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• Covid 19 memaksa manusia dan bangsa ini merubah beberapa pola
hidupnya;

• Tidak boleh ada lagi kegiatan yg sifatnya bergerombol
• Dunia Pendidikan jg kena dampaknya, yaitu :
• Tidak blh ada kelas tatap muka
• Alternatif nya adalah kuliah jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh

(PJJ)
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• Metode yg digunakan dalam PJJ diantaranya adalah
1. WAG
2. Google class room
3. Webex
4. Zoom
5. Dll
Tentunya masing-masing aplikasi tersebut punya keunggulan dan
kekurangan
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• Berkwalitas kah PJJ tersebut?
• Ada 3 komponen yg menjamin PJJ bisa berjalan dgn baik dan proses

belajar mengajarnya juga berkwalitas, yaitu :
1. institusi pendidikannya;
2. Dosennya;
3. Mahasiswanya.
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• Aspek Institusinya :
1. Apakah sudah ada regulasi yg berbasis peraturan perundang-

undangan yg dibuat oleh pemerintah;
2. Infrastrukturnya sudah siap dan sudah ada belum;
3. Sumber pembiayaannya bagaimana;
4. Sudah mempunyai aplikasi yg seragam blm;
5. Pengawasannya bagaimana.
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• Aspek Dosen :
1. Apakah semua dosen sdh mampu bertransaksi akademik dengan IT;
2. Apakah semua dosen mempunyai peralatan yg memadai untuk

melakukan PJJ;
3. Apakah semua dosen mampu membiayai dirinya sendiri dalam

proses PJJ ini;
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• Aspek mahasiswa :
1. Apakah semua mhs mempunyai juga peralatan yg diperlukan dlm

PJJ;
2. Apakah tempat domisili mahasiswa jaringa wifi nya memadai;
3. Apakah mahasiswa mampu membiayai dirinya sendiri dalam

pelaksanaan PJJ tersebut;
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• Kalau semua aspek itu bs diselesaikan saya yakin PJJ akan berjalan dgn
baik dan kwalitasnya bs terjaga dgn baik pula.

• Usulan agar PJJ bs berjalan dgn baik :
1. Rancang anggaran yg memadai;
2. Sediakan infrastruktur yg bs mendukung PJJ
3. Pelatihan-pelatihan kpd dosen-dosen agar mampu secara Bersama-

sama melaksanakan PJJ ini dengan baik
4. bantuan kepada mahasiswa berupa paket internet (jika

memungkinkan)
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