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KATA PENGANTAR 

 

aporan SAR (Self Assessment Report) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah merupakan 

bentuk wujud evaluasi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemic covid-19 pada 

tahun 2020 kepada Rektor UNWAHA dan seluruh civitas akademika. Laporan ini 

salah satu bentuk informasi tahunan terkait pelaksanaan kegiatan perkuliahan 

selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2020. Merebaknya wabah Covid-19 

membawa dampak perubahan yang sangat signifikan pada kegiatan pembelajaran. Dalam rangka 

pencegahan serta penyebaran Covid-19, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas 

Jombang turut mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Edaran Rektor Universitas KH. A. Wahab 

Hasbullah Jombang tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 00109/R/UNWAHA/SE/III/2020 Tentang 

Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas 

KH. A. Wahab Hasbullah Jombang. 

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta menjamin keterlaksanaan pembelajaran 

daring terlaksana sesuai dengan penjaminan mutu proses pembelajaran daring, penting kiranya untuk 

melaksanakan monev pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Monev pembelajaran 

daring merupakan suatu kegiatan serta upaya untuk melakukan pengawasan (supervision) serta 

pengendalian (control) yang terkait pada aturan, standar serta pedoman pelaksanaan pembelajaran 

daring yang telah diatur/dinyatakan pada penjaminan mutu pembelajaran daring. Monev pembelajaran 

daring dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). PJM dan GJM 

menjalankan kegiatan monev pembelajaran daring dalam rangka pemenuhan proses penjaminan 

mutu. yang bertujuan untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015. Dari hasil monev pembelajaran daring, kami telah menyusun laporan tertulis serta 

menyusun executive summary yang telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, bantuan dari seluruh 

segenap civitas akademika di lingkup Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas sehingga 

semua proses monev yang telah kami lakukan berjalan lancar. Untuk itu kami menyampaikan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan proses monev dan 

sampai pada tahap terselesaikannya laporan ini. 

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang 

berkepentingan, khususnya kepada seluruh civitas akademika dan jajaran manejemen UNWAHA. 

L 
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Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam memajukan mutu UNWAHA 

dimasa yang akan datang.  

Kami menyadari bahwa segala upaya telah dilakukan dalam penyusunan laporan ini, namun 

tidak mustahil masih ada kesalahan dan kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, kami 

menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan saran dan kritiknya guna menjadi perbaikan 

secara berkelanjutan sehingga UNWAHA menjadi lebih baik di masa mendatang. Amien. 

 
Jombang, 20 Februari 2020,  
Rektor 
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 
 
 
 
 
Dr. Anton Muhibbudin, M.P. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

ujuan penyelenggaraan kegiatan monev pembelajaran daring adalah: (1) untuk 

mengetahui permasalahan selama pelaksanaan pembelajaran daring pada masa 

Pandemi Covid-19; (2) menyusun solusi yang dapat dibuat berdasar kajian data 

analisis di lapangan; (3) mendeskripsikan sejauh mana kualitas pembelajaran daring 

yang telah dilaksanakan berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan/petunjuk 

teknis yang ada.  

Hasil survey pembelajaran daring dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Hasil 

survey ini juga dapat digunakan sebagai pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program 

studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah 

direncanakan oleh para dosen.  

Kegiatan monev pembelajaran ini melibatkan mahasiswa semester 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 

dan 7 (tujuh) di seluruh fakultas di lingkungan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA) 

Tambakberas Jombang. Kegiatan monev pembelajaran dimulai dari tanggal 01 s/d 20 Februari 2021. 

Monev pembelajaran daring menggunakan google form yang telah disediakan. Pada hari Sabtu 20 

Februari 2021 pengisian instrumen monev pembelajaran daring ditutup. Jumlah instrumen monev 

yang diisi oleh Dosen sebanyak 91 responden (sampling) yang berasal dari seluruh fakultas di 

UNWAHA. Adapun rincian sebaran responden setiap fakultas disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Sebaran Data Responden 

Fakultas Jumlah Sampel Persentase (%) 

Fakultas Agama Islam 34 37,4 

Fakultas Teknologi Informasi 13 14,3 

Fakultas Pertanian 23 25,3 

Fakultas Ilmu Pendidikan 13 14,3 

Fakultas Ekonomi 8 8,8 

Jumlah 91 100 

 

T 
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Gambar 1. Diagram Responden 

 

Berdasarkan hasil analisa dari keseluruhan kuesioner yang masuk diperoleh kesimpulan 

bahwa secara umum kegiatan pembelajaran daring di setiap program studi berlangsung cukup baik, 

namun masih terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi bahan 

peningkatan di kegiatan pembelajaran daring berikutnya: 

1) Pembelajaran dengan moda WA Grup paling sering digunakan dalam perkuliahan sebesar 

78%. Dengan diikuti oleh moda Google meet (40,7%), Google Clasroom (33%), Video 

offline/online oleh dosen (18,7%), dan e-learning UNWAHA (16,5%). 

2) Kuota dan kualitas jaringan internet. Dari hasil monev ini, ditemukan sebanyak 63,7% ada 

kendala dengan sinyal internet. 

3) Media yang digunakan dalam pembelajaran daring lebih efektif menggunakan WA Grup 

sebesar 31,9%.. 

4) Interaksi dosen dan mahasiswa pada pembelajaran daring pada kategori cukup sebesar 35,2%. 

5) Sebesar 54,9% pelaksanaan pembelajaran daring cukup menarik dilaksanakan. 

6) Pembelajaran daring kurang dalam menguasai Learning Outcome baik tutorial, kuliah, dan 

praktikum sebesar 44%. 

Dari beberapa temuan tersebut di atas beberapa rekomendasi yang dapat disusun adalah 

sebagai berikut: 

1) Perlunya peningkatan bantuan kuota pulsa internet kepada mahasiswa serta penyediaan 

fasilitas free wifi di area kampus. 

2) Perlunya penepatan media pembelajaran daring yang efektif digunakan pada perkuliahan di 

UNWAHA. 
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3) Perlunya pemberian pelatihan secara daring untuk pembuatan konten elearning pada LMS 

yang dikelola oleh UNWAHA (https://elearning.unwaha.ac.id). 

4) Perlunya pelatihan/workshop secara daring untuk memberikan wawasan pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengembangkan atau membuat konten pembelajaran yang interaktif dan 

menarik. 

5) Peningkatan relevansi konten bahan ajar dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik 

materi. Pemberian bahan ajar agar selalu memperhatikan aspek keterbaharuan yang 

disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan kompetensi yang ada di dunia kerja. 

Dari hasil Analisa diatas, beberapa rekomendasi yang dibuat sebagai peningkatan kualitas 

pembelajaran daring di semester berikutnya adalah: 

1) Penetapan media pembelajaran daring UNWAHA yaitu a) LMS UNWAHA 

(elearning.unwaha.ac.id), b) Google Meet, c) Chanel Youtube UNWAHA, dan d) WA Grup. 

2) Pelatihan bagi dosen untuk pembuatan konten e-learning di LMS yang dikelola oleh UNWAHA. 

3) Pengadaan workshop yang bersinergi dengan kebutuhan di dunia kerja. Workshop ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja 

sehingga akan menjadi bahan materi/bahan ajar dalam menyampaikan materi kepada 

mahasiswa. 

4) Pengadaan workshop yang dapat diberikan oleh Pusat pengelola elearning kepada dosen 

untuk memberikan strategi dan teknik pembelajaran daring, dengan variasi materi dan media 

pembelajaran. 

Demikian ringkasan eksekutif yang dapat kami susun dalam laporan ini, diharapkan dengan 

identifikasi hasil temuan serta rekomendasi yang diajukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan 

ketika menyusun perencanaan pembelajaran daring untuk semester berikutnya. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Merebaknya wabah Covid-19 meberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi Lembaga 

Pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi. Mengantisipasi penularan, penyebaran serta pemutusan 

mata rantai virus tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi mandiri, 

menjaga jarak dan mengindari kerumunan, pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) hingga kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini menuntut masyarakat melakukan pekerjaan 

di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. 

Dalam rangka pencegahan serta penyebaran virus, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah 

(UNWAHA) Tambakberas Jombang mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Edaran Rektor Universitas 

KH. A. Wahab Hasbullah Jombang tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 00109/R/UNWAHA/SE/III/2020 

Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan 

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang dan penjabarannya dituangkan pada Panduan 

Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Instruksi Rektor yang telah dikeluarkan tetap mengacu pada misi 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pilar-pilar Pendidikan diantaranya 

ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian pembelajaran. 

Pembelajaran daring merupakan alternatif strategi metode pembelajaran modern yang 

mengoptimalisasi peran dan fungsi ICT, tetapi pada prinsip perencanaan dan implementasinya tidak 

ada perbedaan perlakuan dan tetap mengacu pada misi pendidikan. Penerapan pembelajaran daring 

tentunya memiliki pengaruh terhadap kondisi para mahasiswa dan dosen yang mengajar di 

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang. 

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang merupakan perguruan tinggi 

yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung nilai-

nilai kemanusiaan, menghasilkan tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan yang bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemampuan akademik-profesional yang tinggi 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan falsafah Ahlul Sunnah Wal 

Jamaah.  

Pembelajaran daring dilaksanakan dengan moda sinkronous dan asinkronous. Moda 

sinkronous menyatakan aktivitas yang dilakukan pada waktu bersamaan baik dalam satu tempat 

maupun terpisah. Pada pembelajaran daring, komunikasi sinkron terjadi melalui perantaraan video 

conference, audio conference, atau chatting (tekstual). Moda asinkronous menyatakan aktivitas yang 



 

Laporan SAR Semester Ganjil TA 2020/2021 2 

dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Pada pembelajaran daring, komunikasi asinkron terjadi 

melallui email atau jenis pesan lain yang dapat dibaca dan direspon kapanpun sesuai waktu yang 

tersedia bagi penerima pesan. Pembelajaran daring di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah 

Tambakberas Jombang dilaksanakan melalui Learning Management System (LMS) yaitu E-learning 

pada laman www.elearning.unwaha.ac.id.   

Upaya mengetahui permasalahan yang terjadi serta menjamin keterlaksanaan pembelajaran 

daring sesuai dengan penjaminan mutu proses pembelajaran daring, penting kiranya untuk 

melaksanakan monev pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Monev pembelajaran 

daring merupakan suatu kegiatan serta upaya untuk melakukan pengawasan (supervision) serta 

pengendalian (control) yang terkait pada aturan, standar serta pedoman pelaksanaan pembelajaran 

daring yang telah diatur/dinyatakan pada penjaminan mutu pembelajaran daring yaitu SOP0060124 

tentang Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan dan SOP0060126 tentang Pelaksanaan Perkuliahan 

Daring Selama Pandemi Covid-19. Monev ini ditujukan untuk: (1) mengetahui sejauh mana 

implementasi pelaksanaan pembelajaran daring di UNWAHA; (2) mengidentifikasi permasalahan 

yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran daring; (3) mendeskripsikan solusi dan 

rekomendasi dari permasalahan yang ada.  

Kegiatan monev pembelajaran daring merupakan kegiatan yang penting yang harus 

dilaksanakan dan hasilnya dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan monev ini merupakan proses 

perbaikan berkelanjutan di bidang Pendidikan dan pembelajaran bagi dosen. Oleh karena itu, adanya 

hambatan yang terdapat dalam proses pembelajaran daring harus dapat ditentukan dan dirancang 

segera solusinya. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari semua unsur, niscaya pelaksanaan 

monev ini akan terlaksana dengan baik dan harmonis.  

Monev pembelajaran daring dilakukan secara online, ditujukan kepada para mahasiswa 

semester 2, 4, dan 6 yang berasal dari 5 Fakultas, yaitu 1) Fakultas Agama Islam, 2) Fakultas 

Teknologi Informasi, 3) Fakultas Pertanian, 4) Fakultas Ilmu Pendidikan, dan 5) Fakultas Ekonomi.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas 

Jombang perlu melakukan monev pembelajaran daring untuk semua fakultas dan program studi guna 

menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran daring. 

 

B. Tujuan Kegiatan Monev 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksanaan pembelajaran daring di Universitas 

KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang; 

http://www.elearning.unwaha.ac.id/
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b. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran daring; 

c. Untuk mendeskripsikan solusi dan rekomendasi dari permasalahan yang terkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran daring. 

Monitoring dan evaluasi pembelajaran daring Universitas KH. A. Wahab Hasbullah 

Tambakberas Jombang ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Monev ini 

dilakukan dalam lingkungan internal Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang 

yang melibatkan mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan pada semester 1, 3 , 5 dan 7 pada 

seluruh fakultas. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 01 s/d 15 Februari 2021. Kegiatan ini dimulai 

dengan penyusunan kuesioner dari komponen dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

C. Manfaat Kegiatan Monev 

Manfaat Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen 

di lingkungan UNWAHA ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil 

keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan pendidikan:  

1. Bagi atasan/ pimpinan, hasil monev pembelajaran daring dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap program studi dan fakultas, sekaligus 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan kinerja dosen, 

perbaikian kualitas pembelajaran dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai 

standar mutu yang telah ditetapkan.  

2. Bagi dosen yang bersangkutan: 

a. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik pembelajaran daring di luar 

standar/aturan yang dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses 

pembelajaran.  

b. Untuk memberikan masukan terhadap kekeliruan dan kekurangan dalam hal praktik 

mengajar daring sehingga selalu dapat menjaga mutu perencanaan dan proses 

pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

c. Sebagai bahan refleksi setiap dosen dalam kegiatan mengajar. 

3. Bagi Mahasiswa melalui monev pembelajaran daring, diharapkan dapat menjamin mutu 

terlaksananya mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen dan memberi manfaat 

bagi mahasiswa. 
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BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
 
 

A. Data responden kuesioner evaluasi pembelajaran daring: 

 
 
 

B. Data Keefektivan Pembelajaran Daring: 
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Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat Baik 3 3,3 

Baik 41 45,1 

Cukup 33 36,3 

Kurang 14 15,4 

Jumlah 91 100 

 
 

 
Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Ada Kendala 58 63,7 

Tidak Ada Kendala 33 36,3 

Jumlah 91 100 
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Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

WA Grup 29 31,9 

E-Learning 7 7,7 

Google classroom 12 13,2 

Google Meet 18 19,8 

Video conference zoom 12 13,2 

Video offline/online by Youtube 
dengan dosen internal 

5 5,5 

Video offline/online by Youtube 
dengan luar kampus 

0 0,0 

Skype 0 0,0 

Telegram 1 1,1 

Sejauh ini belum menemukan 1 1,1 

E-learning unwaha 1 1,1 

Facebook 1 1,1 

Tugas 1 1,1 

Google classroom 1 1,1 

Google form 1 1,1 

Email 1 1,1 

Jumlah 91 100 
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Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat Mudah 6 6,6 

Mudah 32 35,2 

Cukup 42 46,2 

Sulit 11 12,1 

Jumlah 91 100 

 

 
Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat Baik 3 3,3 

Baik 30 33 

Cukup 32 35,2 

Kurang 26 28,6 

Jumlah 91 100 

 

 
Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat tertarik 8 8,8 

Cukup tertarik 50 54,9 

Kurang tertarik 29 31,9 

Sama sekali tidak 
tertarik 

4 4,4 

Jumlah 91 100 
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Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat menguasai 1 1,1 

Menguasai 11 12,1 

Cukup 34 37,4 

Kurang 40 44 

Tidak 5 5,5 

Jumlah 91 100 

 

 
Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat berkualitas 2 2,2 

Berkualitas 22 24,2 

Cukup berkualitas 53 58,2 

Kurang berkualitas 12 13,2 

Tidak berkualitas 2 2,2 

Jumlah 91 100 
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Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat sesuai 2 2,2 

Sesuai  44 48,4 

Cukup sesuai 38 41,8 

Kurang sesuai 7 7,7 

Jumlah 91 100 

 
 

 
Kriteria Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat Baik 2 2,2 

Baik 36 39,6 

Cukup 41 45,1 

Kurang 12 13,2 

Jumlah 91 100 
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C. Saran untuk Pelaksanaan Pembelajaran Daring 
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BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI 
 
 

A. Temuan 
Berdasarkan hasil analisa dari keseluruhan kuesioner yang masuk diperoleh kesimpulan bahwa 

secara umum kegiatan pembelajaran daring di setiap program studi berlangsung cukup baik, namun 

masih terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi bahan peningkatan di 

kegiatan pembelajaran daring berikutnya: 

1) Pembelajaran dengan moda video conference belum bisa terlaksana 100%. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa hal diantaranya permasalahan 

2) Kuota dan kualitas jaringan internet. Dari hasil monev ini, ditemukan sebanyak 63,7% ada kendala 

dengan sinyal internet. 

3) Media yang digunakan dalam pembelajaran daring lebih efektif menggunakan WA Grup sebesar 

31,9%.. 

4) Interaksi dosen dan mahasiswa pada pembelajaran daring pada kategori cukup sebesar 35,2%. 

5) Sebesar 54,9% pelaksanaan pembelajaran daring cukup menarik dilaksanakan. 

6) Pembelajaran daring kurang dalam menguasai Learning Outcome baik tutorial, kuliah, dan 

praktikum sebesar 44%. 

 
B. Rekomendasi 

Dari beberapa temuan tersebut di atas beberapa rekomendasi yang dapat disusun adalah 

sebagai berikut: 

1) Perlunya peningkatan bantuan kuota pulsa internet kepada mahasiswa serta penyediaan fasilitas 

free wifi di area kampus. 

2) Perlunya penepatan media pembelajaran daring yang efektif digunakan pada perkuliahan di 

UNWAHA. 

3) Perlunya pemberian pelatihan secara daring untuk pembuatan konten elearning pada LMS yang 

dikelola oleh UNWAHA (https://elearning.unwaha.ac.id). 

4) Perlunya pelatihan/workshop secara daring untuk memberikan wawasan pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengembangkan atau membuat konten pembelajaran yang interaktif dan 

menarik. 

5) Peningkatan relevansi konten bahan ajar dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik 

materi. Pemberian bahan ajar agar selalu memperhatikan aspek keterbaharuan yang disesuaikan 

dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan kompetensi yang ada di dunia kerja. 
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Dari hasil Analisa diatas, beberapa rekomendasi yang dibuat sebagai peningkatan kualitas 

pembelajaran daring di semester berikutnya adalah: 

1) Penetapan media pembelajaran daring UNWAHA yaitu a) LMS UNWAHA 

(elearning.unwaha.ac.id), b) Google Meet, c) Chanel Youtube UNWAHA, dan d) WA Grup. 

2) Pelatihan bagi dosen untuk pembuatan konten e-learning di LMS yang dikelola oleh UNWAHA. 

3) Pengadaan workshop yang bersinergi dengan kebutuhan di dunia kerja. Workshop ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja 

sehingga akan menjadi bahan materi/bahan ajar dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. 

4) Pengadaan workshop yang dapat diberikan oleh Pusat pengelola elearning kepada dosen untuk 

memberikan strategi dan teknik pembelajaran daring, dengan variasi materi dan media 

pembelajaran. 

 


