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menuju Prodi Teknologi Pendidikan menjadi
prodi terdepan dalam melaksanakan
Pembelajaran di Era Industri 4.0 &
Masyarakat 5.0

PEMBELAJARAN
SAAT COVID-19

WARMING UP!



SEIMBANG
 HARD & SOFT

SKILLS

AECT ,  2004

studi & praktek etis dalam
memfasilitasi belajar dan

meningkatkan kinerja
dengan menciptakan,

menggunakan, dan
mengelola proses dan

sumber teknologi 
yang tepat. 



PENGEMBANG 
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IR 4.0 SOFT SKILLS 



mana yang BERUBAH?

mana yang REORIENTASI?
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mana yang TETAP?

2020-2024

SOLUSI



Paradigma Baru Kediklatan
CorpU, KM, Learning Org, EPSS, JA

Desain e-Learning

Ditance Education System

Human Performance Tech 

Emerging Tech for Learning

belum eksplisit di
daftar mata kuliah

KAJIAN
BARU



penyakit
tetangga sebelah

mata kuliah ini sudah saya ampu
dari tahun ke tahun, lho? 



KAMPUS
MERDEKA
MERDEKA
BELAJAR

Bagaimana strategi
mengimplementasikan kebijakan
kampus merdeka merdeka belajar? 

KM
MB

20 I 40 sks
PROGRAM 3 SEMESTER



Mata kuliah andalan apa saja dan berapa sks?
Misal, mata kuliah terkait pengembangan media
pembelajaran, 3 mata kuliah (6 - 9 sks)
 

Menawarkan Mata Kuliah Andalan
untuk diikuti oleh mahasiswa dari prodi lain dalam kampus
UNDIKSHA



Seperti: coding/programming, artificial intelligence, big data,
design thinking, communication & leadership, knowledge
management, total quality management, video games &
multimedia dan lain-lain.  

identifikasi mata kuliah tertentu
yang dapat diikuti mahasiswa kita dari prodi lain di kampus
UNDIKSHA



mata kuliah apa saja yang dapat diambil mahasiswa
UNDIKSHA dari prodi yang sama di perguruan tinggi lain. 
Misal: MK teknologi kinerja diambil dari UNJ, desain e-
learning diambil dari UPI. 

credit earning/transfer program
berkoordinasi dan bekerjasama dengan APS-TPI



menyiapkan program-program yang memungkinkan
mahasiswa dapat merasakan pengalaman nyata dalam
menerapkan ilmu ke-TP-an dalam dunia nyata. Mulai dari
PPL, Magang, KKN tematik, Asisten Mengajar, Riset/studi,
dan lain-lain.

program mahasiswa turun gunung 
kegiatan pengalaman belajar di luar perguruan tinggi bermitra
dengan stakholeders lain (user lulusan kita).



role model dalam implementasi e-learning & distance learning
prinsip TP dalam implementasi KKN, Magang, PPL, dan bentuk
kampus merdeka lain
pembelajaran di prodi TP mencerminkan prinsip-prinsip teknologi
pendidikan.
dosen dan mahasiswa berkontribusi ke-TP-an dalam pendidikan &
penyuluhan COVID-19 untuk guru, masyarakat, dan stakeholders
pendidikan lain. 
apprenticeship - mahasiswa asuh yang belajar sambil membantu
dosen. 

gerakan menerapkan prinsip teknologi
pendidikan dalam pembelajaran di prodi
teknologi pendidikan



Terima KASIH

uwes anis chaeruman

http://youtube/c/UwesChaeruman
uweschaeruman@gmail.com

http://slideshare.net/uweschaeruman


