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Video conference bukanlah no incedential learning atau penyelenggaran video 
conference untuk memperoleh, memperkaya gagasan, informasi, sikap dan nilai dimana 
kedua belah pihak yang memberi dan menerima tidak merencanakan secara sengaja 
dan bertujuan. Tetapi malah sebaliknya,  Video conference diselenggarakan dengan 
persiapan matang dan sungguh-sungguh. Video conference adalah salah bentuk sistim 
penyampian  pembelajaran yang berbasis elektronik. Teknologi video conference 
(vicon) mulai diperkenalkan dalam sesi pelatihan atau tatap muka yang  dapat 
dilaksanakan dalam kondisi geografis yang berbeda. Kondisi ini meliputi jarak, waktu 
dan dimensi yang berbeda. Vicon telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini 
untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang dalam beberapa hal cukup efektif untuk 
dilaksanakan. Kalau dpertimbangkan dari segi waktu dan biaya, penyelenggaran vicon 
masih memberikan efesiensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pencapaian yang 
luar biasa pada teknologi komunikasi, jaringan dan computer, dan upaya 
penyelenggaran tatap muka jarak jauh dapat terlaksana dengan baik pada program 
Indonesian Higher  Educational Network  (INHERENT) Direktorat Pendidikan Tinggi, 
Depdiknas. 
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I. PENDAHULUAN 
 
Fungsi, peran dan kedudukan pusat dan sumber belajar dalam pembalajaran sampai saat ini 
menjadi topik sentral dalam pembelajaran. Pusat dan sumber belajar bukan saja menjadi 
gerbang utama dalam pembelajaran selain kurikulum, juga menjadi  salah satu dari sekian 
komponen dalam pembalajaran yang menentukan kompetensi lulusan. Berbicara kompetensi 
tentulah tidak sesedarhana kata tersebut. Kompetensi harus dibangun melalui suatu proses 
yang terintegrasi. Sebuah proses yang terintegrasi sudah pasti suatu rangkaian dari sistem 
yang sistematis. Rangkaian yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran, rupanya sangat 
terpengaruh oleh upaya-upaya yang kreatif, inovatif yang dilandasi motivasi yang tidak saja 
harus besar, namun konsisten dan tidak meluntur ditengah perjalanan.  
 
Salah satu yang komponen yang kami kira cukup berpengaurh  dalam proses pembelajaran 
dimasa mendatang adalah teknologi jaringan komputer ( computer networking). Banyak sudah 
model pembelajaran yang menggunakan strategi dan teknik berbasis jaringan komputer. 
Jaringan ini pada awalnya hanya berkembang pada unit penelitian di universitas di Amerika. 



Jaringan komputer sekarang ini sudah melampau batas dan ruang. Dulu dunia bulat, namun 
sekarang dunia katanya datar, The world is flat. 
 
Pencapaian yang luar biasa pada teknologi jaringan berpengaruh terhadap cara-cara orang 
berkomunikasi dan berinterkasi. Dalam pembelajaranpun pastilah ada komunikasi dan interaksi. 
Bagaimana model, pola dan jenis interaksi akibat perkembangan teknologi jaringan telah 
memberikan variasi yang dulu mungkin tidak terpikirkan. Bagaimana berkomunikasi dengan 
pusat belajar, sumber belajar begitu juga interakasinya, lalu teknologi apa yang digunakan, 
bagaimana menggunakan akan menjadi alasan diadakan Sosialisasi Teknologi Hybrid Untuk 
perluasan Akses terhadap Pusat dan Sumber belajar Bermedia Video Confrence. 
 
Kegiatan ini adalah kegiatan untuk sosialisasi yang dibalut dengan demonstrasi yang dikemas 
dalam ruang lingkup pertanyaan APA, MENGAPA,  dan BAGAIMANA Teknologi Hybrid itu 
digunakan untuk memperluas akses terhadap Pusat dan Sumber belajar. Sedangkan KAPAN 
pengembangannya adalah pertanyaan yang baru bisa dijawab seketika saat ini.  Karena ini 
menyangkut kebijaksanaan pimpinan. 
 

II. RASIONALISASI 
Pemikiran yang bagaimana merasionalkan sosialisasi ini. Barangkali perlu dijadikan landasan 
konseptual akan pentingnya suatu topik yang diangkat, menurut pemikiran saya, seberapun 
kecilnya sebuah kegiatan , menurut hemat saya tetap memberikan kontribusi dalam upaya 
membangun landasan –landasan pemikirran yang konstruktif dimasa mendatang. Oleh karena 
itu beberapa hal yang dicatat dalam takaran landasan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut  
: 
 
NO KONDISI KINI KESENJANGAN KEBUTUHAN 
1 Perubahan dimensi-dimensi 

pengelolaan pendidikan dengan 
perubahan paradigma lama ; 
 
1. subordinansi 
2. keputusan terpusat 
3. ruang gerak kaku 
4. birokratik 
5. sentralistik 
6. diatur 
7. over regulasi 
8. mengarahkan 
9. mengontrol 
10. menghindari resiko 
11. gunakan uang semuanya 
12. indvidual yang cerdas 
13. informasi terpribadi 
14. pendelegasian 
15. organisasi hirarkis 
 

Ditemukan, sehingga 
kesenjangan ini 
dicarikan solusinya 

Tuntutan Perubahan dimensi-dimensi 
pengelolaan pendidikan dengan 
perubahan paradigma baru; 
1. otonomi 
2. keputusan partisipatif 
3. ruang gerak luwes 
4. profesional 
5. Desentralistik 
6. motivasi diri 
7. Deregulasi 
8. memfasilitasi 
9. mempengaruhi 
10. mengelola resiko 
11. gunakan uang seefesiennya 
12. teamwork yang cerdas 
13. terdistribusi 
14. pemberdayaan 
15. organisasi datar 

 

2 Pendekatan Konvesional 
1. abstrak 
2. tekstual 
3. verbal 
4. artifisial 
5.maya 

 CTL 
1. riil 
2. aktual 
3. konkrit 
4. realita 
5. nyata 

3 Pendidikan berbasis konvensional 
1.berbasis isi 

 Pendidikan berbasis Kompetens 
1.berbasis kompetensi 



2.berbasis waktu 
3.kecepatan kelompok 
4.umpan balik tertunda 
5.berbasis texbook 
6.orientasi mata pelajaran 
7.berbasis ruang kelas 
8.guru 
9.tujuan umum 
10. kreteria subjektif 
11.acuan norma 

2.berbasis kinerja 
3.kecepatan idividu 
4.umpan balik seketika 
5.multimedia 
6.orientasi modular 
7.berbasis lapangan 
8.fasilitator/nara sumber 
9.tujuan spesifik 
10.kriteria objektif 
11.acuan kriteria 

4 Perubahan Pendidikan era industri 
1.buku sebagai sarana belajar 
2.Ket. Membaca & menulis penting 
3.Guru sebagai sumber dominan 
 

 Perubahan pendidikan  era informasi 
1. TIK sebagai sarana belajar 
2. Keterampilan komunikasi penting 
3. Guru sbg pasilitator 

 

 
III. DAMPAK TEKNOLOGI JARINGAN  

Penggunaan jejaring komputer untuk kegiatan pendidikan (pembelajaran ) telah dimulai sejak 
tahun 1960 seperti diterapkan pada sistem Plato, yang sudah diterapkan baik pada pendidikan 
dasar, menengah, perguruan tinggi dan pendidikan jarak jauh. Sejak tahun  itu pula komputer 
yang terhubung dengan jaringan telah diadopsi untuk layanan (email, buletin elektronik dan 
teleconferencing telah mulai dikembangkan pada tahun 1980 pada pelatihan-pelatihan, 
(Feenberg 1993, Harasim:1995) di negara-negara maju. Diawal tahun 1970an (Hunter 1992) 
jaringan dikala itu telah menambah kasanah pembelajaran tradisional tatap muka dan 
pendidikan jarak jauh. Penggunaan ini telah melahirkan paradigma baru pendidikan yang 
dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis jaringan. 
 
Model-model  pembelajaran berbasis jarinngan komputer telah diaplikasikan dalam model-
model sebagai berikut : 
1. Kelas berbantuan jaringan 

Salah satu aplikasi dalam jajaring komputer yang digunakan adalah surat elektronik yang 
melengkapi pertemuan dalam diskusi tatap muka dalam pembelajaran dikelas. Surat 
elektronik merupakan peluang untuk memperluas diskusi kelas dikala itu (Quin.1993) 
Komputer telekonferensi dan bulletin telah diadopsi untuk pertukaran informasi (pesan) 
dalam proyek-poyek dalam pembelajaran baik person dengan person, berbagi tugas, 
komunikasi dengan pengajar,maupun akses ke pakar –pakar pendidikan.Contohnya di 
tahun 1969 universitas stanford telah memelopori pengirman materi pengajaran matematika 
untuk kelas menengah di Missisipi, Kentucky dan California. 

2. Kelas-kelas yang terhubung jaringan 
Model ini dikembangkan untuk mengubungkan kelas-kelas yang secara geografis berbeda 
jarak baik lokal maupun global ditahun 1995 (Harasim:1995).Laporan Hunter tahun 1992 
menyebutkan beberapa kelas telah  terhubung dengan jaringan Dartmouth Time Sharing 
computer telah diupayakan pada kelas menengah. Begitu pula di Eropa kampus 2000 telah 
terhubung dengan beberapa universitas di  Amerika, Canada, Amerika latin dan Aprika 
dengan jasa layanan Besnet dan Afrinet. 

3. Pelatihan online 
Sejak tahun 1980 jejaring komputer telah dipakai dalam pelatihan-pelatihan baik gratis 
maupun berbayar.Pada mulanya pelatihan online dirancang untuk institusi perguruan tinggi 
dengan lembaga pendidikan. Beberapa perguruan yang berapiliasi dalam pelatihan online 
ini  yang tercatat adalah berapiliasi peguruan tinggi di Toronto the New school for social 



Research  di New York. Begitupun pada proyek kelas virtual teleconferenci telah diuji coba 
dalam menyampaikan program pelatihan kelas undergraduate (Hiltz 1990,1993).  

4. pembelajaran jarak jauh dan terbuka 
program-program pada institusi pendidikan jarak jauh telah mengadopsi  dan mengunakan 
jejaring komputer, komputer telekonferensi dalam sistim penyampaian mereka secara luas. 
Universitas terbukanya Amerika tahun 1984 menjembatani komunikasi antar mahasiswa 
dengan tutor. Tahun 1989 universitas terbukanya Inggris menyelenggarakan pendidikan 
jarak jauh  yang melibatkan seluruh civitas akademika yang dimediasi komputer 
telekonferensi. Begitupun negara-negara di Eropa mengikuti kedua jejak perguruan tinggi 
tersebut. 

5. Jejaring yang dikembangkan secara profesional 
Tidak hanya peguruan tinggi yang mengembangkan teknologi ini, namun kalangan 
profesional bisnis telah ikut melalui kegiatan-kegiatan yang diskusi di internet untu 
memantapkan teknologi jejaring ini. Seperti yang dilakukan oleh Compuserve, American 
Online yang mendukung penuh model pelatihan dan pembelajaran online 

6. Komunnitas Belajar 
Tercatat banyak sekali komunitas belajar diatas teknologi jejaring komputer yang pernah 
tercatat. Seperti misalnya tahun 1988 dilakukan oleh The Big Sky Telegraph Network, 
Montana. The Clevelend  memberikan jaringan bebas bea yang memfasilitasi jaringan 
pendidikan, kesehatan, teknologi, pemerintah, seniman, hiburan dan pengacara. 
 

IV. KERANGKA TEORITIK VIDEO CONFERENCE 
Penggunaan jejaring komputer  pada institusi pendidikan telah diperkenalkan untuk berbagai 
macam model pendidikan online. Seperti misalnya  kelas virtual dan pembelajaran berbasis 
jaringan komputer. Paradigma pendidikan berbasis jaringan telah membedakan aplikasi-aplikasi 
pendidikan. Kerangka dasar dalam penggunaan komputer berbasis jaringan tidak terlepas dari 
kemajuan yang dicapai dalam perkembangan hadware dan softaware komputer. Namun 
demikian, kerangka ini meliputi tiga segmen yang melandasi perkembangan berikutnya, yaitu 
1. Pendidikan ( pembelajaran) berbasis komputer seperti misalnya kita temui dalam istilah 

Computer Assisted Instruction atau pembelajaran dibantu oleh komputer, Computer –
managed instrucction (CMI) atau pembelajaran dikelola dengan komputer, Computer 
base training (CBT) atau pelatihan berbasis komputer, dan istilah lain yang pada 
dasarnya mendeskripsikan dimana pesan disampaikan oleh piranti komputer.  

2. Programing. Dalam kondisi, dimana desain pembelajaran dirancang dengan bahasa 
programing untuk disampaikan kepada pebelajar. 

3. Pandangan komputer sebagai sebuah alat. Dalam konteks ini pemakaian komputer 
masih terbatas pada perlakuan piranti komputer tidak lebih sebagai alat saja. Namun 
sekarang dengan fakta-fakta yang kita lihat sekarang ini rupanya sungguh naif apabila 
kita mengatakan komputer hanya sebagai alat. Namun lebih dari itu, komputer sekarang 
telah menjadi kebutuhan, malahan kebutuhan pokok. 

Mencermati perkembangan penggunaan komputer dalam pembelajaran untuk saat ini sudah 
sangat diperlukan sekali dalam kapasitasnya untuk sistem penyampain pembelajaran, sistem 
pengelolaan pembelajaran. Khususnya untuk sistem penyampaian pembelajaran, video 
conference adalah salah satu sistem yang kita mulai diperkenalkan di Indonesia. Selain sistem 
penyampaian berbasis web page, classroom dan sebagainya. 
 
 



V. PERANCANGAN DAN  IMPLEMENTASI  VIDEO CONFERENCE 
Bagaimana pelaksanaan video conference dan perancangannya dalam proses pembelajaran 
akan menjadi titik pembahasan dalam bagian ini. Namun sebelumnya untuk memperkenalkan 
lingkup sistem penyampaian akibat kemajuan komunikasi dalam pembelajaran seperti tampak 
pada bagan dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari ilustrasi diatas, penggunaan komputer dalam pembelajaran, baik sebagai piranti alat bantu, 
alat mediasi , alat kolaborasi sudah diaplikasikan dalam dunia pendidikan sudah sejak lama. 
Sedangkan aplikasi ini dalam dunia pendidikan di Indonesia baru mulai masuknya  internet pada 
tahun 1995. 
 

Technical 
system 

Computer 
conferencing 

Computer 
file transfer 

Electronic 

blackboards 

Electronic 
mail 

facsimile 

sattelite 

Tele-CAI 

Tele-
classrooms 

Teleconfere
ncing 

Educational 
applications 

1. NKI electronic college, Norway 1987 
2. Bridging for rural women-manitoba, Canada, 1990 
3. Rurtel, Scotland, 1988 

1. Distance learning –Open UK 1990 
2. Computer mediated writing, Toronto, 1990 

1. Graduate program, Canada : 1991 

1. National technology university consortium, linked 28 

university in America 

1. University of Guelph Project , Canada 1981-1991 

1. Guelph-waterloo, Canada , since 1974 
2. Texas A & M Interactive service Network 

1. Graduate program, Canada : 1991 



Dari perkembangannya sejak tahun 1995, transaksi data elektronik rupanya diwakilinya dengan 
tumbuhnya pemakai internet di Indonesia. Transaksi data, suara secara integrated dalam dunia 
pendidikan mulai digarap tahun 2006 dengan Jardiknas dan Inherent. Sebelumnya 
pengembangan ICT di ITB sudah dilakukan sejak lama. Sedangkan perkembangan teknologi 
konvergen tidak terlepas dari kesiapan instrastruktur, sarana dan prasarana. Kemajuan 
teknologi Komunikasi telah memberikan penguatan akan aplikasi teknologi komunikasi dalam 
dunia pendidikan. Salah satu yang baru digarap diperkenalkan dalam dunia pendidikan adalah 
pemanfaatan teknologi video conference yang mulai diperkenalkan pada  Indonesia Higher 
Education Network ( INHERENT ) 
 
Diperkenalkannya video conference dalam dunia pendidikan atas dasar beberapa 
pertimbangannya, yaitu ; 
1. informasi memegang peranan penting karena informasi menentukan tingkat perkembangan 

kemajuan seseorang 
2. persfektif kearah penyebaran  informasi  yang bermutu  sudah menjadi kebutuhan 
3. bahwa institusi pendidikan merupakan bagian dari komunitas global masyarakat informasi, 

sehingga perlu saluran komunikasi untuk perluasan akses dan sumber belajar 
4. sadar atau tidak bahwa sumber-sumber alami adalah terbatas 
5. semua media bisa dijadikan alternatif sumber dan pusat belajar 
6. menusia mempunyai keterbasan sehingga upaya membangun jaringan belajar dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, media dan komunikasi. 
 
5.1 Strategi Pengembangan video konferensi 
Dalam implementasinya, strategi pengembangan video konferensi bisa saja dikembangkan 
melalui beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain, strategi perintisan/percontohan. Dalam 
tahap ini model strategi perintisan dirancang untuk penggunaan yang terbatas, melalui 
penciptaan model-model yang terbatas. Model video conference yang dikembangkan pada 
tahap ini diharapkan dapat dicobakan, dinilai dan disempurnakan dalam ruang terbatas. 
Misalnya dalam lingkup fakultas. 
Strategi berikutnya adalah strategi penahapan. Perencanaan secara umum disiapkan secara 
menyeluruh selangkah demi selangkah. Misalnya dikembangkan antar fakultas. 
Stratetefgi yang terakhir adalah strategi serentak. Dimana implementasinya  dilakukan secara 
secara serentak dan menyeluruh. Untuk bisa sampai ketahap ini perlu hasil dari suatu kajian 
model yang telah digagas dalam tahap terbatas dan pentahapan. 
 
5.2 Tujuan penyelenggaran video konferensi 
Secara konseptual tujuan penyelenggaran video konferensi adalah untuk perluasan akses 
terhadap pusat dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Dalam takaran konsep, 
teknologi video conferensi digunakan sebagai salah satu cara penyampaian dalam proses 
pembelajaran berbasis elektronik. Sehingga video conferensi dalam konteks ini dirancang untuk 
tujuan instruksional. Teknologi video konferensi untuk tujuan pembelajaran sifatnya lebih khusus 
dan spesifik karena model ini berangkat dari kebutuhan pembelajaran yang mulai tahap 
perencanaan, perancangan, implementasi dan evaluasi berpatokan pada kebutuhan pebelajar 
sesuai tuntutan kurikulum institusi yang mengembangkan. 
 
 
 



5.3 Fungsi video conference dalam pembelajaran 
Fungsi video conference dalam proses pembelajaran dalam suatu institusi dapat dibedakan 
secara konseptual dan operasional. Fungsi konseptual akan meliputi fungsi pengayaan, 
pengganti, pengajaran langsung dan penggerak (motivator). 
Dalam fungsi pengayaan konferensi berbasis video dapat menyajikan bahan tambahan yang 
tidak dapat diberikan oleh pendidik, bahan tambahan ini bisa saja untuk memantapkan apa 
yang sebelumnya pernah diperoleh atau sekedar meningkatkan dan memperkaya 
perbendaharaan kasanah informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dalam fungsi 
pengganti Program konferensi berbasis video, dapat pula menyajikan hal-hal yang tidak dapat 
diperoleh oleh dari para pendidik, seperti  misalnya menampilkan tokoh untuk meningkatkan 
daya tarik dan aksentuasi, penyajian peristiwa masa lalu,. Sedangkan video konferensi dalam 
fungsi pengajaran langsung biasanya dikemas untuk suatu tujuan khusus yang dinyatakan 
eksplisit, misalnya coffe morning setiap hari rabu oleh Dirjen Dikti.  
Sedang dalam fungsinya yang terakhir penyelenggaran video konferensi dalam pembelajaran 
adalah untuk fungsi penggerak. Dalam konteks ini program video konferensi dapat menampilkan 
rangsangan untuk suatu tindakan positif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap. Misalnya siaran format video realtime tentang suatu tokoh dalam pembelajaran yang 
terkenal akan inovasinya.   
 
5.6 Komponens Sistem Video konferensi 
Oleh karena sebuah sistem harus dibangun oleh beberapa komponen yang saling bersinergi, 
berkolaborasi akan suatu tujuan, maka dalam penyelenggaran video konferensi persoalan pada 
insfrastruktur, sarana dan prasarana sudah tidak menjadi persoalan lagi. Dalam konteks ini 
persepsi dalam penyelenggaran video konferensi untuk memperluas akses terhadap pusat dan 
sumber belajar menjadi garapan sangat serius pada komponen 
1. hardware 
2. insfrastruktur jaringan ( fisik dan logik) 
3. software 
4. materi 
5. strategi interaksi, dan 
6. pemeran  
 
Konsep pembelajaran konvesional versus elektronik. 
Penyelenggaran pembelajaran berkonsep konvensiona dan elektornik dapat dilihat secara jelas 
perbedaannya pada ilustrasi dibawah ini : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lulusan 

Fasilitas Materi 

/Kurikulum 
Dosen 

administrasi 

Mahasiswa Perkuliahan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model penyelenggaraan berbasis elektronik 
Sumber :  diadopsi dari BPMA UI 
 

 Target  Audien 
Khalayak sasaran dari video konferensi adalah terbatas. Dalam pengertian ini, audien yang 
tergabung dalam ruang video konferensi adalah audien yang telah melakukan registrasi untuk 
bergabung dalam ruang video conference ( vicon). Seperti beberapa kali vicon yang 
diselenggarakan oleh Dirjen dikti, maupun jurusan Teknologi Pendidikan dengan TEP UM 
malang. Artinya khalayak umum tidak secara bebas merelay vicon ini. Prioritas kelompok dalam 
vicon Inherent sudah sangat jelas konteksnya, karakteristiknya dan kebutuhan peserta vicon. 
Mungkin dari segi konteks dalam penyelenggaran vicon dalam upaya meningkatkan mutu perlu 
dipertimbangkan kondisi fisik, intelektual, sosial, pola kegiatan para peserta vicon. Begitu pula 
dari segi karakteristik vicon perlu dipertimbangkan pula minat, kebiasaan, temperamen dan 
sebagainya. Dari segi kebutuhan akan penyelenggaraan vicon  bisa berangkat dari kebutuhan 
yang dirasakan, yang diperbandingkan dan yang normatif. Pola pendekatan diatas adalah pola 
pendekatan pragmatis. Dimana pendekatan model ini dapat menggunakan data lunak. Data 
lunak dalam vicon ini dapat saja berupa persepsi, nilai dan keinginan yang dihayati oleh 
perencana kelompok vicon tentang apa yang diperlukan dan apa yang dapat dilakukan. 
 
Kedepan, pendekatan yang ideal dalam penyelenggaraan dan pengembangan vicon pada 
lembaga harusnya menggunakan data mantap ( hard data) melalui penelitian khusus atau 
dengan menganalisa hasil penelitian sebelumnya. Apalagi teknologi vicon ini relatif baru, 
sekiranya belum kami temukan hasil penilitian pemanfaatan video conference dalam proses 
pembelajaran. 
 

 Model Pembelajaran  program Video konferensi 
Model dan tahapan vicon dalam pembelajaran sebaiknya bertahap, dengan mempertimbangkan 
kesiapan dalam penyelenggaran video konferensi tersebut. Tabel dibawah ini menampilkan 
tahap-tahapan dan model dalam penyelenggaran vicon. 

Lususan 

Fasilitas Materi 

/Kurikulum 

Dosen 

administrasi 

 
Mahasiswa 

 

Perkuliahan 

Antar muka berbasis web 



KATAGORI TATAP MUKA + ELEKTRONIK PERSENTASE 
PENYAMPAIAN 

I TM 
E 

100 -90 % 
0 -10 % 

II TM 
E 

90 -60 % 
10-40 % 

III TM 
E 

60 -20 % 
40-80 % 

IV TM 
E 

<20 % 
80 % 

 
          TM = tatap muka,      E = elektronik 
 

 Ruang Lingkup dan Prosedur  
Penyelenggaraan video konferensi sebagai salah satu model dan strategi pembelajaran juga 
harus direncanakan dengan baik, integrated dan melibatkan seluruh komponen dalam 
pembelajaran. Penjaminan mutu merupakan upaya untuk mengendalikan mutu 
penyelenggaraan vicon secara transparan berdasarkan standar mutu dan prosedur yang 
ditetapkan.Tahapan-tahapan dalam implementasi vicon dapat dilihat dalam ilustrasi bagan alir 
dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Perencanaan  Pembelajaran ( Program Mapping ) dalam Vicon 
Perencanaan vicon untuk perluasan akses terhadap pusat dan sumber belajar meliputi 
komponen-komponen berikut : 
a. content : obyek dan materi pembelajaran 
b. system penyampian (delivery system) 
c. interaksi 
 
Didalam perencanaan pembelajaran, content memuat aturan mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan obyek dan materi pembelajaran. Pengaturan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 
1. Urutan pembelajaran, yang diperoleh dari analisis kompetensi, perumusan pengalaman 

belajar, serta hubungan antara materi pembelajaran dan waktu pembelajaran (sesi) 
2. Penyampaian materi pembelajaran ( uraian informasi keilmuan), dapat berupa teks, 

gambar, video, audio, simulasi, presentasi elektronik, hubungan dengan sumber lain, 
glossary dan lain-lain 

3. kegiatan interaksi dapat berupa pemaanfaatan terbuka, terarah dan terpimpin.  Terbuka 
dalam konteks ini dimaksudkan audien dari manapun bisa tergabung dan asalkan para 
peserta dapat merelay program vicon tersebut. Dalam pengembangan berikutnya kegiatan 

 

1.PLANNING 

 

2. ACTUALIZING 

 
3. DEVELOPMENT 

 

4.EVALUATION 



ini dapat dirancang dalam bentuk lesson study. Dalam kegiatan terarah vicon 
penyelenggaran vicon mengembangkan suatu program khusus dan membentuk suatu 
forum, model kegiatan ini dapat dikembangkan dalam bentuk kooperatif aktif yang terjadwal 
dengan baik. Sedangkan pada kegiatan terpimpin penyelenggaran vicon membuat suatu 
program yang lebih spesifik, dengan aturan main yang yang disepakti sebelumnya. 
Penyelenggaraan model ini sangat mungkin diaplikasikan dengan model kooperatif jigsaw. 

 
Contoh format penyusunan Program Mapping 
Program Mapping : Teleconference 
Judul :  
Deskripsi :  
Tujuan Instruksional Umum :  
   (standar kompetensi) 
 

NO Kompetensi 
Dasar (TIK) 

Pokok 
Bahasan 

Inisiatif Interaksi Tugas Waktu Referensi 

        

                                                                                                          Sumber : BPAM UI 
 
Perancangan Materi 
Dalam kegiatan perencanaan, segala aspek mestinya dimasukkan, digarap dan dibuatkan cetak 
birunya dan memastikan tidak ada bagian komponen dalam penyelenggaran vicon tidak 
terlewatkan. Seperti juga pada perencanaan terhadap Perancangan materi dari vicon tersebut. 
Materi apa saja yang harus disampaikan, batasan materi dan kajian terhadap materi akan 
menjadi pusat pembahasan. Dalam perancangn materi merupakan suatu perencanaan kegatan 
untuk mencapai tujuan pembelajaran dimediasi vicon. Hal lain yang harus diperhatikan adalah 
jalur pembelajaran (learning path). Jalur ini berkaitan dengan melakukan kontrol, 
memperhatikan tanggapan (respon), melakukan modifikasi yang berupa rencana 
pengembangan konsep, serta pada tahap akhir melakukan construction. Jalur pembelajaran 
berguna untuk membimbing mahasiswa dari yang mudah ke sukar, dari yang kecil menuju yang 
besar, dari yang sederhana menuju yang rumit, dari berpikir dangkal ke tingkat berpikir dalam, 
dari teacher learned menjadi student-initiated learning. 
 
Sistem Penyampaian dan interaksi 
Selain diatas dalam merencanakan pembelajaran berbasis vicon, perlu dibahas secara 
komprehensif menyangkut  sistem penyampaian dan interaksi: 
1. aturan permainan 
2. inisiatif dan motivasi 
3. penugasan 
4. trouble shooting 
5. moderation and fasciliating 
6. synchcronous activity 
Sedangkan metode dalam penyelenggaraan vicon perlu diperhatikan macam-macam strategi 
yang dapat digunakan antara lain : 
1. tanya jawab 
2. forum diskusi 



3. kegiatan mahasiswa : cooperatif jigsaw, cooperatif aktif, telecollaboration, teleclassroom 
4. topik pemicu 
5. contoh dan analogi 
6. informasi visual 
7. student refiew/summary 
 
Evaluasi 
Evaluasi bisa masuk pembahasan perencanaan. Teknik-teknik evaluasi dan model evaluasi 
yang dipakai setelah pelaksanaan dan pengembangan sangat perlu dengan memperhatikan 
model-model yang ada. Bisa saja model dan teknik evaluasi pada akhirnya tidak relevan 
dengan program yang dibuat. Namun setidaknya evaluasi pelaksanaan haruslah sedari awal 
ditetapkan terhadap komponen yang dievaluasi, dan biasanya juga komponen-komponen 
tersebut meilutpi ; 
1. efektifitas 
2. efesiensi biaya 
3. mahasiswa dan kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder), dan 
4. kesinambungan 
 
1.2 Pelaksanaan 
Pelaksanaan penyelenggaran vicon untuk memperluas akses terhadap pusat dan sumber 
belajar harus berpedoman pada cetak biru yang telah dibuat dalam tahap perencanaan dan 
standar mutu yang juga telah ditetapkan pada saat perencanaan. Komponen yang dibuat dalam 
tahap perencanaan  menyangkut ; obyek dan materi pembelajaran, system penyampaian, 
interaksi, evaluasi harus dapat diimplementasikan dengan baik. Begitu pula pelaksanaan 
penyelenggaraan vicon harus berpatokan pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh 
penyelenggaran vicon. 
 
1.3 Pengembangan 
Pengembangan dari digunakannnya strategi vicon dalam perluasan akses terhadap pusat dan 
sumber belajar harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pengembangan 
vicon sebenarnya untuk menjamin mutu penyelenggaraan vicon dimasa – masa yang akan 
datang. Apa saja yang dikembangkan, bagaimana pengembangannya justru menjadi persoalan 
setelah adaya implementasi vicon itu sendiri. Pengembangan dalam konteks ini meliputi 
pengembangan terhadap rencana yang kita dibuat, pengembangan strategi pengembangan, 
pengembangan teknik evaluasi 

 
  
1.4 Evaluasi 
Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai komponen yang ada dalam 
penyelenggaraan vicon. Arah yang pasti dalam evakuasi adalah untuk meningkatkan komponen 
vicon dan manajemen mutu penyelenggaraan vicon. Evaluasi terhadap pelaksanaan vicon 
merupakan salah satu  kunci penjaminan mutu institusi penyelenggara. Adapun kreteria 
evaluasi pelaksanaan disesuaikan dengan kreteria standar mutu vicon yang telah dibuat oleh 
penyelenggara dan dalam pelaksanaan dilakukan monitoring evaluasi internal. 
Evaluasi terhadap penyelenggaran vicon menjadi kewajiban institusi (departemen, fakultas dan 
universitas) agar proses vicon dapat terselenggara dengan baik dan bermutu. 



Sedangkan evaluasi terhadap materi oleh peer group, menjadi salah satu indikator terhadap 
mutu vicon. Materi harus dievaluasi terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, 
kekinian dan kesesuaian dengan tingkat pengetahuan mahasiswa yang seharusnya, 
kesesuaian dengan silabus, serta kemudahan dalam memahaminya. 
 
Evaluasi diri. 
Karena penyelenggaran vicon bukan saja melibatkan dosen, mahasiswa ditingkat fakultas, 
jurusan pada satu universitas, namun vicon ini diselengarakan untuk bisa menembus batasan 
ruang dan waktu, maka penyelenggaraan vicon harus dikemas dengan takaran dan bobot 
keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Citra institusi menjadi sangat penting ketika peran 
sudah dimainkan, tidak ada kata lain harus berakting dengan baik. Hasil menyeluruh evaluasi ini 
, ditindaklanjuti oleh pengelola  dengan perbaikan mutu dimasa mendatang. Membuat 
pemetaan permasalahan dan kekurangn vicon, keunggulan dalam implementasi vicon. Dengan 
demikian, akan dapat terdeteksi hal-hal yang perlu diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan 
mutunya. 
 
 

VI. Uji Coba Vicon antara TEP UM Malang dengan jurusan Teknologi Pendidikan Undiksha 
Dari apa yang kami alami dalam penyelenggaran vicon melalui program hibah DIKTI PHK K1 
dalam pemanfaatan jalur INHERENT ( Indonesian Higher Education Network) yang 
dikembangkan dalam model SAPROL ( sistem Pembelajaran Online) dapat kiranya dijadikan 
perbandingan. Perbandingan ini tidak kami maksudkan untuk berpikir sektoral akan 
implementasi vicon dengan sampel jurusan Teknologi Pendidikan. Namun, kami baru 
mengalami dan justru pemetaan terhadap permasalahan, kelebihan, kekurangan kami alami  
dalam kegiatan SAPROL ini. 
 
Sebetulnya, pelaksanaan vicon di Univeristas Undiksha dengan memanfaatkan jalur inherent 
masih menyisakan permasalahan pada takaran insfrastruktur, jaringan dan implementasi. 
Seyogyanya implementasi penyelenggaran vicon di Undiksha menurut pemikiran kami 
setidaknya mengarah pada penyelenggaran yang ideal dengan pemikrian bahwa vicon ini untuk 
mendukung; 
1. visi dan misi  Undiksha 
2. Visi dan misi fakultas  dan jurusan dilingkungan FIP 
3. memperhatikan kode etik dan perlindungan hukum 
4. Misi Dikti 
5. kemampuan dan kesiapan Teknologi informasi dan komunikasi penyelengara dan 

pengguna 
6. memperhatikan kesinambungan dan atau pengembangan masa depan 
7. memperhatikan rambu-rambu penjaminan mutu 

  
Oleh karena kegiatan vicon telah diuji coba, maka kamipun berpendapat bahwa kegiatan ini 
harus berkesinambungan, sekaligus untuk memetakan persoalan sebagai bahan kajian dan 
pengembangan. 
Dalam kerangka desain pengembangan penyelenggaran vicon khususnya dilingkungan fakultas 
FIP maka kami juga berpendapat bahwa penyelenggaran vicon ataupun model classroom dapat 
dijadikan model perluasan akses terhadap pusat dan sumber belajar. 
 



Seperti telah diawal pembahasan, bahwa vicon diimplementasikan dan dimanfaatkan dengan 
strategi terbuka, terarah, dan strategi terpimpin. Tabel dibawah menyajikan deskripsi 
karakteristik kegiatan vicon dengan strategi pemanfaantanya 
 

No Karakteristik 
Strategi Pemanfaatan 

Terbuka Terarah Terpimpin/Terikat 

1 Tujuan    

 Tunda V   

 Skuensial V   

 Interaktif  v v 

2 Fungsi Konseptual    

 Pengayaan  v  

 Pengganti  v  

 Pengajaran langsung  v V 

 Penggerak  v V 

3 Fungsi operasional    

 Berbaur v v V 

4 Audien terbatas terbatas Terbatas 

5 Model Pembelajaran Kooperatif aktif Kooperitf jigsaw Kooperatif jigsaw 

     

 
Tabel : Perbandingan deskriptif Kegiatan vicon dengan Strategi pemanfaatan 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaran vicon dengan tujuan tunda diaplikasikan 
pada strategi pemanfaatan terbuka, mengingat fungsi vicon dirancang menyajikan sumber-
sumber yang menarik. Dengan target audien yang terbatas pula. Terbatas dalam pengertian 
mereka yang dapat menikmati vicon adalah mereka-mereka yang telah teregistrasi dalam forum 
tersebut. Begitupun dalam model pembelajaran bisa mengadopsi  kooperatif aktif. 
Sedang pada strategi pemanfaatan terarah, tujuan vicon bisa dengan model interaktif, dengan 
memasukan unsur fungsi pengayaan, pengganti, penggerak. Tingkat audien yang berpartisipasi 
juga terbatas dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw. 
Dalam strategi pemanfaatan terpimpin vicon diselenggarakan untuk tujuan interaktif, dengan 
elemen fungsinya dalam kerangka pengajaran langsung dan memotivasi dengan peserta yang 
terbatas, model kooperatif jigsaw dan aktif juga bisa diaplikasikan. Dalam fungsi operasional 
semua strategi bisa dilaksanakan dalam konteks dan situasi yang bebeda. 
 
Contoh Kerangka  konfrimasi peserta vicon. 
Host Dikti  

Date/Time 23-05-2008 

13:00-16:00 

Details Rekans pemenang hibah K1 ysh, 

Sebagai salah satu bentuk laporan kegiatan K1 yang telah dilaksanakan, kita akan 

mengadakan widya tele wicara presentasi hasil-hasil hibah K1. Para penerima 

hibah K1 diminta mengikuti acara ini sebagai forum sharing pengalaman. 

Salam kompak, 

Nizam  

MCU IP  

Modes interactive 

Run mode mcu initiated 

Streaming  

Registered by Nizam  

Contact email:  



mobile:  

IM:  

 

Remote Parties 

Institution Vicon IP 
Requested 
Participation 

Contact 

1 STMIK-AMIK Riau 
Peserta lain: 
Team INHERENT K3 dan Staff  

167.205.148.58 observer  nama: herwin,S.Kom 
email: herwin pada domain 
stmik-amik-riau.ac.id  
mobile: 08126887157 
IM: herwin_amk 

4 Universitas Gunadarma 
Peserta lain: 
TIM Inherent Universitas Gunadarma  

203.130.231.112 active (granted) nama: M Akbar Marwan 
email: akbar pada domain 
staff.gunadarma.ac.id  
mobile: 0817111567 
IM: akbardotinfo 

5 Universitas Dian Nuswantoro 
Peserta lain: 
Tim INHERENT  

167.205.134.94 observer  nama: L. Budi Handoko 
email: handoko pada domain 
riset.dinus.ac.id  
mobile: +628164241118 
IM: ensignbudi 

6 STMIK Pontianak 
Peserta lain: 

167.205.151.85 observer  nama: Susanti 
email:  
mobile:  
IM:  

8 Politeknik Negeri Semarang 
Peserta lain: 

167.205.134.22 active (granted) nama: ari sriyanto n 
email: ari.sriyanto pada 
domain gmail.com  
mobile:  
IM:  

10 Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Peserta lain: 
PIC, Pemenang Hibah Content, 
Direktur Komunikasi & Sistem 
Informasi,  

222.124.11.98 active (granted) nama: Heru Sukoco 
email: hsrkom{ pada domain 
}ipb.ac.id  
mobile: 085218238262 
IM: hsrkom{ pada domain 
}yahoo.com 

11 Universitas Kristen Duta Wacana 
Jogjakarta 
Peserta lain: 
Tim Inherent UKDW  

167.205.136.212 observer  nama: Hangudi Widya 
Hutama 
email: wiwid_multi pada 
domain ukdw.ac.id  
mobile: 08122768393 
IM:  

12 FIP TP Undiksha 
Peserta lain: 
Dekan FIP 
Kejur TP 
Ketua Lab TP  

167.205.160.243 active (granted) nama: gde putu arya oka 
email: eciken_cv pada 
domain yahoo.com  
mobile: 08123617070 
IM:  

14 Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Peserta lain: 
BSI UMY  

167.205.137.158 observer  nama: wahyudi 
email: wahyudi pada domain 
umy.ac.id  
mobile: 081578800044 
IM:  



Semua tulisan dan image yang ada di homepage ini adalah tanggung jawab Tim ICT 

Dikti kecuali: (a) diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, (b) secara eksplisit 

disebutkan rujukan sumber luarnya, atau (c) file/komentar/tanggapan kiriman dari 

pembaca yang dalam hal ini merupakan hakcipta dan tanggungjawab pengirim. 

 
                                                                                          Sumber www.inherent-dikti.org 
 
Rekaman Video conferencing dengan strategi pemanfaatan terbuka, sistem distribusi 
sekuensial, target terbatas dengan model partisipasi kooperatif aktif. 
 
Host : UGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partisipan 4 : Jurusan Teknologi Pendidikan - Undiksha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekaman Penyelenggaran Vicon melalui Program Hibak PHK.K1 TEP Universitas Negeri  
Malang dengan TP Undiksha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA KONFIGURASI  HYBRID ( WIRELESS DAN FIREWIRE) 
INHERENT  UNDIKSHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Penutup 

PUSKOM 

ROUTER 
INHERENT 

PC-ROUTER 
CAMERA 

AP TP 

HUB HUB 

LAB TP DGN 36 PC 
CONECT DGN  INHERENT 

PC-
ROUTER 

CAMERA 

AP  LP3 

HUB HUB 

LAN LP3 

PILOT PROJECT 
INHERENT PHK 

K1 UM-TP 

PROJECT 2 

PROJECT 3 

REKTORAT 

PROJECT 5 

FIS 

PROJECT 6 

MIFA 

PROJECT 7 

FTK 

PROJECT 8 

PERPUS 
PASCA PROJECT 4 

FIP 

F.BHS&SENI 

 

INHERENT 



VIII. Penutup 
Sosialisasi penyelenggaran video konferensi untuk perluasan akses terhadap pusat dan sumber 
belajar adalah untuk menjawab apa itu video konferensi, bagaimana teknologinya, mengapa video 
konferensi sekarang menjadi salah satu alternatif dalam perluasan akses, sedangkan jawaban 
akan pertanyaan kapan  vicon ini dilaksanakan secara sungguh adalah pertanyaan yang bisa 
dijawab setelah melalui serangkaian proses dari pengambil kebijakan universitas. Sosialisasi ini 
untuk mmberikan gambaran awal terahadap penyelenggaran video konferensi berdasar pada 
beberapa pengalaman yang telah dicoba dimplementasikan. Dari gambaran ini diharapkan 
peserta dapat lebih mengetahui, dan memahami bahwa vicon merupakan salah satu strategi 
dalam pembelajaran, yang mana peserta berikutnya mempunyai asumsi untuk dapat 
memanfaatkan keunggulan pada video konferensi untuk menjadi strategi dalam pembelajaran 
dalam bidang studi masing-masing. 
Strategi pembelajaran yang dimediasi oleh vicon bukanlah strategi yang bisa dan cocok untuk 
semua mata kuliah, namun saya yakin beberapa pusat dan sumber belajar dapat aplikan teknologi 
video konferensi. 
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