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OVERVIEW
Masalah yang dihadapi

•APK di Indonesia masih rendah (34,58%)
•Kualitas PT tidak merata
•Kesulitan mengukur dan mengevaluasi thd
Kualitas PT

•Ketidak-samaan materi Pembelajaran antar PT



APA 
MASALAH DUNIA
PENDIDIKAN
PADA MASA
COVID19?

1. Kebingungan dalam
mengadaptasi konsep E-
Learning

2. E-Learning dianggap sama atau
hanya sekedar setara dengan
Online/distance learning

 



APA 
MASALAH DUNIA
PENDIDIKAN
PADA MASA
COVID19?

3. Salah kaprah pengertian tentang E-
Learning, sehingga menggunakan macam-
macam tool yang pada dasarnya HANYA
untuk berkomunikasi, tetapi sudah
dianggap kalau itu identik dengan E-
Learning. Yaitu digunakan apps seperti,
Zoom, Whatsapp, atau bahkan Google
classroom.



APA 
MASALAH DUNIA
PENDIDIKAN PADA
MASA COVID19?

4. Kebingungan para pendidik bagaimana    
 memindahkan content offline ke online
supaya mahasiswanya bisa membaca dan
belajar akan content materi tersebut
5. Menganggap bahwa E-Learning HANYA
DIPERLUKAN selama masa Covid-19 atau
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
saja.



APA MASALAH
DUNIA
PENDIDIKAN
PADA MASA
COVID19?

6. Tidak siap dengan konsep kehidupan pada
pendidikan New Normal. Sehingga persiapan
yang ada adalah ala kadarnya dan ad-hock saja
7. Salah satunya PJJ terkendala fasilitas
teknologi yang tak merata. Tidak semua
institusi pendidikan memaksimalkan metode
daring dan malah mengandalkan pemberian
tugas tanpa penjelasan materi.

APA 
MASALAH DUNIA
PENDIDIKAN
PADA MASA
COVID19?



MENGAPA?

1. Salah pengertian /
salah kaprah
2. Kuatir
kompleksitas dalam
mengajar

 

 



KENAPA?

3. Kuatir biaya mahal dan
waktu pengembangan yang
lama
4. Sistem yang tidak
terintegrasi dan
membingungkan

  

MENGAPA?



APA AKIBATNYA?

 

 

 
Tidak tercapainya outcome dan
membuat frustasi.
Rendahnya interaksi antara dosen
dan mahasiswa.



APA AKIBATNYA?

 

 

 

3. Mahasiswa merasa tidak mendapatkan
manfaat belajar yang memadai sehingga
menuntut tidak perlu membayar penuh lagi.
4. Pembelajaran yang tidak terintegrasi  dan
fleksibel. Sulit menerapkan konsep kampus
merdeka dan merdeka belajar.
 



SOLUSINYA

“Integrated LMS (Learning Management
Sysitem) sebagai “RUMAH” belajar yang

mempersatukan baik dosen maupun mahasiswa
dalam satu platform sehingga tidak KELUAR
dan MASUK menggunkan berbagai platform

yang berbeda-beda.”
 

 



SOLUSINYA

“E-Learning/LMS yang benar, akan
memberikan interaksi penuh antara sesama

mahasiswa dan antara dosen dengan
mahasiswanya baik secara synchronus

(langsung n real time), maupun Asynchronus
(komunikasi yang terjadwal).”

 

 



LMS MANA YANG DIPILIH?
 
 

Ada software cuku baik, yaitu:
 

BRIGHTSPACE



Apa Peran Brightspace dalam memajukan kualitas
dan modernisasi pembelajaran di Indonesia?

Adalah suatu kesalahan fatal, jika kita
beranggapan bahwa masa new normal lewat,
kmdn proses belajar-mengajar akan kembali
seperti semula sebelum masa Covid19. Harus
ada keseriusan seluruh stakeholder dunia
pendidikan jika ingin mencapai modernisasi
dunia pendidikan kita. Dengan menerapkan
tools dan menempatkan proses belajar-
mengajar pada “RUMAH” yang benar yaitu
LMS (Learning Management System).



  

2 TIPE PEMBELAJARANTRADITIONAL vs BLENDED/ONLINE
TRADITIONAL LEARNING

• 100% tatap muka
• Keterbatasan ruang kelas
• Keterbatasan waktu
• Keterbatasan rasio dosen-

mahasiswa
• Susah menjaga kualitas

pendidikan (manual)

BLENDED/ONLINE LEARNING
• 50% - 100% online
• Belajar dimana saja, & kapan saja
• Menambah jumlah mata kuliah

yang bisa disediakan oleh kampus
tanpa menambah ruang kelas

• Tidak terbatas dengan masalah
geografi

• Rekrut mahasiswa dari mana saja
• Gunakan artificial intelligence &

machine learning



  

SYSTEMRUMAHNYA
E ducation
 
I  nteraction
 
E valuation



  

RUMAH YANG
TEPAT?

SISTEM “CHAT”

WA, Telegram, Line,
Facebook

SISTEM “VIDEO”

Zoom / G-Classroom

SISTEM “ONLINE
LEARNING PLATFORM”

AkuBelajar.ID

• Bukan online learning
• Tidak ada education
• Tidak ada interaction
• Tidak ada evaluation

• True online learning
• Learn anywhere/time
• Bangun interaksi
• Evaluasi Learning Outcome



  

KORELASI
POSITIF

92% scored >60% 60% scored
>80%

• Korelasi positif antara jumlah
waktu yang dihabiskan di
dalam sistem dengan nilai
yang meningkat

 
• Admin:    5.8 jam
• Pelajar:    3.3 jam
• Dosen:    2.9 jam



KEUNTUNGAN
DALAM
PENERAPAN
SISTEM  
E-LEARNING
 

P E N T I N G N Y A  T E K N O L O G I

PANTAU  PROGRESS  PELAJAR
DAN  PENGAJAR

 

• Gunakan machine learning &
artificial intelligence untuk
memberikan feedback bagi
mahasiswa

• Beri evaluasi secara real-time
• Analytic dosen mana yang

kinerjanya butuh di tingkatkan



KEUNTUNGAN
DALAM
PENERAPAN
SISTEM  
E-LEARNING
 

P E N T I N G N YA  T E K N O L O G I

PANTAU PROGRESS PELAJAR
DAN PENGAJAR

• Mhsw belajar dengan cara modern & mendapatkan pendidikan yang lebih penuh
• Kemendikbud: memantau kualitas pendidikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia
• Perguruan Tinggi: menurunkan biaya dengan machine learning untuk membantu kinerja +

memenuhi kriteria kampus merdeka (naik akreditasi)

• Mhsw dapat belajar kapan saja, dari mana
saja dengan menggunakan device apapun.

• Dapat membagi konten antar PT untuk
meningkatkan kualitas pendidikan

• Gunakan fungsi “offline mode” agar dapat
tetap belajar di daerah tanpa Internet

FLEXIB
LE

MEMENUHI  KEBUTUHAN STAKEHOLDER
YA N G A D A



 
 
 

                                    TERIMA
KASIH

 
 

 


