
REKTOR UNIKI: 
SISTEM PEMBELAJARAN DARING  DALAM MASA PANDEMI COVID-19 

 

Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di 

Indonesia, Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran 

secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease  (Covid-19). Menindaklanjuti Edaran 

tersebut, Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) telah 

mengeluarkan pengumuman untuk belajar daring dirumah, dan dikuatkan 

kembali dalam bentuk Instruksi Rektor Nomor: 356/UNIKI/MI/2020 tentang Pelaksanaan 

Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease  

(Covid-19). Aktivitas Tridarma perguruan tinggi UNIKI terhitung mulai Selasa 17/3/2020 

pelaksanaannya dilangsungkan secara daring sampai batas waktu ditentukan kemudian. 

Artinya Rektorat/Dekanan dan Badan Penyelenggara Yayasan kebangsaan 

Pelaksanaan perkuliahan daring di UNIKI dengan cepat mempersiapkan segala kebutuhan 

berupa kebijakan dan fasilitas pendukung dengan perencanaan yang baik dan pembagian 

tugas masing-masing sesuai bidangnya, sehingga persiapan dapat maksimal untuk perkuliahan 

daring, sebagai contoh hari Senin 16/3/2020 para dosen dan perwakilan mahasiswa(komisaris 

kelas) dalam lingkup UNIKI kami buat bimbingan teknis (Bimtek) terlebih dahulu tentang cara 

penggunaan beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring seperti 

aplikasi ZOOM Cloud Meeting, Google Classroom dan Edmodo. Pelatihan tersebut 

dilaksanakan di Aula UNIKI dengan pemateri/instruktur M. Rezeki Muamar, M.Ed(Ketua 

Penjaminan Mutu UNIKI) dan Mutasar, M.Kom(Wakil Dekan FUSIKOM UNIKI). Selain itu, 

UNIKI juga telah menyusun Panduan Penggunaan Aplikasi ZOOM Cloud Meeting untuk 

mahasiswa dan dosen. Melalui pelatihan dan panduan tersebut diharapkan dosen dapat 

melaksanakan perkuliahan daring yang efektif sehingga mahasiswa dapat belajar secara 

maksimal walaupun tanpa perkuliahan tatap muka. 

Hasil evaluasi perkuliahan daring di UNIKI yang dilakukan oleh Wakil Rektor 1 Bidang 

Akademik menunjukkan bahwa sampai Rabu 22/4/2020 perkuliahan daring di UNIKI yang 

dimulai pada pertemuan kuliah minggu ke-4 telah berlangsung sampai pertemuan kuliah 

minggu ke-10. Perkuliahan daring tersebut telah dilaksanakan pada seluruh mata kuliah 

Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 oleh semua dosen yang terdiri atas 20 Dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 15 Dosen Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM), 11 Dosen 

Dr. Marwan, M.Pd 



Fakultas Hukum dan Syariah (FHS), 10 Dosen Fakultas Perternakan dan Pertanian dan 6 

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Lebih lanjut, hasil evaluasi juga 

menunjukkan bahwa 90% dosen telah melaksanakan perkuliahan sampai dengan pertemuan 

kuliah minggu ke-10. Sedangkan sisanya 10% dosen baru menyelesaikan pertemuan kuliah 

minggu ke-8 dan minggu ke-9.  Kemajuan pembelajaran daring sudah kami laporkan kepada 

Kepala LLDIKTI13 dan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta pada tanggal 

13/4/2020 dan tanggal 17/3/2020 secara daring melalui aplikasi ZOOM. 

Walaupun telah dilatih dalam menggunakan aplikasi ZOOM Cloud Meeting, Google 

Classroom dan Edmodo, namun kami mendapat beberapa dosen UNIKI juga memanfaatkan 

beberapa media/aplikasi/platform lainnya seperti Whatsapp Group (WAG), Blog Dosen dan 

Gnomio serta kombinasi beberapa media/aplikasi/platform tersebut. Hasil evaluasi 

pembelajaran daring 

UNIKI juga menunjukkan 

bahwa sebagian besar 

dosen UNIKI (35%) 

memilih untuk mengkom-

binasikan aplikasi ZOOM 

dan WAG dalam per-

kuliahan daring. Sebalik-

nya, hanya sebagian kecil 

dosen (5.5%) yang meng-

gunakan Gnomio (Gambar 1).  

 

 

Gambar 1 diatas merupakan penjelasan sederhana rekam berbagai Media/ aplikasi/platform 

yang di gunakan dalam pembelajaran daring di UNIKI. Kami selaku rektor juga mengajar mata 

kuliah akuntansi, dimana setiap pertemuan kami melakukan evaluasi dengan google form, dan 

nilainya langsung diketahui oleh masing-masing mahasiswa melalui email pribadinya, sehingga 

para mahasiswa kami sangat bagus mendapatkan peringkat nilai kecuali pada uji pertama rata-

rata rendah, namun pada uji berikutnya sudah mendapatkan nilai tinggi bahkan sangat tinggi 

mencapai rata-rata 86,60. 

 Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses 

pembelajaran daring di UNIKI selama masa pandemi Covid-19 telah berlangsung sampai 

dengan pertemuan kuliah minggu ke-10. Namun demikian, untuk mengukur efektivitas 

Gambar 1: Deskripsi Penggunaan Aplikasi Daring 
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia(UNIKI) 

 



pelaksanaan pembelajaran daring tersebut, Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI telah 

megembangkan instrument monitoring dan evaluasi versi mahasiswa tentang pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan efektivitasnya daring secara online (http://bit.ly/daring-uniki) yang 

akan disebarkan kepada seluruh mahasiswa pada akhir semester genap tahun akademik 

2019/2020.  

 Menindaklanjuti hasil evaluasi 

tersebut, kami Rektor UNIKI akan terus 

berusaha untuk menyempurnakan 

pelaksanaan perkuliahan daring 

dengan mengembangkan Learning 

Management System (LMS) berbasis 

Moodle di UNIKI. Pengembangan LMS 

tersebut dilakukan dengan 

mengusulkan penambahan server dan 

fasilitas teknologi informasi (TI) lainnya 

kepada Badan Penyelenggara Yayasan Kebangsaan UNIKI Bireuen. Selain itu, dalam 

pengembangan LMS, UNIKI juga telah berkerjasama dengan Universitas Almuslim (FKIP 

Universitas Almuslim) yang telah berpengalaman mengembangkan Blended Learning dan 

memperoleh hibah SPADA dari Kemenristekdikti selama 4 tahun berturut-turut dari 2016 

sampai 2019. Diharapkan LMS UNIKI sudah dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa pada 

awal semester ganjil Tahun Akadmik 2020/2021. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Badan 

penyelenggara UNIKI yang disampaikan langsung Bapak Pembina yaitu Dr. Amiruddin Idris, 

SE,M.Si dihadapan  seluruh civitas akademika dan perwakilan tokoh masyarakat dengan tetap 

menjaga jarak dan pakai masker  pada acara  silaturrahmi dan buka puasa bersama di Aula 

UNIKI Rabu tanggal 29 april 2020, yang bahwa pada tahun 2020/2021 kampus UNIKI 

diharapkan serba autoumatic, hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas out put UNIKI. 

Pada kesempatan yang sama kami juga menyampaikan bahwa kedepan BAN-PT lebih aktif 

dibandingkan dengan PT, karena itu PDDIKTI merupakan jantungnya UNIKI, sebab peringkat 

akreditasi sangat tergantung pada kelengkapan data-data di PDDIKTI. 

 Selain melaksanakan system daring dalam proses perkuliahan, UNIKI  memanfaatkan 

system daring ini dalam proses akademik lainnya, seperti pelaksanaan seminar proposal dan 

pelaksanaan sidang skripsi. Mulai Jumat 30/4/2020, beberapa mahasiswa FEB UNIKI tingkat 

akhir akan mengikuti ujian komprehensif/skripsi melalui aplikasi ZOOM Cloud Meeting, dan 

hasil pantauan kami  pelaksanaan ujian tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan 
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http://bit.ly/daring-uniki


apapun. Harapan kami SDM UNIKI terus saja berinovatif dan berkreativitas pada masa 

pendemic Covic-19 untuk memanfaatkan peluang-peluang lain dalam melaksanakan tri darma 

perguruan tinggi, seperti riset daring, dan pengabdian masyarakat secara daring. 

 Lebih lanjut, system daring juga digunakan oleh pimpinan dan dosen UNIKI untuk 

berkoordinasi dan rapat antar pimpinan dan dosen. Selama masa pandemic Covid-19, pimpinan 

UNIKI telah melaksanakan beberapa rapat melalui Aplikasi ZOOM Cloud Meeting, seperti rapat 

evaluasi pembelajaran daring yang dilaksanakan pada Senin 20/4/2020 dan rapat persiapan 

international conference pada Jumat 1/5/2020. 

 Implementasi system 

daring dalam kegiatan tridarma 

perguruan tinggi di UNIKI 

diharapkan dapat membantu 

pemerintah dalam memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19 di 

Indonesia. Selain itu, setelah masa 

pandemic Covid-19 berakhir, 

diharapkan system pembelajaran 

daring di UNIKI akan terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi pada era revolusi industry 4.0.  

Foto Ujian Komprehensi  mahasiswa Prodi Manajemen S1 

FEB UNIKI melalui ZOOM (30/4/2020) 

 


