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A. Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah banyak mempengaruhi kehidupan
manusia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Universitas Indonesia, dalam rangka
menjadi universitas kelas dunia juga mulai memanfaatkan TIK untuk menunjang
kegiatan pembelajaran, seperti dalam e-learning maupun pembelajaran jarak jauh.
Dalam hal pelaksanaan e-learning, Universitas Indonesia telah mendapat mandat
untuk melaksanakan kuliah daring yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebagai salah satu pelaksana awal Pembelajaran
Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT), dukungan civitas akademika UI
sangat penting dalam mewujudkan program PDITT ini. Meski demikian, belum
banyak yang memanfaatkan TIK untuk kegiatan kuliah daring, dimana dalam
menjangkau peserta didik yang berada jauh dari kampus UI dan tidak dapat setiap
saat mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Melalui PDITT, UI dapat berkontribusi
terhadap diseminasi pengetahuan ke lokasi-lokasi yang sebelumnya sulit terjangkau
secara tatap muka. Diharapkan dengan meningkatnya kegiatan PDITT di UI, salah
satu program yang termuat pada Renstra UI untuk memfasilitasi perluasan akses
pendidikan dapat dipenuhi.
Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pengembangan mata kuliah daring
(PDITT) di lingkungan Universitas Indonesia, pada tahun anggaran 2015 ini, Kantor
Sumber Daya Pembelajaran (KSP) UI menyediakan hibah yang ditujukan bagi
pengampu mata kuliah yang berminat dan mampu mengembangkan konten dan
merancang mata kuliah daring (PDITT).

B. Tujuan
Hibah pengembangan mata kuliah daring (PDITT) UI tahun 2015 ini ditujukan untuk
mendorong dan mendanai dosen UI dalam mengembangkan konten dan merancang
mata kuliah daring (PDITT). Diharapkan mata kuliah daring yang didanai, nantinya
dapat siap untuk ditawarkan kepada mahasiswa dari perguruan tinggi lain secara
daring melalui program PDITT yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Belmawa,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Melalui hibah ini diharapkan
terjadinya pemanfaatan sumber daya pembelajaran secara bersama yang pada
akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta memperluas akses
pendidikan di Indonesia.
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C. Deskripsi Program
Hibah ini tersedia bagi 6 (enam) proposal pengembangan konten dan perancangan
mata kuliah daring di UI. Setiap proposal harus menggambarkan keragaman materi
ajar, kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran yang disusun dan dirancang
untuk 1 (satu) semester dan harus dapat diakses secara daring penuh (fully online)
melalui aplikasi learning management systems (LMS) SCeLE UI ( http://scele.ui.ac.id),
dengan syarat mata kuliah yang diusulkan:
1. merupakan mata kuliah UI yang diampu oleh dosen tetap di UI;
2. harus siap diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain secara daring melalui
program PDITT Dit.Jen. Belmawa, Kemenristekdikti pada tahun 2016.
Untuk setiap proposal yang lolos seleksi, akan disediakan hibah sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan untuk biaya pengembangan
konten, merancang proses pembelajaran dan metode penyampaian (delivery modes)
mata kuliah daring yang disusun mengikuti ketentuan dan peraturan
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) (mengacu pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 109 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Jarak Jauh yang dapat diunduh pada http://clr.ui.ac.id )
Proposal yang diajukan akan dievaluasi oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh Kantor
Sumber Daya Pembelajaran UI. Hasil seleksi oleh reviewer akan diumumkan pada
tanggal 13 Oktober 2015 pada website clr.ui.ac.id dan scele.ui.ac.id serta melalui email penerima hibah.
Berikut jadwal program kegiatan hibah pengembangan mata kuliah daring (PDITT) UI
tahun 2015:
Kegiatan

Jadwal

1.

Periode pengajuan proposal

14 Sept – 2 Okt 2015

2.

Batas akhir pengumpulan proposal

2 Oktober 2015

3.

Periode seleksi oleh reviewer

5 – 12 Oktober 2015

4.

Pengumuman penerima hibah

13 Oktober 2015

5.

Penandatanganan kontrak hibah

15 Oktober 2015

6.

Periode pengembangan konten dan unggah materi ke SCeLE
oleh penerima hibah

15 Okt – 25 Nov 2015

7.

Penyerahan laporan akhir oleh penerima hibah

25 November 2015
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D. Format Proposal
Proposal harus memuat informasi:
1. Identitas mata kuliah tatap muka yang diusulkan sebagai mata kuliah daring
(memuat Kode Mata Kuliah, Judul Mata Kuliah, Jumlah SKS, Jenjang,
Prasyarat dan Deskripsi singkat mata kuliah);
2. Identitas dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah daring yang diusulkan
(memuat nama, NIDN, jenjang pendidikan terakhir, jabatan/Gol terakhir,
home base yang tercatat dalam Pangkalan Data Dikti/PD DIKTI) dan
penjelasan singkat rekam jejak dosen/tim dosen pengampu di dalam
penyelenggaraan e-Learning;
3. Buku Rencana Pembelajaran (BRP);
4. Peta program (program mapping) yang menggambarkan aktivitas
pembelajaran daring, ragam materi, moda penyampaian, evaluasi hasil
pembelajaran untuk setiap pembabakan/pembahasan pokok/sub bahasan
lengkap 1(satu) semester.
5. Lembar Persetujuan penyelenggaraan mata kuliah daring dari Ka. Prodi/Ka.
Dept/ Wakil Dekan/ Dekan.

Proposal disimpan dalam format PDF dengan penamaan file:
PDITT-<judul mata kuliah>-<nama dosen>.pdf

E. Kriteria Mata Kuliah Terbuka yang Diusulkan
Mata kuliah daring yang diusulkan harus memenuhi kriteria berikut:
1. Tercatat sebagai mata kuliah yang diselenggarakan pada program tatap muka di
program studi tempat dosen pengampu;
2. Memiliki komponen materi ajar, soal latihan, materi evaluasi hasil pembelajaran,
dan materi pengayaan yang tersedia dalam berbagai media daring;
3. Objek ajar (learning object) yang dirancang memenuhi standar SCORM.

F. Pengajuan Proposal
Proposal paling lambat sudah diterima oleh Kantor Sumber Daya Pembelajaran UI
pada tanggal 2 Oktober 2015 pk. 16:00 melalui (pilih salah satu):
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1. Email ppsp@ui.ac.id, cc ke yoni@ismangil.com;
2. CD yang dikirimkan ke Kantor Sumber Daya Pembelajaran
Gedung A Lantai Dasar Eks. Perpustakaan Pusat Kampus UI Depok;
3. Submit ke https://scele.ui.ac.id.

Untuk informasi lebih lanjut harap menghubungi Bpk. Yoni (Ameriono) di 021-78886707 atau
email ke ppsp@ui.ac.id , cc ke yoni@ismangil.com.
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