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   Bagaimana rasanya kuliah tatap muka tetapi tidak berada dalam satu ruangan, komunikasi 

menggunakan Video Conference sehingga pembelajar melihat narasumber tanpa harus berada 

dalam satu lokasi, peningkatan penetrasi Pengguna Internet di Indonesia telah membuat Internet 

menjadi sebuah menu wajib bagi masyarakat, Ilmu Komputer.com telah menggagas sebuah 

Cyber University, sebuah kampus online, orang yang ingin belajar bisa melakukan proses belajar 

mengajar dalam jarak yang jauh bahkan bisa saja yang bersangkutan dari seberang lautan. 

 

Pendahuluan 

 

Kuliah Online hanyalah sebuah alternative ditengah tingginya biaya pendidikan di Indonesia, 

pertanyaan yang sering muncul adalah, untuk apa biaya pendidikan tersebut digunakan? Jawaban 

dari pertanyaan ini akan kami urai dalam bentuk table sehingga masyarakat menjadi tahu ternyata 

biaya pendidikan yang mahal bukan untuk di korupsi, biaya pendidikan mahal karena 

penggunaan teknologi ICT dalam pendidikan masih rendah, jika pendidikan mulai menggunakan 

media ICT maka berapa banyak biaya yang bisa ditekan? 
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Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Materi 

  

Kuliah Online, bagi beberapa orang istilah ini terasa Aneh, bahkan bagi beberapa masyarakat 

yang memang memiliki persepsi bahwa kuliah harus melakukan tatap muka, harus memenuhi 

kehadiran 75% atau bahkan lebih, harus mengumpulkan tugas dalam bentuk paper, harus 

melakukan presentasi makalah atau seminar. Kuliah online melebihi itu semua, karena semua 

pembelajaran dilakukan secara distance learning, semua pembelajaran dilakukan ICT Base. 

 

Kuliah online hanyalah sebuah alternative dalam metode pengajaran, jika selama ini kita 

mengenal istilah Classical, siswa atau mahasiswa berada satu ruang dengan dosen, kemudian 

dosen mempresentasikan materi, mahasiswa diminta mendengarkan penjelasan dosen, kemudian 

materi yang tadi dipresentasikan kelak akan diujikan di Ujian Akhir Semester. 

 

Kuliah Online berusaha mengurangi dominasi dosen, sehingga ketika dosen yang anaknya sakit 

kemudian harus dirawat di RS, mahasiswa tetap dapat belajar dengan cara mendownload materi 

digital dalam bentuk ebook sesuai dengan link url yang diberikan Dosen tersebut, tentu saja 

setelah materi tersebut di upload di sebuah lokasi di internet. Atau dosen tersebut menuliskan 

materi kuliah di Blog, mahasiswa bisa melakukan copy paste materi kemudian mempelajari 

materi sendiri, suatu saat ketika dia mengalami kesulitan maka dia bisa mengirimkan sebuah 

pertanyaan lewat forum discussion atau lewat email. 

 

Apa keuntungan dari Kuliah Online dengan Kuliah Offline? Akan kami berikan gambaran dalam 

bentuk tabel. 

 

Tabel 1.1 Keuntungan kuliah Online dan Kuliah Off Line 

KULIAH ONLINE KULIAH OFF LINE 

Hemat Biaya Tatap Muka dengan Pengampu 

Materi di explore dari berbagai sumber yang 

ada di Internet 

Materi dijelaskan oleh presentasi langsung  

dosen yang bersangkutan 

Mengurangi konsumsi kertas Membantu pengembangan kecerdasan social 

Mengurangi Biaya Operasional Pembentukan sikap dalam pengawasan dosen 

Satu pengampu bisa untuk berbagai materi Penugasan terbimbing secara intensif 

Media pembelajaran bisa berbentuk gambar, 

video maupun audio 

Evaluasi pembelajaran diketahui hanya oleh 

siswa bersangkutan 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
 

3 

Tabel 1.1 Kerugian kuliah Online dan Kuliah Off Line 

KULIAH ONLINE KULIAH OFF LINE 

Evaluasi bisa dikerjakan dengan bantuan orang 

lain 

Boros biaya operasional 

Kurang bisa membentuk afektif dan 

psikomotor 

Penayangan gambar dan Video mengurangi 

jam ceramah dosen 

Jika mahasiswa mengalami kesulitan tidak bisa 

segera mendapatkan jawaban saat itu juga. 

Satu dosen hanya untuk beberapa mata kuliah 

 

Dengan melihat perbandingan antara kuliah offline dan kuliah online maka kita bisa menarik 

beberapa kesimpulan : 

1. Pelajaran yang dilakukan secara online bukan untuk pembentukan sikap. Contohnya : 

Kuliah Online Desain Grafis, karena tidak berhubungan dengan manusia maka bisa 

dilakukan secara online. 

2. Pelajaran yang dilakukan secara online bukan untuk pembentukan ketrampilan. 

Contohnya : Kuliah Online Model Konsep Pelayanan Kesehatan 

3. Pelajaran yang dilakukan tidak berhubungan dengan sebuah metode kerja. Contohnya : 

kuliah online pembuatan Blog dengan Wordpress 

4. Pelajaran yang dilakukan memiliki banyak sumber bacaan. 

5. Pelajaran yang dilakukan tidak memiliki resiko terhadap nyawa manusia 

 

Ada beberapa pertimbangan untuk menyelenggarakan perkuliahan secara online, ada yang 

sempat berkomentar bahwa jika perkuliahan tatap muka saja masih sulit di evaluasi bagaimana 

dengan perkuliahan yang tidak ada tatap mukanya. 

 

Ke depan perkembangan kuliah online ini akan cenderung meningkat, orang cenderung 

memanfaatkan internet sebagai tempat belajar, mencari berbagai materi yang memang tersedia 

dalam jumlah melimpah di Internet. 

 

Untuk apa saja uang kuliah yang dibayarkan ke sebuah kampus, sekolah atau bahkan 

Universitas? 

1. Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana (Gedung dan fasilitas Pembelajaran) 

2. Biaya Operasional pendidikan (Alat tulis kantor, Listrik, Air, Biaya Security, Biaya atau 

honor pengajar dll) 

3. Biaya pengadaan bahan pelajaran ( buku – buku di perpustakaan) 
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4. Biaya pengadaan alat keras ( Foto Copy, Mesin Sheet ) 

5. Biaya tak terduga 

 

Sebenarnya ada begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah institusi pendidikan, 

kuliah online adalah sebuah alternative agar biaya operasional pendidikan dapat ditekan 

seminimal mungkin, semakin kecil pengeluaran maka beban ke mahasiswa juga akan semakin 

sedikit, sehingga dengan biaya yang 2 X lebih murah sama – sama menghasilkan kualitas lulusan 

yang sama. 

 

Bagaimana cara melakukan perkuliahan online? 

1. Membuat blog/website untuk melakukan administrasi pendidikan 

2. Menyediakan ruang download materi kuliah 

3. Menyediakan ruang Informasi kalender akademik 

4. Menyediakan Ruang untuk diskusi antara dosen dengan mahasiswa 

5. Email untuk tempat mengirim tugas dari siswa ke dosen 

6. Membuat lokasi pdownload multimedia pembelajaran 

 

Perkuliahan online bisa dikelola secara mandiri maupun berkelompok, ke depan jika home 

schooling sudah menjadi sebuah budaya yang bisa diterima masyarakat maka orang bisa bebas 

ingin belajar kemana dan dengan siapa tidak lagi belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus, 

tetapi belajar karena memang keinginan untuk mengetahui sesuatu. 

 

Penutup 

Kelak orang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar, siapapun bisa menjadi guru sekaligus murid, sebuah transfer pengetahuan 

dalam kecepatan tinggi, hanya orang yang cepat menguasai informasi yang akan 

beradaptasi dengan perubahan dan berperan serta mengawal perubahan tersebut, yang 

tidak tanggap akan menjadi ketinggalan. 
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