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HIKMAH

Pandemi

COVID 19 
membawa

perubahan yang 
signifikan dalam

pembelajaran
dengan

mengedepankan
basis IT &

Online.
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E - LEARNING

Contents 

Performance



TRANSFORMASI

Contents 

Performance

Lebih fleksibel dalam mengakses

berbagai sumber pengetahuan yang 

dapat ditemui melalui sarana digital. 

The Sources of Learning 

Are EverywhereBelajar dapat dilakukan di mana saja.

Learning Will Occur 

Everywhere

Mahasiswa dapat belajar dari guru/dosen, 

pakar, praktisi, teman sebaya. 

Teachers Are Everywhere



PENDEKATAN

Synchronous

Mahasiswa dan Dosen

melakukan

pembelajaran secara

bersamaan meskipun

berada di ruang/tempat

yang berbeda.

Asynchronous

Mahasiswa dan Dosen

melakukan

pembelajaran pada

waktu yang tidak

bersamaan.



Synchronous e-Learning

Videoconference

Memungkinkankan dua pihak atau lebih di

lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui

pengiriman dua arah audio dan video 

secara bersamaan.

Webconference

Digunakan sebagai istilah

umum untuk berbagai jenis

konferensi online dan layanan

kolaboratif.

Webcasting

Memanfaatkan koneksi internet untuk

membuat siaran media yang tersedia bagi

pengguna dan menggunakan streaming 

teknologi.



Videoconference

Teknologi yang memungkinkan

pengguna yang berada pada lokasi

yang berbeda untuk mengadakan

pertemuan semuka tanpa harus di

lokasi/tempat yang sama. 

Teknologi ini sangat

nyaman serta praktis bagi

para penggunanya.

Menghemat waktu, biaya

dan aktivitas yang terkait

dengan perjalanan. 

KARAKTERISTIKMANFAAT 

Dapat menyajikan presentasi

secara online yang diikuti

mahasiswa secara langsung (dua

arah).

Memungkinkan berbagi informasi

secara bersamaan melalui empat

saluran: video, audio, digital papan

tulis, dan data file.

Dapat membantu mahasiswa

berkebutuhan khusus dalam

berkomunikasi (bahasa isyarat).



Webcasting

Digunakan untuk menyiarkan

audio, video dan konten lainnya

seperti grafik dan slide dalam

presentasi.

Memampatkan file media dan

mengkonversikannya ke format 

yang dapat dilihat langsung tanpa

perlu men-download.

File media dapat dilihat secara

online dari komputer/Laptop/HP 

pengguna, baik sebagai siaran

langsung maupun tidak (disimpan

dan dilihat nanti).

Pembelajaran direkam sehingga

kelak dapat digunakan lagi bagi

mahasiswa.    

Jika mahasiswa berhalangan

hadir (sakit) dirumah dapat

mengakses webcasting untuk

mengikuti pelajaran dari rumah.

.    

KARAKTERISTIK

MANFAAT

Pembelajaran secara langsung di 

tempat yang sama/berbeda pada

waktu yang bersamaan.



Webconference

Berbasis Web

Menggunakan aplikasi khusus yang 

disediakan provider, dengan cara

berlangganan dan memanfaatkan

teknologi internet.

Dapat dijalankan dengan berbagai

macam koneksi internet.

Biaya relatif murah.

Dapat diikuti oleh banyak user.

KARAKTERISTIK

MANFAAT 

Dapat menyajikan presentasi

secara online dan disaksikan oleh

pengguna lain secara realtime.

Live atau video streaming dan audio 

streaming yang digunakan untuk

mendukung fitur komunikasi visual.

Presentasi akan direkam pada

komputer klien, atau server.

Whiteboard electronic yaitu yang 

memungkinkan presenter atau

hadirin untuk menandai pada slide 

presentasi atau membuat catatan

pada papan tulis.



Aplikasi

W
Z

C M

WebEx

Aplikasi ini tidak membatasi penggunanya, 

Anda dapat mengadakan

pertemuan/pembelajaran Fitur-fiturnya: 

video konferensi, obrolan online, tools 

untuk berbagi presentasi, aplikasi desktop 

seperti papan tulis online, anotasi dan

lainnya.

ZOOM

Menawarkan banyak fitur dan

kemudahan yang bisa digunakan, dari

penggunaan gratis hingga paket

premium berbayar.  Tersedia

perekaman video, text chatting, audio-

only dan lain sebagainya.  

Google Meet

Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda

memerlukan akun G Suite yang akan

memudahkan Anda untuk mengundang

banyak peserta. Jika Anda

menginginkan lebih banyak fitur, Anda

dapat mencoba G Suite Enterprise 

sebagai paket premium.

Google Classroom

Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda

memerlukan akun G-Suite yang akan

memudahkan Anda untuk mengundang

banyak peserta. Jika Anda

menginginkan lebih banyak fitur, Anda

dapat mencoba G Suite Enterprise 

sebagai paket premium.



Asynchronous e-Learning

Job Aids

Alat instruksional yang memungkinkan

dosen dengan cepat mengingat atau

mengakses informasi yang dibutuhkan

dalam pembelajaran. Misalnya: kartu

instruksional, bagan atau poster yang 

memberikan informasi.

Self Study Materials

Materi pembelajaran dikemas

dengan menarik, berbobot, 

dan sesuai CP untuk

dipelajari mahasiswa secara

mandiri.

Recorded Audio and Video

Rekaman audio dan video dapat membangun

hubungan dan memberikan interaksi yang 

lebih pribadi antara dosen dan mahasiswa.



POSISI

Asynchronous 

e-Learning

Synchronous 

e-Learning
Phisical

Classroom

Instructor OnlyNo Instructor 

Instructor 

Plus 

Computer 

Delivered
Instructor Led



Implementasi

Mata Kuliah Praktikum :

1. Laboratorium

2. Studio

3. Bengkel

4. Panggung

5. Dsj. 

Phisical Classroom
Mata Kuliah Teoretis :

1. Ingatan (C1)

2. Pemahaman (C2) 

3. Aplikasi (C3)

Mata Kuliah Pendalaman

Materi/Keterampilan :

(sebagian besar mata kuliah, C4 – C6) 

Synchronous e-Learning

Asynchronous e-Learning



Blanded

Mata Kuliah: 

1. ……………..

2. 

3.

dst.

e-Learning Asynchronous 

Synchronous Phisical

Classroom

e-Learning -- Learning 

Learning -- e-Learning 

Mata Kuliah: 

1. ……………..

2. 

3.

dst.

Mata Kuliah: 

1. ……………..

2. 

3.

dst.



Planning

You can simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your Presentations. 

Contents _ Graph 
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a unique zing and appeal to your Presentations. 

Contents _ Graph 

You can simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your Presentations. 
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Infographic Style

You can simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your Presentations.

Contents Title
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Contents Title

You can simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your Presentations. 

Contents Title

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. I hope and I believe that this Template will your 

Time, Money and Reputation. 

Contents Title


