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Pendahuluan 
 

Program PERMATA telah dilaksanakan sejak tahun 2014.   Pada awalnya, program ini 

baru melibatkan 3 universitas yang saling melakukan kegiatan pengalihan angka kredit bagi 33 

mahasiswa.   Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa yang terlibat meningkat menjadi 97 mahasiswa 

dari 17 perguruan tinggi yang terlibat, baik universitas umum, LPTK maupun politeknik,  dan pada 

tahun 2016  telah melibatkan sebanyak  505  dari  109 PTN, LPTK, Politeknik, ISI, dan PTS.  

Tahun 2017, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 KOPERTIS. Tahun 2018, sebanyak 205 

mahasiswa dari 29 PTN dan 6 Kopertis. Dari pengalaman 5 tahun pelaksanaan program 

PERMATA telah diperoleh hasil yang baik terkait dengan pencapaian tujuan program. Namun, 

seiring dengan tantangan pendidikan tinggi pada era Revolusi   Industri   4.0    

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong lahirnya Pendidikan berbasis jaringan, konten digital 

dan menguatkan kebutuhan inovasi dalam bidang akademik di universitas dengan memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih akrab disebut pendidikan 4.0. Dengan  teknologi 

yang semakin cerdas mampu mewujudkan konsep “belajar dimana saja dan kapan saja” menjadi 

lebih nyaman. maka  inovasi   penyelenggaraan   PERMATA dengan mengintegrasikan 

pembelajaran daring. Dengan demikian program PERMATA tahun 2019 melaksanakan Sistem 

Alih Kredit dengan Teknologi Informasi sehingga berubah menjadi program PERMATA-SAKTI 

2019. 

Disamping itu dengan melihat karakteristik mahasiswa sekarang sebagai generasi post- 

millennial yang sangat akrab dengan teknologi merupakan potensi yang perlu dikelola untuk 

peningkatan mutu akademik di universitas. Oleh karena itu, perlu upaya dan strategi memanfaatkan 

potensi dan sistem yang ada guna mendorong mahasiswa untuk mempunyai kompetensi abad 21 

dan menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan 

akademiknya. 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) mempunyai komitmen yang kuat dalam 

melakukan inovasi-inovasi di bidang akademik baik dalam pembelajaran dan pendidikan maupun 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kajian ini akan dibatasi pada aktivitas pembelajaran 

pada Program Pertukaran   Mahasiswa Tanah  Air-Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi 

Informasi (PERMATA SAKTI) Tahun 2019 di Universitas Negeri Semarang (UNNES). 



Salah satu nawa target prioritas UNNES sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor 

No 1 Tahun 2019 tentang kebijakan tahun kemandirian Universitas Negeri Semarang adalah 

Peringkat Akademik Bereputasi Internasional. Target yang akan dicapai adalah QS ASIA: 701+, 

QS Star: **AUN QA: 4 Prodi, dan Klaster I Nasional. 

Merujuk pada AUN-QA Guideline, salah satu kriteria penilaian pada bagian learning 

process adalah ‘the university shall be able to show effectiveness of delivery of the learning 

process’. Indikator penilaian ini adalah: ‘Use of technology and a variety of teaching-learning 

activities, environments, and delivery systems’. Program yang telah dijalankan oleh UNNES yang 

sesuai dengan kriteria ini adalah implementasi blended learning. 

Program ini dapat terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan Kemenristekdikti tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yaitu Penggunaan Teknologi Pembelajaran Daring 

dan Cyber University. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut dan sekaligus 

menyiapkan terpenuhinya kriteria dalam pemeringkatan Internasional, yaitu AUN member 

universities shall be able to provide adequate learning/instructional resources and AUN member 

universities shall develop digital libraries and allow access to member universities, maka penting 

bagi UNNES untuk berperan dalam penyelenggaraan pembelajaran daring pada Program ini. 

 
 

Tujuan Program 
 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran daring untuk Mata Kuliah 

Pilihan Universitas atau mata kuliah lainnya yang menjadi unggulan UNNES yang dapat 

ditawarkan untuk seluruh mahasiswa peserta Program PERMATA SAKTI Tahun 2019 dalam bentuk 

Massive Open Online Courses (MOOCs) sebagai wujud dari prinsip pembelajaran kapan saja dan 

dimana saja serta pendidikan untuk semua. Dalam naskah akademik ini akan dijabarkan tentang 

standar konten modul daring nasional, prosedur pengembangan, pelaksanaan dan penjaminan 

mutunya. 

 
 

Standar Konten Modul E-Learning 
 

Universitas mengembangkan modul E-Learning berdasarkan keunggulan yang dimiliki 

UNNES dan menyesuaikan kebutuhan maskyarakat. Setiap Modul Daring Nasional yang 

dikembangkan terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan bobot 

mata kuliah yang ditawarkan diawaki dengan bagian sapaan atau pendahuluan. Setiap konten 

diawali dan diakhiri dengan kalimat pengantar dan penutup. 

Sapaan/pendahuluan dapat berisi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, aturan 

dalam perkuliahan, Rencana Pembelajaran, serta identitas dosen atau tutor yang mendampingi 



selama pembelajaran daring. Bagian pendahuluan diikuti oleh beberapa bagian yang sekurang- 

kurangnya memuat: 

1.   Paparan Materi inti (yang dapat disampaikan dengan berbagai macam media, seperti video 

pembelajaran, slide presentasi bernarasi, maupun media lainnya yang sesuai dengan 

karakteristik materi perkuliahan) dan Materi pengayaan (dapat berupa link ke suatu laman 

tertentu, misalnya makalah terkait dengan materi yang dibahas yang dipublikasikan di suatu 

jurnal ilmiah, buku online karya dosen pengampu, berita, digital library, dll); 

2.   Forum Diskusi (dapat diawali dengan pemberian sebuah topik diskusi oleh dosen untuk 

didiskusikan oleh para mahasiswa dan dosen atau dapat berupa diskusi terbuka dengan 

menawarkan topik yang akan dibahas sesuai dengan materi yang dibahas dalam pertemuan 

tersebut); 

3.   Tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan secara daring melalui sistem. 

 

 
 

Mekanisme Pengembangan Perkuliahan E-Learning 
 

Modul untuk mata kuliah terbuka dikembangkan dengan diawali dengan menganalisis 

kebutuhan publik disesuaikan dengan kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh UNNES yang 

dapat ditawarkan kepada publik. Mata kuliah daring yang ditawarkan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kompetensi yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta mata kuliah di era revolusi 

industri 4.0. 

 

Dua modul mata kuliah terbuka yang dikembangkan dengan melalui proses analisis kebutuhan 

publik dan keunggulan universitas. Dari hasil analisis tersebut, modul mata kuliah terbuka didesain 

melibatkan dosen mata kuliah terkait dan didampingi oleh tim IT dan tim media pembelajaran. 

 

Tahap ini menghasilkan desain atau rancangan modul mata kuliah terbuka yang selanjutnya 

dikembangkan modulnya oleh tim teknis mengikuti desain yang telah dirancang.  

 

Mekanisme Pelaksanaan Perkuliahan Daring Nasional 
 

Perkuliahan E-Learning oleh UNNES dilaksanakan dengan difasilitasi melalui 4 media online 

yaitu: 

(1) laman http//:kerjasama.unnes.ac.id/e-learning-permata-sakti;  

(2) email Panitia Pelaksana UNNES di kerjasama@mail.unnes.ac.id 

(3) Grup Whatsapp yang dibuat oleh panitia sebagai jembatan antara Dosen – Mahasiswa – 

Panitia 

(4) Youtube.com sebagai media untuk menampilkan materi berupa video 

 

mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id


Alur registrasi dan integrasi dari Learning Management System ditunjukkan pada gamba 
 

berikut ini: 

 

 

 

E-Learning PERMATA SAKTI 2019 di UNNES diintegrasikan dalam bentuk yang disajikan 

dalam gambar berikut ini: 
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 Mata Kuliah E-Learning PERMATA SAKTI digunakan oleh UNNES untuk mahasiswa 

yang mengikuti program tersebut dengan skema transfer kredit didasari dengan kesepakatan 

bersama antar kedua universitas maupun Program yang diusung melalui Belmawa Kemristek 

Dikti. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang diselenggarakan oleh UNNES secara daring 

difasilitasi secara daring oleh dosen UNNES. Tutorial juga diselenggarakan dengan 

menyediakan Pusat Belajar Jarak Jauh yang diselenggarakan di kampus mitra oleh dosen di 

universitas mitra atau UNNES yang datang ke kampus perguruan tinggi mitra. Ilustrasi 

pelaksanaan pembelajaran E-Learning PERMATA SAKTI ditunjukkan pada gambar berikut 

ini: 

 

 
 
 

Perkuliahan   E-Learning   diterapkan   pada   program   PERMATA   SAKTI (Program 

Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi) 

dengan skema 3 bulan perkuliahan di perguruan tinggi mitra dan sisanya di perguruan tinggi asal. 

 

 
Mekanisme Penjaminan Mutu 

 

Pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan perkuliahan daring nasional disesuaikan 

dengan sistem penjaminan mutu UNNES dan standar nasional pendidikan tinggi. Monitoring dan 

evaluasi perkuliahan daring nasional dilaksanakan oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja 



Sama UNNES secara  berkala  dan  melaporkan  kepada  Wakil  Rektor  Bidang  Akademik.  

Penjaminan  Mutu Pelaksanaan Kuliah E-Learning PERMATA SAKTI terdiri dari: Penjaminan 

Mutu Konten, Penjaminan Mutu Proses Belajar, Penjaminan Mutu Evaluasi Hasil Belajar. 

 
Beberapa dokumen mutu perlu dikembangkan oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan 

Kerja Sama UNNES, terkait dengan implementasi perkuliahan daring nasional, antara lain: 

 

1.   Penetapan standar Learning Management System yang digunakan; 
 

2.   Mekanisme penyiapan perkuliahan dalam lingkungan pembelajaran virtual pada laman 

http://kerjasama.unnes.ac.id/e-learning-permata-sakti; 

3.   Mekanisme dan fasilitasi pengembangan bahan ajar (objek pembelajaran). 
 
 
 
 

Demikian Naskah akademik ini disusun untuk dasar kebijakan pengembangan dan pelaksanaan 

pembelajaran E-Learning PERMATA SAKTI yang diselenggarakan oleh UNNES. 

 
 

 
Semarang, 23 Desember 2019 

 
Panitia Pelaksana Program PERMATA SAKTI  

Bagian Kerja Sama BAKK UNNES 

http://kerjasama.unnes.ac.id/

