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Sistem pendidikan jarak jauh (PJJ), yang 
dipersepsikan sebagai inovasi abad 21, 
merupakan sistem pendidikan yang memiliki 
daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan 
sosioekonomi. Sistem PJJ membuka akses 
terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana 
saja, dan kapan saja. Melalui berbagai 
perangkat hukum yang telah dikeluarkan 
pemerintah, yaitu Permendikbud No.3 tahun 
2020  tentang  Standar  Nasional Pendidikan 
Tinggi dan Permendikbud No. 7 tahun 2020 
tentang   Pendirian,  Perubahan, Pembubaran  

Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi Swasta, yang salah satu bagiannya mengatur tentang 
PJJ, sistem PJJ sudah menjadi bagian yang menyatu dalam dunia 
pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk 
memperoleh akses terhadap pendidikan. Perguruan tinggi di Indonesia 
merespon penyelenggaraan PJJ dalam bentuk pembelajaran daring. 
Pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan modus tunggal, ganda dan 
konsorsium.  
 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) menyelenggarakan 
pembelajaran daring dengan modus ganda (selanjutnya disebut blended 
learning) dan konsorsium pada semua Program Studi. ITNY berkomitmen 
untuk terus mengembangkan pembelajaran daring sebagai upaya 
mengantisipasi kebutuhan pendidikan bagi generasi baru. Berdasar 
komitmen pembelajaran daring dan dalam rangka meningkatkan serta 
menjaga mutu lulusan, maka perlu diterbitkan Buku Panduan 
Penyelenggaraan Pembelajaran Daring.   

 
Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Tim 

Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi untuk 
menyelesaikan Panduan Pembelajaran Daring ini. Saya juga 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung 
penyelesaian Panduan Pembelajaran Daring ini. Semoga buku Panduan 
Pembelajaran Daring Institut Teknologi Nasional Yogyakarta bermanfaat 
bagi pembaca khususnya sivitas akademika ITNY. 

 
 

Yogyakarta, Oktober 2020  
Rektor ITNY 

 
 

Dr. Ir. H. Ircham, M.T. 



 
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah 
menetapkan kebijakan MBKM, yang bertujuan 
mendorong mahasiswa untuk menguasai 
berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki 
dunia kerja. Institut Teknologi Nasional 
Yogyakarta menerapkan program MBKM untuk 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
memilih kegiatan pembelajaran di luar 
prodinya. Melalui pilihan tersebut, mahasiswa 
diharapkan mampu mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui 
pengalaman nyata serta dinamika lapangan.  

 
Implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang terorganisir dalam 

bentuk pembelajaran daring menjadi salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk membantu merealisasikan kebijakan  kampus merdeka  
ini.  Lebih  lanjut,  kebijakan  tersebut  diharapkan  akan semakin 
menciptakan link and match (keterhubungan dan kecocokan) antara 
lulusan perguruan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era revolusi 
industri 4.0.  

 
Sebagai upaya agar ITNY dapat menerapkan pembelajaran daring 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang 
pendidikan dan menjamin agar capaian pembelajaran tetap terpenuhi 
sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah digariskan dalam 
kurikulum masing-masing program studi, maka panduan pembelajaran 
daring ini disusun. Mengingat bahwa pembelajaran daring merupakan 
paradigma baru di ITNY, maka panduan ini masih mungkin mengalami 
revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan dari pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan pembelajaran daring di ITNY akan sangat 
dinantikan demi penyempurnaan panduan ini, serta lebih meningkatkan 
mutu pendidikan di ITNY.  

 

 

Yogyakarta, Oktober 2020 

Wakil Rektor I ITNY 

 

 

 Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.  



  

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG   

Pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan secara cepat 

dan terus menerus sehingga dianggap sebagai potensi utama untuk 

menggerakkan kemajuan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, tetapi 

belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut 

harus dapat diantisipasi oleh sistem pendidikan di Indonesia, untuk  

secara terus menerus memfasilitasi dan melakukan penyesuaian yang 

diperlukan untuk menjawab kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Diharapkan pendidikan dapat menyiapkan peserta didik untuk 

mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang berbudaya, 

dengan cara menciptakan atmosfer pendidikan yang mendukung dan 

proses pembelajaran yang kreatif yang melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran yang mencerahkan. Namun untuk mencapai hal 

tersebut berbagai kendala dihadapi terutama kendala waktu dan tempat. 

Kendala waktu dan tempat ini masih merupakan salah satu kendala yang 

sangat nyata, yang dapat diatasi melalui metode pembelajaran dengan 

sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 

Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya 

terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai 

sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media 

lain. PJJ yang dipersepsikan sebagai inovasi abad 21, merupakan sistem 

pendidikan yang memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan 

sosioekonomi. Sistem PJJ membuka akses terhadap pendidikan bagi 

siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.  Dengan karakteristik tersebut, 

sistem PJJ seringkali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah 

pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan 
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demokratisasi pendidikan, serta perluasan akses terhadap pendidikan 

berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat lintas ruang dan waktu. 

Melalui berbagai perangkat hukum yang telah dikeluarkan pemerintah. 

sistem PJJ sudah menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan 

di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh 

akses terhadap pendidikan. Situasi ini mendorong berbagai institusi 

pendidikan, terutama pendidikan tinggi, untuk berpartisipasi aktif dalam 

pendidikan jarak jauh. 

Selaku pengambil kebijakan, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan memiliki program revolusioner “Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka” yang kemudian dituangkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 

7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan 

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan 

Tinggi Swasta, yang salah satu bagiannya mengatur tentang PJJ.  

Salah satu dari empat kebijakan Program Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka adalah mahasiswa diberi kebebasan mengambil sks di 

luar program studi maupun di luar perguruan tinggi selama 3 semester 

untuk semakin mengasah keahlian yang diminatinya. Implementasi 

pendidikan jarak jauh yang terorganisir menjadi salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk membantu merealisaikan kebijakan  kampus 

merdeka  ini.  Lebih  lanjut,  kebijakan  tersebut  diharapkan  akan 

semakin menciptakan link and match (keterhubungan dan kecocokan) 

antara lulusan perguruan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era 

revolusi industri 4.0. Perguruan tinggi di Indonesia merespon 

penyelenggaraan PJJ dalam bentuk pembelajaran daring. Pembelajaran 

tersebut dilaksanakan  dengan modus tunggal, ganda dan konsorsium.  

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta menyelenggarakan 

pembelajaran daring dengan modus ganda (selanjutnya disebut blended 

learning) dan konsorsium pada semua Program Studi. ITNY berkomitmen 

untuk terus mengembangkan pembelajaran daring sebagai upaya 
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mengantisipasi kebutuhan pendidikan bagi generasi baru. Berdasar 

komitmen pembelajaran daring dan dalam rangka meningkatkan serta 

menjaga mutu lulusan, maka perlu diterbitkan Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Pembelajaran Daring.   

 
B. TUJUAN   

Buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi fakultas, 

program studi dan unit terkait agar mutu pembelajaran daring sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan. Pedoman ini 

juga dimaksudkan untuk menjamin agar kompetensi lulusan setiap 

program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum setiap program studi. 

 
C. DASAR PENYUSUNAN  

 Dasar penyusunan pendoman penyelenggaraan pembelajaran 

daring adalah:  

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

4. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  

5. Kemendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka 

6. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 

7. Statuta ITNY Tahun 2019 

8. Standar Pendidikan Tinggi ITNY 

 
D. DAFTAR ISTILAH 

1. Akun Jaringan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta adalah akun 

pengguna yang disediakan oleh Jaringan Institut Teknologi 
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Nasional Yogyakarta untuk mengakses sistem informasi dan 

perangkat komputasi yang ada di Jaringan Institut Teknologi 

Nasional Yogyakarta.   

2. Asinkron adalah interaksi pembelajaran yang dilakukan secara 

fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan 

menggunakan forum atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa. 

3. Bahan Ajar adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus 

dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk 

mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran kuliah daring. 

4. Belajar mandiri adalah proses, porsi, dan kendali belajar lebih 

banyak ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi dan 

kecepatan belajar masing-masing.   

5. Belajar terbimbing/terstruktur adalah proses pembelajaran yang 

disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar 

mahasiswa dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, 

dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara langsung 

maupun virtual, secara residensial (mukim) maupun non-residensial 

(tidak mukim).  

6. Blended Learning adalah kuliah yang menggunakan aplikasi 

elektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan belajar 

mengajar dengan media internet, intranet atau media jaringan 

komputer lain. Kuliah Blended Learning ini memungkinkan 

terjadinya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan kepada siswa bisa dilakukan dengan mudah. 

7. E-learning adalah proses belajar dan pembelajaran yang 

memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan 

pembelajaran dan pendidikan, yang diakses oleh peserta didik, 

kapan saja dan dimana saja berbasis TIK   
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8. Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap hasil proses belajar mahasiswa dalam bentuk tatap muka 

dan jarak jauh berbasis TIK.   

9. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan 

atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan 

oleh mahasiswa secara mandiri dan berbasis TIK.   

10. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah penilaian yang 

dilakukan dengan pengawasan secara langsung.   

11. Jaringan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Terpadu adalah 

jaringan komputer terintegrasi yang menghubungkan seluruh 

peralatan komputer di ITNY   

12. Komunikasi multisite/multi user adalah kemampuan perangkat 

komunikasi untuk menyelanggarakan komunikasi diantara 3 pihak 

atau lebih.   

13. Konten self learning adalah sumber belajar yang memungkinkan 

peserta didik belajar secara mandiri. 

14. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang 

digunakan untuk  mengelola pembelajaran berbasis teknologi 

informasi, yang memiliki fungsionalitas antara lain: pengaturan 

perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, dan repository 

materi perkuliahan.   

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 

16. Pembelajaran Daring adalah metode belajar yang menggunakan 

model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System 

(LMS). Seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya.  

17. Sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang 

memerlukan tatap muka. 

18. Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang 

dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaaan berbagai media 

komunikasi.   
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19. Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam 

lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum 

serta dilaksanakan dengan pengawasan langsung.   

20. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan 

pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar minimum.   

21. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan 

validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian 

pembelajaran (learning outcomes) secara utuh sesuai dengan yang 

disyaratkan dalam kurikulum.   

22. Presensi adalah kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan daring, 

yang meliputi kegiatan mengunduh materi kuliah, mengerjakan 

tugas, dan aktif di forum diskusi. 

23. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik. 

24. Sinkron adalah interaksi pembelajaran antara dosen dan 

mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan 

teknologi video conference atau chatting. 

25. Sistem komunikasi video dua arah adalah sistem, peralatan dan 

atau software yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi 

tatap muka dua arah antara pengajar dan pembelajar.   

26. Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, peralatan dan 

atau software yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi 

tatap muka satu arah antara pengajar dan pembelajar. Penggunaan 

sistem ini diharapkan disertai dengan sistem komunikasi interaktif 

tambahan seperti text chat maupun audio chat.   

27. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan 

langsung antara tenaga pendidik dengan mahasiswa.   

28. Studio produksi adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan 

pendukung untuk mengembangkan konten berbentuk multimedia.   
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29. Sumber Belajar adalah Bahan Ajar dan berbagai informasi yang 

dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

30. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat 

dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.   
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BAB II. 

KONSEP PEMBELAJARAN DARING 

 
A. KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN DARING 

Pembelajaran daring sebagai salah satu bentuk pembelajaran 

jarak jauh, berdasarkan Permendikbud No 7 tahun 2020 penyelenggaraan 

pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Terbuka, merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara 

fleksibel dalam hal: 

a. cara penyampaian; 

b. waktu penyelesaian program; 

c. lintas satuan; 

d. tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia; 

e. tempat dan cara belajar; dan 

2. Belajar  mandiri, merupakan proses, porsi, dan kendali belajar lebih 

banyak ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi dan 

kecepatan belajar masing-masing. 

3. Belajar di mana dan kapan saja, merupakan keluwesan sebagai 

konsekuensi dari pembelajaran daring (online) yang memiliki 

karakteristik terbuka dan belajar mandiri. 

4. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi, merupakan 

keharusan bagi pembelajaran daring untuk menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi secara tepat guna memfasilitasi 

komunikasi dan interaksi pembelajaran antara Pendidik dan 

Mahasiswa. 

 
B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING 

Penyelenggaraan Pembelajaran Daring didasarkan pada prinsip 

akses, pemerataan dan kualitas, seperti yang diamanahkan dalam 

peraturan maupun perundangan yang berlaku. 
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1. Akses  

 Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap 

pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan 

sistem pembelajaran daring. Berdasarkan paradigma akses ini, 

sistem pembelajaran daring menerapkan prinsip pendidikan yang 

masal untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, 

perkembangan TIK yang pesat mendukung sistem pembelajaran 

daring sebagai sistem pendidikan masal dan fleksibel yang dapat 

meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan 

keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi 

maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan.   

2. Pemerataan   

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak 

untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses 

pendidikan, bagi siapa saja tanpa batasan kendala apapun. 

Karakteristik sistem pembelajaran daring yang fleksibel lintas 

ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses terhadap 

pendidikan menyebabkan sistem pembelajaran daring menarik bagi 

banyak kalangan. Melalui sistem pembelajaran daring, setiap orang 

dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus 

meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan 

kesempatan berkarir.   

3. Kualitas   

Standar kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan 

ujian dikemas berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang 

terjadi dalam sistem pembelajaran daring. Untuk mendukung 

pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program 

pembelajaran daring sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas 

belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan 

demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan 

menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk menjadi pengembang 
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materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar dan bahan ujian kemudian 

dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini 

menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan 

berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi  

Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan 

program pembelajaran daring diharapkan memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:   

b. Didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumber 

daya manusia, serta kerjasama antar institusi perguruan tinggi 

setempat   

c. Didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik 

berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses 

pembelajaran, instrumen dan sistem evaluasi,   

d. Berbasis TIK, 

e. Memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif,  

f. Menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK 

dengan memungkinkan kesempatan tatap muka secara 

terbatas,  

g. Mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan 

softskills peserta didik,  

h. Menyediakan layanan pendukung yang berkualitas 

(administrasi akademik, bantuan belajar peserta didik, unit 

sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik, 

akses dan infrastruktur) berbentuk USBJJ (Unit Sumber Belajar 

Jarak Jauh).  

 
C. LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING ITNY 

Pembelajaran tatap muka (luring) dan pembelajaran daring seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 21. Dan Gambar 2.2 merupakan cara 

pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah 
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ditentukan. Perbedaan dasar terletak pada media atau tempat 

penyampaian komponen pembelajaran yaitu jika luring membutuhkan 

ruang kelas, jika daring membutuhkan antarmuka berbasis web dan 

mobile.  Oleh karena itu, kualitas lulusan mahasiswa yang belajar secara 

luring maupun daring harus sama.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Konsep Pembelajaran Luring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Konsep Pembelajaran Daring 

 
Dalam penyelenggaraan pembelajaran daring ada beberapa hal 

yang perlu dipersiapkan yaitu sarana dan prasarana termasuk platform 

serta tools yang menunjang, infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan adalah kebutuhan tools 
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atau platform yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring 

agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.  

Tools atau platform yang akan digunakan perlu memperhatikan 

situasi dan kondisi dimana suatu peristiwa belajar bisa terjadi (seting 

belajar) dan aktivitas pembelajaran. Seting belajar terdiri dua kategori 

yaitu pembelajaran sinkron (Synchronous Learning) baik sinkron langsung 

atau sinkron maya maupun pembelajaran asinkron (Asynchronous 

Learning).  Tabel 2.1 menunjukkan perbedaan seting belajar dan aktivitas 

pembelajaran antara sinkron dan asinkron. 

 
Tabel 2.1 Seting Belajar dan Aktivitas Pembelajaran 

Seting Belajar 

Sinkron Asinkron 

Sinkron 

Langsung (SL) 

Sinkron Maya 

(SM) 

Asinkron Mandiri 

(AM) 

Asinkron 

Kolaboratif (AK) 

Aktivitas Pembelajaran 

✓ Ceramah 
✓ Diskusi 
✓ Praktek 
✓ Wokrshop 
✓ Seminar 
✓ Proyek 

individu/kelom
pok 

✓ Dan lain-lain 

✓ Kelas 
Virtual 

✓ Konferensi 
audio 

✓ Konferensi 
Video 

✓ Web-
based 
Seminar 
(webinar) 

 

✓ Membaca  
✓ Menonton 

(video, webcast) 
✓ Mendengar 

(audio, 
audiocast) 

✓ Studi daring 
✓ Simulasi/praktek 
✓ Latihan 
✓ Role paly 
✓ Tes 
✓ Publikasi/jurnal 

(wiki, blog, dll) 
Disajikan dalam 
bentuk digital dan 
daring 

Partisipasi dalam 
diskusi melalui 
forum diskusi 
daring 
Mengerjakan 
tugas 
indivisu/kelompok 
melalui 
penugasan 
daring 
Publikai indivisu 
atau kelompok 
(melalui wiki, 
blog, dll) 

 

Penyelenggaraan pembelajaran daring di ITNY menggunakan 

model interaksi pembelajaran sinkron dan asinkron. 
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1. Pembelajaran sinkron  

adalah pembelajaran secara langsung di sebuah lokasi tertentu, bisa 

lokasi fisik maupun virtual, di waktu yang sama. Aktivitas pembelajaran 

sinkon dapat menyerupai pembelajaran konvensional dan diisi 

ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan sebagainya. Dalam 

pembelajaran daring, pembelajaran sinkron terjadi di waktu yang sama 

dimanapun dosen dan mahasiswa berada. Aktivitas belajar dapat 

terjadi melalui teknologi sinkron seperti,  

a. video conference (google meet, Zoom, Webex Cisco, dan 

sejenisnya) 

b. Diskusi online terjadwal (WA-Group, Google Classroom, LMS 

ITNY/Elinas, dan sejenisnya) 

 
Mekanisme pembelajaran sinkron 

a. Dosen upload materi kuliah ke elinas, Google Classroom, dan Media 

sosial. 

b. Dosen memberi Kuliah Live Daring melalui sarana siaran melalui 

aplikasi seperti Zoom, Meet Google, Live Instagram, Live Youtube. 

c. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari Live streaming. 

d. Mahasiswa bisa berdiskusi, tanya-jawab ke dosen melalui siaran 

atau chatting dari aplikasi tersebut. 

e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui Elinas. 

 
2. Pembelajaran asinkron  

adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi belajar mandiri secara 

daring. Peserta belajar dapat belajar kapan saja, di mana saja, sesuai 

dengan kondisi dan kecepatan belajarnya masing-masing. Aktivitas 

belajar dalam pembelajaran asinkron diantaranya adalah membaca, 

mendengarkan, menonton, mempraktekkan, mensimulasikan dan 

latihan dengan memanfaatkan obyek belajar (materi digital) tertentu 

yang relevan. Adapun kreativitas dosen sangat diperlukan dalam hal ini 

dan waktu serta kerumitan yang dibuat oleh dosen harus sesuai 



P a g e  | 14 

 

dengan porsi topik di dalam rencana pembelajaran. Kebanyakan 

aktivitas belajar lebih banyak terjadi dalam jaringan walau tidak menurut 

kemungkinan terjadi di luar jaringan jika memungkinkan. Adapun 

pembelajaran yang terjadi dapat melibatkan lebih dari satu pihak, 

karena dibutuhkan kolaborasi antar mahasiswa dan juga dosen. Diskusi 

dalam grup ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan aktivitas 

dalam grup kecil, penugasan berbasis projek dan lain sebagainya. 

Aktivitas belajar dapat melalui Diskusi online terjadwal (WA-Group, 

Google Classroom, LMS ITNY/Elinas, dan sejenisnya) 

 
Mekanisme pembelajaran asinkron 

a. Dosen upload materi kuliah ke Elinas, Google Classroom, dan Media 

sosial. 

b. Dosen merekan video materi Kuliah Daring dengan menggunakan 

aplikasi perekaman video seperti Camera (HP), Filmora (PC), OBS 

Studio (PC). 

c. Dosen upload Video rekaman kuliah ke Elinas atau Youtube 

d. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari Elinas atau Youtube 

e. Mahasiswa bisa tanya-jawab ke dosen melalui email atau medsos. 

f. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui 

Elinas/medsos 

 
Kedua model seting belajar tersebut dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran secara keseluruhan di ITNY. Pembelajaran daring 

dapat menggunakan modus tunggal, modus ganda dan modus 

konsorsium seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 



P a g e  | 15 

 

 

Gambar 2.3 Modus Pembelajaran Daring 

 
Modus yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran daring 

pada Program Studi di  ITNY menggunakan modus ganda dan/atau 

konsorsium dengan proporsi pembelajaran dalam bentuk Blended 

Learning yang memadukan secara harmonis antara kunggulan-

keunggulan pembelajaran tatap muka (offline) dengan keunggulan-

keunggulan pembelajaran daring (online) dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran lulusan (CPL).  
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BAB III 

ETIKA PEMBELAJARAN DARING  

 
Dalam pembelajaran daring di ITNY ada beberapa etika yang 

harus diperhatikan dan dilaksanakan antara lain : 

1. Jujur 

Melakukan komunikasi ilmiah dengan jujur, tidak menyembunyikan 

kebenaran informasi. 

2. Integritas  

Menepati kesepakatan, bertindak secara tulus, dan menjaga 

konsistensi pikiran dan tindakan. 

3. Objektif 

Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya 

untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah. 

4. Cermat 

Menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan 

kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain. 

5. Terbuka  

Bersikap terbuka terhadap informasi, kritik dan ide-ide baru  

6. Menghargai karya orang lain  

Memberikan pengakuan informasi ilmiah, menghargai paten, hak cipta, 

dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. 

7. Bertanggung jawab dalam publikasi  

Menjamin kebenaran informasi dan menghindari plagiarisme  

8. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring) 

Mendidik, membimbing, memberi saran, dan mendorong mahasiswa 

untuk mandiri.  

9. Tidak diskriminatif 

Memperlakukan sivitas akademika tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan strata sosial. 
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10. Memberikan solusi  

saat ada masalah 

12. Bertanggung-jawab secara sosial: upayakan untukmempromosikan 

kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah 

adanya bahaya sosial dalam pendidikan. 

14. Profesional  

Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan standar pembelajaran yang 

ditetapkan ITNY.  

15. Legalitas  

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING ITNY 

 
Pelaksanaan Pembelajaran daring dilakukan melalui 3 tahapan yaitu 

persiapan, pelaksanaan dan monev. Pembelajaran daring 

diselenggarakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), 

jadwal perkuliahan dan kalender akademik. Proses pelaksanaaannya 

merupakan kegiatan yang terencana dan tersistem yang setidaknya 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

 
A.  Persiapan  

 
Infrastruktur ITNY  

ITNY menyelenggarakan pembelajaran daring dengan menggunakan LMS 

Elinas berbasis Moodle yang ditunjang oleh jaringan internet yang 

terintegrasi dan studio pengembangan materi/bahan ajar 

 
BAA :  

a. Menerbitkan kode mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

di ITNY 

b. Membuat jadwal kuliah 

c. Menginput peserta mata kuliah masing-masing kelas (group) ke 

Elinas ITNY 

d. Membuat presensi dan berita acara pembelajaran 

 

Tim Pembelajaran Daring: 

a. Menginput daftar mata kuliah masing-masing Prodi 

b. Menginput Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah 

c. Memberi akses kepada dosen untuk mengunggah materi 

pembelajaran sesuai RPS yang telah disetujui Program Studi 
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Proses registrasi mata kuliah diinisiasi oleh tim pembelajaran daring yang 

ditunjukkan Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1.  Proses Registrasi Mata Kuliah Pembelajaran Daring 

 
Fakultas: 

a. Menetapkan dosen pengampu mata kuliah  

b. Memastikan semua mata kuliah, dosen pengampu dan mahasiswa 

sudah diinput di Elinas. 

c. Memastikan kesiapan program studi untuk melaksanakan 

pembelajaran daring 

 
Prodi : 

a. Menyiapkan Kurikulum  

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran 

c. Mendistribusikan mata kuliah dan beban mengajar dosen 

d. Memastikan materi pembelajaran semua mata kuliah sudah 

diunggah ke Elinas 

 
Dosen: 

a. Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, Earphone/headset, 

Handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan 

digunakan) yang kompatibel.  
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b. Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video 

meeting.  

c. Menyusun RPS dan mengembangkan materi pembelajaran  

d. mengunggah materi pembelajaran ke Elinas, sesuai RPS yang 

telah disetujui Program Studi 

 
Mahasiswa: 

a. Melakukan registrasi mata kuliah (mengisi KRS). 

b. Mempersiapkan  perangkat  keras (Laptop, earphone/headset, 

handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan 

digunakan) yang kompatibel.  

c. Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video 

meeting.  

d. Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran 

secara daring. 

 

DOSEN & ASISTEN/
FASILITATOR

DAFTAR 
MAHASISWA

M
A
H
A 
S  
I 
S
W
A
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DUKUNGAN 
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ADMINISTRASI 
AKADEMIK

REGISTRASI

PENJAMIN MUTU

SiAkad

I T N Y

 

Gambar 3.2. Proses Registrasi Peserta Pembelajaran Daring 

 
B.  Pelaksanaan  

 
Proses pelaksanaan pembelajaran daring  melalui tahapan  

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Proses Pembelajaran Daring  

 
Pelaksanaan pembelajaran daring diterapkan dalam lima aspek proses 

pembelajaran daring, yaitu perancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

strategi pengantaran/penyampaian, media dan teknologi pembelajaran, serta 

layanan bantuan belajar.  Kelima aspek tersebut saling mempengaruhi satu 

sama lain, sehingga tidak ada aspek yang dapat dihilangkan untuk menjalankan 

proses pembelajaran daring.   

 
1. Perancangan proses pembelajaran  

Perancangan proses pembelajaran diwujudkan dalam bentuk peta tahapan 

pembelajaran, RPS, RPP, materi pembelajaran, instrumen penilaian, serta 

aturan pengelolaan pembelajaran. 

 
Prinsip perancangan proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Berlandaskan pada paradigma student centered learning (pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa) 

b. Proses pembelajaran sebagai interaksi mahasiswa dengan materi/bahan 

ajar, media, waktu, dan strategi pembelajaran 

c. Berlandaskan pada filosofi pembelajaran tuntas 

d. Berorientasi pada kemandirian, otonomi, keaktifan, kreativitas, dan 

inovasi mahasiswa 
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2. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran daring dirancang dengan beberapa indikator sebagai 

berikut: 

a. Berfokus pada mahasiswa belajar dan kemandirian mahasiswa, bukan 

dosen mengajar.  

b. Membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran 

yang ditetapkan  

c. Memfasilitasi interaksi bermakna antara mahasiswa dengan mahasiswa, 

mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan materi pembelajaran  

d. Materi pembelajaran disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga 

memungkinkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran secara 

bertahap sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa.   

e. Dalam memilih sumber belajar, dosen perlu memperhatikan isu hak cipta 

dan penerapan hukum dan aturan terkait.  

f. Dosen harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

3. Strategi Pengantaran/Penyampaian  

Strategi pengantaran atau penyampaian dalam pembelajaran daring adalah 

sebagai berikut : 

a. Dilakukan menggunakan beragam media  dan teknologi secara terpadu 

maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran 

b. Harus merefleksikan landasan filosofis pembelajaran daring dan 

paradigma pendidikan abad 21 

c. Memfasilitasi mahasiswa untuk belajar aktif dan dosen berperan sebagai 

fasilitator 

d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih beragam 

sumber belajar dalam beragam format media dan teknologi yang 

disediakan  

e. Menggunakan beragam media dan teknologi yang memfasilitasi 

tumbuhnya kolaborasi antar mahasiswa maupun perkembangan individu 

mahasiswa 
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f. Menggunakan beragam media dan teknologi komunikasi yang tersedia 

berdasarkan etika komunikasi keilmuan 

g. Memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan menguasai keterampilan 

yang diperlukan dan berdiskusi secara maya 

h. Semua pihak (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) yang 

berpartisipasi dalam pembelajaran daring harus memiliki akses terhadap 

tutorial maya dan bantuan belajar maya  

i. Dilakukan secara sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan 

beragam fitur teknologi informasi dan komunikasi dan melibatkan semua 

mahasiswa 

j. Umpan balik harus tersedia sebagai salah satu fitur dalam strategi 

pengantaran untuk mengatasi isu isolasi sosial pada mahasiswa, dan 

dapat memotivasi mahasiswa belajar dalam pembelajaran daring (early 

warning system, dll.)  

k. Umpan balik dilakukan secara langsung dan sistematis 

l. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembelajaran daring harus 

memiliki tingkat penguasaan teknologi dan media yang cukup untuk 

menjamin terlaksananya proses pembelajaran dari waktu ke waktu 

m. Dosen perlu mengatur strategi untuk mengorganisasikan pembelajaran 

secara sistematis bertahap (dan terjadwal) sehingga dapat memfasilitasi 

proses belajar 

n. Dengan menggunakan strategi pengantaran, dosen dapat memantau 

proses belajar mahasiswa 

o. Evaluasi proses belajar dirancang untuk pembelajaran daring dan 

pencapaian capaian pembelajaran.  

 
4. Media dan teknologi pembelajaran   

a. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus dimanfaatkan sebagai 

sarana pengantaran bahan ajar dan interaksi  baik sinkron maupun 

asinkron 

b. Media pembelajaran (teks, gambar, audio, video, audio-video, animasi) 

berbasis TIK harus dimanfaatkan secara optimal untuk meraih capaian 

pembelajaran 
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c. Pemilihan dan pemanfaatan multimedia harus disesuaikan dengan 

karakteristik materi pembelajaran, objek pembelajaran dan capaian 

pembelajaran 

 
5. Layanan Bantuan Belajar 

a. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan  teknis 

TIK harus dapat diakses dengan mudah mahasiswa  

b. Tersedia layanan konseling, DPA, dan karir, secara jarak jauh maupun 

tatap muka 

c. Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam 

beragam bentuk perpustakaan 

d. Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan 

keberhasilan belajarnya 

e. Menyediakan bantuan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus (diffable) 

f. Tersedia wadah pengaduan mahasiswa. 

 

Pelaksanaan proses pembelajaran daring merupakan rangkaian kegiatan yang 

terencana dan tersistem yang melibatkan BAA, Tim Pembelajaran Daring, 

Fakultas, Program Studi , Dosen Pengampu, Mahasiswa, PUDI, dan LPM yang 

ditunjukkan Gambar 3.3.  
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Gambar 3.3 Proses Sistem Pembelajaran Daring 
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BAA : 

1. Menginput presensi kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa ke 

Siakad.  

2. Merekap presensi kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa ke 

Siakad.  

3. Mengecek kelengkapan isi Berita Acara Perkuliahan di Siakad 

 

Tim Pembelajaran Daring: 

1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran daring 

2. Melaporkan hasil monitoring pembelajaran daring ke Warek I 

3. Memastikan Elinas berfungsi dengan baik 

 
Fakultas: 

1. Memastikan dosen melaksanakan proses pembelajaran daring  

2. Menindaklanjuti laporan hasil monev pembelajaran dari masing-masing 

prodi 

 
Program Studi : 

1. Melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran daring dengan RPS 

yang sudah disetujui Prodi secara berkala 

2. Melaporkan hasil monev pembelajaran daring ke Fakultas 

 

Dosen : 

1. Melaksanakan perkuliahan secara terjadwal 

2. Melaksanakan pembelajaran daring menggunakan metode sinkron dan 

asinkron 

3. Memastikan mahasiswa mengikuti pembelajaraan daring secara sinkron 

maupun asinkron. 

4. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah 

direncanakan. 

5. Memastikan proses pembelajaran daring berpusat pada mahasiswa. 

6. Memastikan ketercapaian capaian pembelajaran. 

7. Menyerahkan presensi mahasiswa dan bukti perkuliahan yang tidak 

tercatat di Elinas ke BAA. 
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Mahasiswa : 

1. Mengikuti proses pembelajaran daring secara terjadwal 

2. Mematuhi tata tertib pembelajaran secara daring 

3. Berperan aktif selama proses pembelajaran daring. 

 

 
C. Evaluasi  

 
Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring terdiri atas evaluasi hasil 

belajar mahasiswa dan proses pembelajaran daring. 

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa 

Dosen wajib melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk 

mengukur ketercapaian capaian pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan 

menggunakan metode test (quis, UTS, UAS, dan remidi) dan non 

test.(kinerja, portofolio, dll)  

Instrumen evaluasi yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan 

mahasiswa, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

yang dibebankan pada setiap mata kuliah, yang terdiri:  

✓ Penilaian aktivitas pembelajaran daring. 

✓ Penilaian hasil pembelajaran yang dapat dilakukan melalui test dan 

non test 

✓ Penilaian sikap (dapat menggunakan teknik penilaian observasi).  

 

Mekanisme evaluasi pembelajaran daring mencakup:  

✓ Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahapan, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa 

sesuai RPS. 

✓ Melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan tahapan, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. 

✓ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan 

umpan balik dan mengkonfirmasi hasil evaluasi. 

✓ Menginput evaluasi hasil belajar mahasiswa ke SiAkad.  

✓ Menyerahkan hasil evaluasi dalam bentuk angka (UTS) dan huruf 

(UAS dan remidi) ke BAA 
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2. Evaluasi proses pembelajaran 

Evaluasi proses pembelajaran bertujuan untuk menilai kesesuaian 

aktivitas pihak yang terlibat mulai dari persiapan dan pelaksanaan proses 

pembelajaran daring dengan strandar yang sudah ditetapkan ITNY. Evaluasi 

proses pembelajaran dilakukan oleh LPM dan berkoordinasi dengan GPM. 

Instrumen yang digunakan untuk evaluasi proses pembelajaran daring 

berbentuk rubrik. 

 
BAA : 

a. Membuat jadwal ujian (UTS, UAS, dan remidi) 

b. Memastikan seluruh soal Ujian (UTS, UAS, dan remidi) sudah lengkap 

c. Menyiapkan presensi dan berita acara UTS,  UAS, dan remidi  

d. Merekap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan dan Ujian 

(UTS dan UAS)  

e. Merekap data pengunggahan nilai mata kuliah.  

f. Menerbitkan surat pemberitahuan batas akhir pengunggahan nilai. 

g. Memberikan surat tagihan nilai mata kuliah pada dosen yang sudah 

melewati batas waktu pengumpulan/input nilai. 

h. Menerbitkan Kartu Hasil Studi (KHS)  

i. Menerbitkan transkrip nilai. 

 
Tim Pembelajaran Daring : 

a. Merekap jumlah mata kuliah, kelengkapan pengaturan, media dan 

aktivitas pembelajaran di Elinas 

b. Mengevaluasi kehandalan sistem 

 

Fakultas : 

a. Melakukan evaluasi proses pembelajaran daring 

b. Melakukan sosialisasi hasil evaluasi proses pembelajaran daring 

c. Melakukan pembinaan terhadap dosen berdasarkan hasil evaluasi  

 
Prodi: 

a. Monitoring jumlah tatap muka diakhir pertemuan ke 4, ke 7, ke 11 dan ke 

14 di luar UTS dan UAS 

b. Memeriksa kesesuaian antara materi kuliah dengan RPS 
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c. Melakukan verifikasi dan validasi soal Ujian (UTS, UAS, dan remidi)  

d. Melakukan validasi nilai UTS dan UAS 

e. Mengevaluasi nilai mata kuliah dalam rangka memastikan ketercapaian 

CPL 

 

Dosen : 

1. Menyerahkan soal ujian (UTS, UAS dan remidi) ke Prodi untuk 

divalidasi 

2. Melaksanakan  evaluasi hasil belajar 

3. Memberikan umpan balik dan penilaian 

4. Mengunggah nilai 

 
Evaluasi hasil pembelajaran (EHP) diberikan oleh Dosen pengampu 

sesuai  dengan penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan sesuai 

dengan Penjaminan Mutu ITNY. 
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BAB V 

PEMBELAJARAN DARING MBKM 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu dari empat program utama dalam kebijakan MBKM yang dikeluarkan 

Kemendikbud adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. 

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi selama 3 

semester, yaitu kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dalam 

PT selama 1 semester (setara 20 sks), dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

di luar PT selama 2 semester (setara 40 sks). 

Proses pembelajaran dalam MBKM, merupakan salah satu perwujudan 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dalam MBKM 

memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan 

melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, 

permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, 

target dan pencapaiannya. Melalui kegiatan MBKM yang dirancang dan 

diimplementasikan dengan baik, diharapkan hard dan soft skills mahasiswa akan 

terbentuk dengan kuat. 

Pembelajaran daring, terkait dengan kegiatan MBKM, merupakan suatu 

keniscayaan. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program 

studinya dimungkinkan melakukan pembelajaran daring untuk mata kuliah yang 

diselenggarakan oleh prodinya maupun mata kuliah yang diselenggarakan oleh 

prodi lain dalam PT maupun luar PT terkait dengan kegiatan pertukaran pelajar. 

 
B. Bentuk Pembelajaran Daring dalam MBKM 

 
1. Pembelajaran daring untuk mata kuliah yang diselenggarakan oleh 

prodi sendiri 

Mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM, diberi kebebasan untuk 

menempuh sks di luar program studi sebanyaknya 60 sks yaitu 20 sks di luar 

prodi dalam PT sendiri dan 40 sks kegiatan di luar PT. Selama 
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melaksanakan kegiatan MBKM di luar prodi dan/atau luar PT, mahasiswa 

masih dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah yang diselenggarakan 

prodi sendiri. Prodi harus memberikan fasilitas pembelajaran daring untuk 

mata kuliah yang diambil oleh mahasiwa yang sedang melaksanakan 

kegiatan MBKM di luar prodi dan/atau luar PT. Mata kuliah tersebut harus 

dapat ditempuh sepenuhnya sacara daring. Mekanisme penyelenggaraan 

pembelajaran daring untuk mata kuliah yang diselenggarakan oleh prodi 

sendiri ini hampir sama dengan mekanisme pembelajaran daring secara 

umum sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Hal yang 

membedakan adalah bahwa mata kuliah harus dapat ditempuh sepenuhnya 

secara daring. 

2. Pembelajaran daring untuk kegiatan pertukaran pelajar 

a. Pertukaran pelajar antar prodi pada PT yang sama 

Pembelajaran daring dimungkinkan diselenggarakan secara blended atau 

secara penuh 

Mekanisme 

1) Program studi 

• Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah di prodi lain. 

• Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil 

mahasiswa dari luar prodi. 

• Mengatur kuota mahasiswa prodi lain dalam PT yang mengambil 

mata kuliah yang ditawarkan. 

• Mengatur jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa dari 

prodi lain. 

2) Mahasiswa 

• Mendaftar mata kuliah dari prodi lain yang akan diambil dengan 

mengisi KRS setelah mendapat persetujuan DPA. 

• Mengikuti pembelajaran daring mata kuliah dari prodi lain sesuai 

dengan ketentuan yang ada. 
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b. Pertukaran pelajar dalam prodi yang sama pada PT yang berbeda 

Pembelajaran daring dimungkinkan diselenggarakan secara blended atau 

secara penuh. Mata kuliah yang pembelajarannya dilakukan secara 

daring penuh harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 

 

Mekanisme 

1) Program studi 

• Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah di prodi yang sama pada PT mitra. 

• Membuat kesepakatan dengan PT mitra terkait dengan proses 

pembelajaran, pengakuan sks dan penilaian, serta skema 

pembayaran. 

• Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil 

mahasiswa dari prodi yang sama pada PT mitra. 

• Mengatur kuota mahasiswa dari prodi yang sama pada PT mitra 

yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan. 

• Mengatur jumlah mata kuliah dan sks yang dapat diambil oleh 

mahasiswa dari prodi yang sama pada PT mitra. 

• Melaporkan kegiatan ke PDDIKTI. 

2) Mahasiswa 

• Mendaftar mata kuliah kesetaraan dari prodi yang sama pada PT 

mitra yang akan diambil dengan mengisi KRS setelah mendapat 

persetujuan DPA. 

• Mendaftar sebagai peserta mata kuliah di LMS PT mitra, 

menggunakan akun dan key enrollmet yang diberikan oleh PT 

mitra 

• Mengikuti pembelajaran daring mata kuliah dari prodi yang sama 

pada PT mitra sesuai dengan ketentuan yang ada. 

 
c. Pertukaran pelajar antar prodi pada PT yang berbeda 

Pembelajaran daring dimungkinkan diselenggarakan secara blended 

atau secara penuh. Mata kuliah yang pembelajarannya dilakukan secara 

daring penuh harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. 
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Mekanisme 

1) Program studi 

• Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah di prodi lain pada PT mitra. 

• Membuat kesepakatan dengan PT mitra terkait dengan proses 

pembelajaran, pengakuan sks dan penilaian, serta skema 

pembayaran. 

• Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil 

mahasiswa dari prodi lain pada PT mitra. 

• Mengatur kuota mahasiswa dari prodi lain pada PT mitra yang 

mengambil mata kuliah yang ditawarkan. 

• Mengatur jumlah mata kuliah dan sks yang dapat diambil oleh 

mahasiswa dari prodi lain pada PT mitra. 

• Melaporkan kegiatan ke PDDIKTI. 

2) Mahasiswa 

• Mendaftar mata kuliah kesetaraan dari prodi lain pada PT mitra 

yang akan diambil dengan mengisi KRS setelah mendapat 

persetujuan DPA. 

• Mendaftar sebagai peserta mata kuliah di LMS PT mitra, 

menggunakan akun dan key enrollmet yang diberikan oleh PT 

mitra 

• Mengikuti pembelajaran daring mata kuliah dari prodi lain pada PT 

mitra sesuai dengan ketentuan yang ada. 
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BAB VI 

PENJAMINAN MUTU 

 

 
Dalam rangka menjamin mutu pembelajaran diperlukan standar mutu 

proses pembelajaran. Standar mutu pembelajaran merupakan ukuran kualitas 

terhadap rancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, strategi pengantaran/ 

penyampaian, dan layanan bantuan belajar. Pengukuran mutu pembelajaran 

daring dilakukan menggunakan rubrik dengan skor penilaian untuk setiap kriteria 

berkisar 1 – 4, dengan skor 4 (sangat baik), skor 3 (baik), skor 2 (cukup) dan skor 

1 (kurang). 

 

A. MUTU RANCANGAN PEMBELAJARAN 

Rancangan pembelajaran merupakan rencana program pembelajaran di 

ITNY selama satu semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

mata kuliah. Rancangan pembelajaran daring paling sedikit memuat; 

1. Identitas mata kuliah  

2. Rumusan capaian pembelajaran  

3. Panduan belajar secara daring dalam mata kuliah 

4.  

1. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

2. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

3. Metode pembelajaran; 

4. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran; 

5. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

6. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

7. ringkasan atau deskripsi mata kulia; 

8. informasi tentang media dan teknologi yang digunakan; dan  

9. Daftar referensi yang digunakan. 
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Untuk mengukur mutu perancangan pembelajaran digunakan rubrik 
sebagai berikut : 

 
 

No Kriteria 1 2 3 4 

1 

Informasi Identitas 
mata kuliah (Nama        
m a t a  k u l i a h , 
sks, kode mata 
kuliah, mata kuliah 
prasyarat, nama 
dosen, foto dan 
alamat email 
dosen). 

Informasi 
Identitas mata   
kuliah hanya 
mencantumkan 
nama mata 
kuliah 

Informasi 
Identitas mata   
kuliah belum 
Dilengkapi data   
dosen, kode 
mata kuliah dan 
sks 

Informasi 
identitas mata 
kuliah   belum 
dilengkapi data 
dosen 

Informasi 
identitas mata 
kuliah lengkap 

 

2 

Rumusan Capaian 
Pembelajaran (CP) 
meliputi: 
- mengikuti rumus 

ABCD  
- menggunakan kata 

kerja yang terukur 
(sesuai Taksonomi 
Bloom) 

Capaian 
pembelajaran           
tidak mengikuti 
rumus ABCD,   
kata kerja    
belum terukur 

Capaian 
pembelajaran 
hanya mengikuti 
sebagian unsur 
ABCD, 
sebagian kata 
kerja belum 
terukur 

Capaian 
pembelajaran 
mengikuti          
rumus ABCD, 
sebagian  kata 
kerja belum 
terukur 

Capaian 
pembelajaran 
mengikuti          
rumus ABCD 
dan semua kata 
kerja terukur 

3 
Panduan belajar 
secara daring 
dalam mata kuliah 

Tidak 
disediakan 
Informasi 
tentang cara 
belajar dalam      
mata kuliah 
daring 

Disediakan 
Informasi 
minimal tentang 
cara belajar 
Secara umum,  
tidak khusus    
mata kuliah 
daring 

Disediakan 
informasi 
minimal tentang   
cara belajar      
mata kuliah 
daring 

Disediakan 
informasi 
tentang  cara 
belajar dalam 
mata kuliah       
daring dengan 
lengkap  
 

4 

Urutan pembabakan 
pembelajaran yang 
Sistematis memuat: 
a. Materi 
b. Evaluasi 
c. Forum diskusi 

Tidak ada 
informasi 
tentang 
pembabakan 
pembelajaran 

hanya memuat 
salah satu dari 
urutan 
pembabakan 

hanya memuat 
dua dari tiga 
urutan 
pembabakan 

Memuat semua 
urutan 
pembabakan 
secara lengkap 

5 

Keragaman bentuk 
materi pembelajaran 
dalam setiap babak. 
(teks, grafis, audio 
dan video)  

Hanya 
menggunakan             
1 bentuk materi 
pembelajaran  
pada setiap 
babak 

menggunakan             
2 bentuk materi 
pembelajaran  
pada setiap 
babak 

menggunakan             
3 bentuk materi 
pembelajaran  
pada setiap 
babak 

menggunakan             
lebih dari 3 
bentuk materi 
pembelajaran  
pada setiap 
babak 

6 Tautan eksternal. 
Tidak ada 
tautan 
eksternal 

Tersedia 1 
tautan eksternal 

Tersedia 2 – 5 
tautan eksternal 

Tersedia lebih 
dari 5 tautan 
eksternal 

7 
Tersedia RPS 
Lengkap 

Tidak  ada 
RPS 

  
Tersedia 
RPS   
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No Kriteria 1 2 3 4 

8 

Tersedia komponen 
sistem penilaian 
yang meliputi  
a. Evaluasi   hasil 

Belajar,  
b. Pembobotan dan 
c. Pnilaian 

Tidak 
tersedia 

Hanya tersedia 
1 komponen 
sistem penilaian  
 

Tersedia 
2 komponen 
sistem 
penilaian 

Tersedia 
semua 
komponen 
sistem penilaian. 

9 
Kemutakhiran 
Referensi  

Seluruh 
referensi lebih 
dari 10 tahun 

50% kurang dari 
10 tahun 

75% kurang 
dari 10 tahun 

100%  kurang 
dari 10 tahun 

 
 

B. MUTU KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen, sesama mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Kegiatan pembelajaran dinyatakan bermutu jika memenuhi kriteria melalui : 

 
1. Interaksi Antar Mahasiswa, dan Mahasiswa Dengan Dosen 

a. Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk 

dapat saling berkomunikasi antar mahasiswa dan dosen, secara 

berkelompok maupun individu. 

b. Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa dapat 

mengirimkan tugas secara elektronik. 

c. Teknologi yang digunakan memungkinkan dosen dan mahasiswa 

melakukan komunikasi secara sinkron dan asinkron. 

 
2. interaksi mahasiswa dan bahan ajar 

a. Teknologi yang digunakan memungkinkan penyajian bahan ajar dalam 

bentuk sinkron 

b. Teknologi yang digunakan memungkinkan penyajian bahan ajar dalam 

bentuk asinkron 

c. Teknologi yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-

masing. 

d. Teknologi yang diterapkan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses 

tutorial online dan semua layanan dukungan yang ada dimanapun mereka 

berada. 
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3. E-Kolaborasi 

a. Dosen memanfaatkan sistem untuk melaksanakan kegiatan kolaboratif 

mahasiswa 

b. Disediakan ToR (Term of References) untuk kegiatan kolaboratif dalam 

sistem. 

c. Terjadi interaksi dalam dan antar kelompok mahasiswa 

d. Tersedia sistem penilaian untuk kegiatan kolaboratif. 
 

4. Sistem Umpan Balik 

a. Ada penjelasan tentang umpan balik di sesi awal. 

b. Mahasiswa memberikan umpan balik mengenai materi pembelajaran 

melalui forum diskusi 

c. Mahasiswa memberikan umpan balik mengenai proses pembelajaran 

daring melalui forum diskusi 

d. Mahasiswa memberikan umpan balik mengenai cara mengajar dosen 

melalui forum diskusi 

 
5. Pencatatan Dan Evaluasi Kemajuan Mahasiswa 

a. Sistem penilaian dituliskan dan diinformasikan dengan jelas. 

b. Kompetensi atau capaian belajar dituliskan dengan jelas pada setiap awal 

kegiatan pembelajaran. 

c. Penilaian di lakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip materi 

yang diberikan. 

d. Penilaian diberikan dalam beberapa tahapan selama proses 

pembelajaran. 

e. Setiap komponen penilaian dilampirkan dalam laporan akhir penilaian. 

 

Untuk mengukur mutu kegiatan pembelajaran digunakan rubrik sebagai 
berikut : 

 

No Kriteria 1 2 3 4 

1 

Interaksi Antar 
Mahasiswa, dan 
Mahasiswa Dengan 
Dosen menggunakan 
teknologi yang 
memungkinkan  : 
a. komunikasi secara 

Interaksi Antar 
Mahasiswa, dan 
Mahasiswa 
Dengan Dosen 
tidak terjadi 
komunikasi 
melalui 

Interaksi Antar 
Mahasiswa, dan 
Mahasiswa 
Dengan Dosen 
hanya 
menggunakan 
salah satu kriteria 

Interaksi Antar 
Mahasiswa, dan 
Mahasiswa 
Dengan Dosen 
hanya 
menggunakan 
dua dari tiga 

Interaksi Antar 
Mahasiswa, dan 
Mahasiswa 
Dengan Dosen 
hanya 
menggunakan 
semua kriteria 
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No Kriteria 1 2 3 4 

berkelompok 
maupun individu. 

b. Tugas dikirimkan 
secara elektronik 

c. Komunikasi secara 
sinkron dan asinkron  

pembelajaran 
daring  

kriteria 

2 

Interaksi mahasiswa 
dengan bahan ajar 
menggunakan teknologi 
yang memungkinkan : 
a. Penyajian secara 

sinkron 
b. Penyajian secara 

asinkron 
c. Mahasiswa belajar 

secara mandiri 
d. Mahasiswa 

mengakses 
pembelajaran secara 
online dimanapun 
berada 

Teknologi yang 
digunakan hanya 
memenuhi salah 
satu kriteria yang 
ditetapkan  
 

Teknologi yang 
digunakan hanya 
memenuhi dua 
kriteria yang 
ditetapkan  

Teknologi yang 
digunakan hanya 
memenuhi tiga 
kriteria yang 
ditetapkan  

Teknologi yang 
digunakan 
memenuhi semua 
kriteria yang 
ditetapkan  

3 

Tolok ukur ekolaborasi 
meliputi : 
a. Memanfaatkan 

sistem untuk 
kegiatan kolaboratif 

b. Tersedia ToR untuk 
kegiatan kolaboratif 

c. Terjadi interaksi 
dalam dan antar 
kelompok 
mahasiswa 

d. Tersedia sistem 
penilaian untuk 
kegiatan kolaboratif 

Tolok ukur hanya 
memenuhi 1 
kriteria yang 
ditetapan 

Tolok ukur hanya 
memenuhi 2 
kriteria yang 
ditetapan 

Tolok ukur hanya 
memenuhi 3 
kriteria yang 
ditetapan 

Tolok ukur 
memenuhi  semua 
kriteria yang 
ditetapan 

4 

Kriteria sistem umpan 
balik : 
a. Ada penjelasan 

umpan balik di sesi  
awal  

b. Ada umpan balik  
dari mahasiswa 
mengenai materi 
pembelajaran daring 

c. Ada umpan balik  
dari mahasiswa 
mengenai proses 
pembelajaran daring 

d. Ada umpan balik  
dari mahasiswa 
mengenai cara 
mengajar dosen 

Sistem umpan 
balik hanya 
memenuhi 1 
kriteria yang 
ditetap. 

Sistem umpan 
balik memenuhi 2 
kriteria yang 
ditetap. 

Sistem umpan 
balik memenuhi 
3 kriteria yang 
ditetap. 

Sistem umpan 
balik memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetap. 
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No Kriteria 1 2 3 4 

5 

Pencatatan dan evaluasi 
kemajuan mahasiswa 
meliputi: 

a. Ada kejelasan 
informasi sistem 
penilaian  

b. Ada penjelasan 
Capaian 
pembelajaran di 
awal kegiatan 
pembelajaran 

c. Tersedia berbagai 
bentuk penilaian 
sesuai materi 
pembelajaran 

d. Ada tahapan 
penilaian dalam 
proses pembelajaran  

e. Ada komponen 
penilaian pada 
laporan akhir 
penilaian 

 
 

Pencatatan dan 
evaluasi 
kemajuan 
mahasiswa hanya 
memenuhi 1  
kriteria yang 
ditetapkan 

Pencatatan dan 
evaluasi 
kemajuan 
mahasiswa 
memenuhi  2   
kriteria yang 
ditetapkan 

Pencatatan dan 
evaluasi 
kemajuan 
mahasiswa 
memenuhi 3 - 4 
kriteria yang 
ditetapkan 

Pencatatan dan 
evaluasi kemajuan 
mahasiswa 
memenuhi semua 
kriteria yang 
ditetapkan 

 
 

C. MUTU STRATEGI PENGANTARAN/PENYAMPAIAN 

Strategi pengantaran/penyampaian adalah metode/cara untuk 

menyampaikan materi, tugas dan umpan balik sehingga mahasiswa dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik untuk mencapai capaian 

pembelajaran. Strategi pengantaran/penyampaian dinyatakan bermutu jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Menggunakan beragam media, format dan teknologi secara terpadu 

maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran 

2. Memberikan instruksi yang jelas dan detil. 

3. Menggunakan keragaman strategi pembelajaran (belajar mandiri, diskusi 

kelompok, belajar terbimbing) 
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Untuk mengukur mutu pengantaran/penyampaian digunakan rubrik 
sebagai berikut : 

 

No Kriteria 1 2 3 4 

1 

Penggunaan media 
pembelajaran yang 
beragam secara 
terpadu maupun 
terpisah dalam 
bentuk:  
a. teks 
b. Audio 
c. Video 
d. mutimedia 

interaktif 
 

: 

Hanya 
menggunakan 
satu media 
pembelajaran 

menggunakan 
dua media 
pembelajaran 

menggunakan 
tiga media 
pembelajaran 

menggunakan 
semua media 
pembelajaran 

2 

Menyediakan 
instruksi 
pembelajaran, yang 
meliputi: 
a.  Materi petunjuk 

pelaksanaan 
pembelajaran 

b.  Evaluasi/latihan/ 
tugas 

c.  umpan balik hasil 
pembelajaran 
oleh dosen 

Tersedia 
hanya satu 
instruksi 
pembelajaran 

Tersedia dua 
instruksi 
pembelajaran. 

Tersedia  tiga 
instruksi 
pembelajaran 

Tersedia empat 
instruksi 
pembelajaran 

3 

Memfasilitasi 
Keragaman strategi 
pembelajaran yang 
meliputi : 
a. belajar mandiri,  
b. diskusi kelompok, 
c. belajar terbimbing 

Tidak ada 
strategi 
pembelajaran 

Hanya 
menggunakan 
satu strategi 
pembelajaran 

Menggunakan 
2 strategi 
pembelajaran 

Menggunakan 
semua strategi 
pembelajaran 

 
 

D. MUTU LAYANAN BANTUAN BELAJAR 

Layanan bantuan belajar merupakan fasilitas yang disediakan untuk 

mendukung pembelajaran mahasiswa. Layanan bantuan belajar dinyatakan 

bermutu jika memenuhi kriteria berikut: 

1. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis 

TIK harus dapat diperoleh dimana saja, kapan saja (24/7), oleh 

mahasiswa sehingga tidak menghambat proses belajar mahasiswa. 

2. Tersedia layanan konseling dan karir secara  daring. 
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3. Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam 

beragam bentuk perpustakaan 

4. Tersedia layanan bantuan teknis dan wadah pengaduan mahasiswa. 

Layanan bantuan teknis adalah layanan untuk mengatasi kendala-

kendala teknis, misalnya tidak dapat mengakses nilai, materi dan 

sejenisnya. Sedangkan wadah pengaduan adalah link untuk mengirimkan 

masukan dan saran. 

 
Untuk mengukur mutu layanan bantuan belajar digunakan rubrik 

sebagai berikut : 

No Kriteria 1 2 3 4 

1 

Ketersediaan 
layanan informasi     
akademik dan 
administrasi secara 
online 

Informasi 
akademik dan 
administrasi 
tidak tersedia 
secara online. 

  

Informasi 
akademik dan 
administrasi 
tersedia secara 
online 

2 

Ketersediaan 
layanan konseling 
dan karir secara  
daring 

Tidak tersedia 
Tersedia salah 
satu layanan 
secara daring 

Tersedia 
semua layanan 
secara daring, 
tapi akses 
terbatas 

Tersedia semua 
layanan secara 
daring, bisa akses 
24 jam per hari 

3 

Ketersediaan  
akses 
terhadap 
perpustakaan 
digital 

Tidak tersedia 
akses 
perpustakaan 
digital 

Hanya tersedia 
akses 
perpustakaan 
digital ITNY 

Tersedia akses 
perpustakaan 
digital ITNY 
dan 
perpustakaan 
lain, namun 
akses terbatas 

Tersedia akses 
Perpustakaan 
digital ITNY dan 
perpustakaan lain, 
dan dapat diakses 
dengan bebas 
dengan waktu 
layanan 24 jam. 

4 
Ketersediaan 
bantuan teknis dan 
pengaduan. 

Tidak tersedia. 
Hanya tersedia 
salah satu 

Tersedia 
bantuan teknis 
dan 
pengaduan, 
namun akses 
terbatas 

Tersedia 
bantuan teknis      
dan pengaduan 
secara online 24 
jam. 
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BAB VIII 

TATA TERTIB PEMBELAJARAN DARING 

 

Dosen : 

1. Melaksanakan pembelajaran daring sesuai jadwal yang telah ditentukan 

BAA 

2.  Berpakaian rapi dan memperhatikan estetika ruangan pada saat 

pembelajaran daring berlangsung 

3. Menyampaikan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) serta tata tertib 

perkuliahan di awal perkuliahan  

4. Melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 

daring.  

 
Mahasiswa : 

1. Mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 

menit sebelum pembelajaran daring sinkron dimulai 

2. Mengenakan pakaian sopan, formal, dan rapi, tidak diperkenankan 

menggunakan kaos oblong selama mengikuti pembelajaran daring secara 

sinkron (video conference). 

3. Menyalakan video saat pembelajaran daring secara sinkron 

4. Menggunakan bahasa yang sopan dalam percakapan di google classroom, 

group WA dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran daring 

baik sinkron maupun asinkron 

5. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti 

pembelajaran daring 

6. Dilarang melakukan pemalsuan dokumen maupun kecurangan. Jika 

mahasiswa terindikasi dan terbukti melakukan tindakan tersebut, akan 

ditindaklanjuti oleh fakultas dan akan diberikan sanksi akademik. 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki 

potensi positif dalam dunia pendidikan, antara lain dalam bentuk 

penyelenggaraan pembelajaran daring. Pembelajaran daring di ITNY 

dilaksanakan dalam rangka memperluas akses pendidikan, meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK, dan memberikan 

layanan pada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka 

atau reguler. 

Sebagai upaya agar ITNY dapat menerapkan pembelajaran daring yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang pendidikan 

dan menjamin agar capaian pembelajaran tetap terpenuhi sesuai dengan 

capaian pembelajaran yang telah digariskan dalam kurikulum masing-masing 

program studi, maka panduan pembelajaran daring ini disusun. Mengingat 

bahwa pembelajaran daring merupakan paradigma baru di ITNY, maka panduan 

ini masih mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan 

dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembelajaran daring di ITNY 

akan sangat dinantikan demi penyempurnaan panduan ini, serta lebih 

meningkatkan mutu pendidikan di ITNY. 


