelenggara 

kepariwisataan harus benar- benar menyediakan 

wisata yang mampu membuat manusia terpuaskan 

akan wisata tersebut dengan melakukan manajmen 

kepariwisataan yang baik. 

B. Kondisi Pariwisata Indonesia saat Pandemi Covid-

19 

Kita ketahui bahwa sekarang Indonesia dan 

negara-negara lain sedang mengalami musibah 

pandemi covid-19. Kehadiran covid-19 ini sangat 

berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Saat masa 

PSBB semua kegiatan serasa lumpuh total. Toko-toko, 

tempat makanan, tempat hiburan, mall dan segalanya 

terpaksa harus tutup. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi penyebaran covid-19. 
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Selain dari segi ekonomi, sektor pariwisata juga 

memprihatinkan. Pasalnya semua tempat wisata juga 

harus tutup, sehingga pendapatan negara maupun 

daerah juga berkurang. Destinasi wisata yang banyak 

ditutup, perhotelan berhenti beroperasi, bahkan sudah 

merumahkan karyawannya. Berarti pelaku pariwisata 

tidak memiliki pemasukan selama pandemic Covid-19. 

Akhirnya mau tidak mau masyarakat harus mencari 

cara lain agar bisa mendapat pemasukan. Walaupun 

ada beberapa tempat wisata yang diam-diam di buka 

tetapi juga sepi pengunjung karena selama pandemi 

masyarakat atau wisatawan dihimbau untuk tetap di 

rumah. Tak hanya wisatawan indonesia saja yang 

berkurang, wisatawan mancanegara pun juga sangat 

berkurang secara drastis. 

Sektor pariwisata yang semula menjadi andalan 

devisa negara harus terpaksa berubah saat terjadi 

pandemi covid-19. Di daerah pun yang sedang 

menggaungkan atau menggembangkan potensi 

daerah berupa pariwisata merasa pesimis karena 

dengan kondisi yang sekarang ini akan terasa sulit 

untuk di lakukan pengembangan pariwisata. Tak hanya 

karena itu pemerintah juga sudah seharusnya memiliki 

semangat dan komitmen dalam pengembangan  

pariwisata yang sudah di rencanakan dan juga harus 
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mampu memberikan soslusi terbaik dari adanya 

hambatan seperti ini. 

C. Strategi Manajemen Kepariwisataan di Era New 

Normal 

Pandemi covid-19 sampai sekarang belum di 

temukan vaksinnya. Kita juga tidak mengetahui akan 

sampai kapan pandemi ini berakhir. Jika selama 1 

tahun lebih kita akan begini saja maka semua akan 

berubah  secara drastis. Sehingga perlu diadakan 

sebuah solusi untuk mengatasi peermasalan pandemi 

covid-19 ini. 

Pemerintah berwacana untuk menerapkan 

strategi new normal di berbagai sektor termasuk sektor 

pariwisata. Perlu diadakan sebuah strategi baru agar 

sektor pariwisata tetap berjalan seperti semestinya. 

Lalu bagaimana new normal untuk sektor pariwisata? 

Pendapatan negara maupun daerah dari sektor 

pariwisata dibilang cukup memberikan kontribusi yang 

besar. Jika pariwisata di Indonesia tidak dijalankan 

kembali maka juga akan mempengaruhi pendapatan 

perekonomian negara. Seperti yang telah dikatakan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama 

Kusubandio yang akan melakukan persiapan The New 

Normal untuk sektor pariwisata setelah pandemi covid-

19 ini.  
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Dalam menjalankan kembali roda pariwisata di 

Indonesia saat wabah seperti ini harus di persiapkan 

secara matang. Protokol kesehatan harus tetap di 

berlakukan di tempat wisata seperti menggunakan 

masker, membawa handsanitizer dan menjaga jarak. 

Lebih baik lagi jika wisatawan yang datang diharuskan 

menunjukkan surat kesehatan. Hal ini akan lebih efektif 

untuk meminimalisir penyebaran wabah covid-19. 

Selain itu jumlah pengunjung yang datang juga harus 

dibatasi. Hal ini supaya wisatawan yang berkunjung di 

tempat wisata tidak mengalami overload dan tidak 

terjadi kerumunan di tempat wisata. Disamping itu 

semua juga perlu adanya sanksi yang tegas bagi 

pelanggar sehingga roda pariwisata nantinya akan 

berjalan dengan semestinya. Demikian itu akan 

meminimalisir dampak covid-19 dari sektor pariwisata. 

Dengan adanya peraturan baru di sektor 

pariwisata pastinya  juga akan mempengaruhi tingkat 

wisatawan di Indonesia. Bagaimana tidak? Jika di 

tempat wisata harus menerapkan protokol kesehatan 

yang ketat pasti akan ada wisatawan yang merasa 

keberatan sehingga mengurungkan niatnya untuk 

berkunjung ke tempat wisata. Sehingga jumlah 

wisatawan tidak seperti biasanya. Ini juga menjadi 

polemik tersendiri. Setidaknya dengan peraturan yang 
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baru tersebut tidak membuat sektor pariwista di 

Indonesia lumpuh total.  
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Profil Penulis 

 

Febri Dwiki Wijaya, Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UNISRI. Lahir di Sragen, 10 

Februari 1999. Kegemaran Fotografi. 

Motto hidup : Tidak ada Kata terlambat 

untuk belajar. 

 

 

Yessika Indrawati, mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara UNISRI. Lahir di 

Sragen, 7 Nopember 1998. Motto hidup : 

Fokus dan konsisten merupakan kunci dari 

sebuah kesuksesan yang nyata. 

 

 

Yusup Nugroho, Mahasiswa Agroteknologi 

UNISRI. Lahir di Sragen, 14 September 

1997. Motto Hidup : Angin tidak 

berhembus menggoyangkan pepohonan, 

melainkan menguji kekuatan akarnya- Ali 

bin Abi Thalib. 
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Azizah Putri Marhena, Mahasiswa 

Manajemen UNISRI. Lahir di Sragen, 13 

Agustus 1999. Kegemaran Travelling. 

Motto Hidup : Fokus pada Tujuan. 

 

 

Yunda Arumi Wikanti, mahasiswa 

Pendidikan Guru SD UNISRI. Kegemaran 

travelling. Motto hidup : selalu semangat 

dan pantang menyerah 

 

 

Pinandita Agustian P,  Mahasiswa Ilmu 
Hukum UNISRI . Lahir di Sragen , 8 Januari 
1999. Kegemaran Olahraga Basket dan 
Desain Grafis . Motto Hidup : “Mereka 
menertawakan saya karena saya berbeda, 
Saya menertawakan mereka karena 
mereka semua sama” 

 

Fitri Warna Sari, Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UNISRI. Lahir di Sragen, 8 
Januari 2000. Motto Hidup : menjaga 
komunikasi itu penting, menghargai 
komunikan itu yang utama 
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Medeline Albright, Mahasiswa PGSD 

UNISRI. Lahir di Sragen, 30 Juni 1999. 

Kegemaran membaca, motto hidup : 

Jangan biarkan hari kemarin merenggut 

banyak hal hari ini-will Rogers 

 

Indra Wijayanti, mahasiswa PGSD UNISRI. 

Lahir di Sragen, 26 Agustus 1997. Motto 

hidup : Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. 

Jika tak bisa, maka ubahlah cara 

pandangmu tentangnya. 

 

 

Siti Nur Fatimah, Mahasiswa PGSD UNISRI. 

Lahir di Sragen, 3 Agustus 1998. Motto 

Hidup : hidup adalah kumpulan keyakinan 

dan perjuangan. 

 

Intan Rochayati, Mahasiswa Akuntansi 

UNISRI, lahir di Sragen, 14 Januari 1996. 

Kegemaran mendengarkan musik. Motto 

Hidup : hari esok harus lebih baik dari hari 

kemarin 
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Alexander Andi P, mahasiswa Manajemen 

UNISRI. Lahir di Sragen, 5 Agustus 1997. 

Motto hidup : sukses adalah saat persiapan 

dan kesempatan bertemu. 

 

 

Liya Anggraini S, Mahasiswa Akuntansi 

UNISRI. Lahir di Sragen, 21 September 

1998. Kegemaran Badminton, Motto Hidup 

: meski bukan orang baik, tetaplah menjadi 

salah satu diantara orang baik. 

 

Suryo Kusumo  Diningrat, mahasiswa Ilmu 

Hukum UNISRI. Lahir di Sragen, 9 Agustus 

1999. Kegemaran nonton film. Motto 

Hidup : uang adalah segalanya. 

 

 

Yoga Hidayanto, mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara UNISRI. Lahir di 

Sragen, 24 Mei 1997. Kegemaran 

berenang, motto hidup : Tujuanlah, yang 

membuat lebih semangat. 
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Rendy Irawan, Mahasiswa Akuntansi 

UNISRI. Lahir di Sragen, 27 Desember 

1997. Kegemaran Olah raga. Motto Hidup : 

Be Yourself And Never Give Up 

 

Ritwan Tri Saputro, mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara UNISRI. Lahir di 

Wonogiri 2 Desember 1998. Motto Hidup : 

: jangan pernah katakan salah pada orang 

yang baru belajar. Katakan kurang baik, 

kurang pas atau kurang sempurna.  

 


