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Sekilas Tentang Dokumen Tatalaksana ini  

Dokumen ini berisi tentang penjelasan tentang kegiatan Orientasi Belajar Mahasiswa serta materi-

materi yang disampaikan di dalamnya, dimana salah satunya adalah materi Computer Mediated 

Learning dan Teknologi Informasi.  

 

Sekilas Tentang Orientasi Belajar Mahasiswa  

Kegiatan OBM dilaksanakan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru UI dengan berbagai 

keterampilan, khususnya di bidang akademis, supaya bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan 

perkuliahan di UI (PDPT). Materi-materi yang diberikan adalah Kecakapan Belajar, Collaborative 

Learning dan Problem-Based Learning, Penelusuran Informasi, dan Computer Mediated Learning 

dan Teknologi Informasi.  

 

Jadwal Kegiatan OBM 2009 

OBM akan dilaksanakan pada Senin 3 Agustus 2009 hingga Sabtu 15 Agustus 2009, tersebar di 

berbagai fakultas di UI Depok, mulai jam 08.00-15.00. Sedangkan OBM dengan materi CML dan TI 

hanya akan dilaksanakan di 26  lokasi lab komputer yang tersebar di UI Depok. Untuk tanggal 3-8 

Agustus 2009 diperuntukkan bagi mahasiswa baru program non reguler, sedangkan 10-15 Agustus 

untuk mahasiswa baru program reguler. Untuk program non reguler, pelatihan akan diadakan di 5 lab 

komputer kompleks perpustakaan pusat, sedangkan program reguler, akan diselenggarakan di seluruh 

kampus UI Depok.  

 

Fasilitator OBM - CML 

Ke-26 lab yang telah dikunjungi kemudian akan menjadi Lab tempat pelatihan OBM – CML 

dilakukan. Selama kegiatan, akan ada fasilitator yang bertugas di lab tersebut. Di masing-masing lab 

komputer, mahasiswa akan diberi pelatihan oleh fasilitator, yang terbagi ke dalam 2 peran, yaitu 

instruktur dan asisten instruktur. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Instruktur bertugas 

untuk: 

1. Membina hubungan baik dengan pengelola lab dan semua yang terlibat dalam OBM. 

2. Bersama asisten, memastikan kesiapan sarana dan prasarana di lab komputer yang 

ditempatinya, untuk kelancaran kegiatan pelatihan OBM- CML.  

3. Menjaga keamanan setiap sarana prasarana yang ada di lab komputer. 

4. Mengajarkan materi CML dan TI kepada peserta OBM – CML dengan sebaik-baiknya.  

5. Melakukan observasi selama kelas berlangsung, terutama hal yang berkaitan dengan proses 

penyampaian materi, gangguan yang muncul (serta solusinya) dan karakteristik peserta, lalu 

mengintegrasikan dengan hasil observasi asisten untuk dituliskan dalam laporan harian 

pelaksanaan CML-OBM.   

6. Membuat laporan harian pelaksanaan CML-OBM sesuai format yang telah ditentukan.  
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Mengirimkan laporan harian pelaksanaan CML-OBM ke alamat ppsp.cml@gmail.com 

setelah kelas selesai. Laporan bukan berbentuk attachment, melainkan teks email biasa.  

7. Bersama asisten merapikan ruang kelas dan mengembalikan sarana dan prasarana yang 

dipinjam.  

 Sedangkan asisten bertugas untuk: 

1. Membina hubungan baik dengan pengelola lab dan semua yang terlibat dalam OBM. 

2. Memastikan peserta OBM mengikuti proses pelatihan dan mampu menjalankan instruksi 

yang diberikan instruktur. Jika tidak, berikan bantuan secara langsung. 

3. Memantau setiap peserta selama kelas berjalan, sehingga mengetahui peserta yang mengalami 

kesulitan dan kemudian bisa memberikan bantuan. 

4. Melakukan observasi selama kelas CML-OBM berlangsung, terutama hal yang berkaitan 

dengan proses penyampaian materi, gangguan yang muncul (serta solusinya) dan karakteristik 

peserta, lalu mengintegrasikan dengan hasil yang diperoleh instruktur untuk kemudian 

dituliskan dalam laporan harian pelaksanaan CML-OBM.  

 

Fasilitator Do and Dont’s 

Hal-hal yang wajib dipatuhi oleh semua fasilitator adalah: 

1. Salah satu fasilitator mengambil absen di PPSP (Gd. A Perpustakaan Pusat lt.dasar) sebelum 

kelas dimulai.  

2. Datang minimal 30 menit sebelum kelas dimulai. 

3. Bina hubungan baik dengan pihak lab tempat fasilitator bertugas.  

4. Berpakaian rapi dan formal; kemeja, celana/rok bahan, sepatu pantofel (bagi pria), sepatu 

tertutup (wanita). Bukan jeans, kaos, perhiasan berlebihan, sepatu kets. 

5. Memberikan materi dengan sungguh-sungguh. Jangan sibuk sendiri dengan komputer.  

6. Menyerahkan kembali absensi ke PPSP setelah sesi 2 berakhir. 

Fasilitator yang melanggar akan diberi teguran atau bahkan diberhentikan dari tugasnya.  

 

Honor Fasilitator 

Untuk kegiatan OBM – CML ini, fasilitator akan mendapatkan uang transport. Untuk instruktur akan 

mendapatkan Rp. 150.000/sesi, sedangkan asisten akan mendapatkan Rp.75.000/sesi.  

 

Materi yang Diajarkan 

Selama OBM – CML, ada 2 materi besar yang akan diajarkan kepada peserta, yaitu materi Teknologi 

Informasi dan Learning Management System, yaitu SceLE dan Computer Mediated Learning. Materi 

TI akan akan terdiri atas: 

 

mailto:ppsp.cml@gmail.com
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NO Materi Harus Terkuasai Peserta 

1 Akses internet di UI Mengetahui setting proxy [mozilla dan IE]. 

2 Account JUITA Login ke weblogin, profile, dan berhasil mengganti password. 

3 Hotspot UI Minimal bagaimana mendaftarkan notebook/PDA. 

4 SIAK – NG Login ke SIAk – NG, berhasil mengisi IDM, kenal dengan modul-

modul yang bisa ada. 

5 Webmail UI Login ke webmail dan berhasil mengirim e-mail ke temannya. 

6 Blog Mahasiswa Login ke blog, berhasil membuat post. 

7 Jurnal online  Masuk ke situs proquest dan mengunduh salah 1 jurnal. 

8 Googling  Mengenal penelusuran lanjutan menggunakan google. 

 

Sedangkan materi LMS (SceLE dan CML) akan terdiri atas: 

NO Materi Harus Terkuasai Peserta 

1 Pengantar e-learning Definisi e-learning 

Definisi LMS 

LMS milik UI : SceLE dan CML 

2 SCeLE Login ke dalam SceLE, mengisi data diri dan mengunduh materi 

pelatihan.   

3 Pengantar CML Definisi CML 

kaitan CML, MPKT dan OBM. 

Pemahaman CL dan PBL dalam CML.  

4 Modul Pemetaan 

Perkuliahan 

Mengetahui fungsi modul 

Login ke dalam modul 

Melihat pemetaan pekuliahan yang pernah ada. 

5 Modul Kuesioner Mengisi kuesioner 

3 Modul Pengaturan 

Bahan Kuliah 

Login ke dalam modul  

melihat atau menyimpan materi yang telah diunduh. 

4 Modul Diskusi Login ke dalam modul,  

membuat dan membalas Pesan Pribadi,  

membuat dan membalas Catatan Diskusi,  

paham tentang pohon diskusi,  

paham cara berdiskusi,  

membuat Catatan Pribadi lalu membuatnya menjadi Catatan Diskusi,  

mencetak hasil diskusi. 
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5 Modul Perangkat 

Analisa 

Login ke dalam modul, 

Melihat keaktifan kelas, 

Melihat keaktifan kelompoknya, 

Melihat keaktifan dirinya 

Memahami arti grafik. 

 

Sesi dalam OBM – CML  

Kegiatan OBM – CML sesi pagi ini akan terdiri dari 2 sesi, jam 08.00-11.00, dan jam 12.00-15.00. 

Matriks jadwalnya akan terlihat seperti ini: 

 

No Hari dan Jam Kelompok Materi 

1 Senin 08.00-11.00 A TI 

2 Senin 12.00-15.00  B TI 

3 Selasa 08.00-11.00 C TI 

4 Selasa 12.00-15.00  D TI 

5 Rabu 08.00-11.00 F TI 

6 Rabu 12.00-15.00  G TI 

7 Kamis 08.00-11.00 A CML 

8 Kamis 12.00-15.00  B CML 

9 Jumat 08.00-11.00 C CML 

10 Jumat 12.00-15.00  D CML 

11 Sabtu 08.00-11.00 F CML 

12 Sabtu 12.00-15.00  G CML 

 

 

Memulai Kelas 

Hari Senin, 3 dan 10 Agustus 2009 sebelum kelas dimulai, setiap fasilitator WAJIB menyimpankan 

materi-materi (file presentasi, modul atau pdf) yang akan diajarkan di setiap komputer di dalam kelas. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika jaringan tidak bisa dipergunakan. Peserta bisa langsung 

membuka materi dari komputer masing-masing.  Setelah kelas dimulai, pada sesi pembukaan, 

fasilitator akan mengajak peserta bermain games bingo.  

 

Peraturan : 
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1. Tugas utama peserta adalah mencari orang dengan karakteristik sesuai yang terdapat di dalam 

kotak, memberi tanda, kemudian menghubungkan tanda tersebut hingga membentuk garis 

vertikal, horisontal atau diagonal.  

2. Setiap garis yang terbuat, akan mewakili setiap huruf dalam kata BINGO. Oleh sebab itu, 

peserta diminta untuk mengumpulkan 5 buah garis.  

3. Cara peserta mencari karakteristik: 

a. Berkeliling dan bertanya di dalam kelas. 

b. Peserta diminta untuk bertanya nama dan asal fakultas, sebelum menanyakan 

karakteristik yang dicari.  

4. Peserta yang paling cepat mengumpulkan kata BINGO, ialah pemenangnya.  (fasilitator bisa 

memberikan reward bagi pemenang; reward disediakan sendiri oleh fasilitator).  

 

 

Suka lari atau 

jalan pagi  

Lahir di 

kota/daerah 

yang berhawa 

sejuk  

Punya 

binatang 

piaraan 

kucing  

Suka makanan 

pedas dan 

berkuah  

Punya lebih 

dari 3 orang 

sahabat  

Tidak suka 

main facebook  

Tidur dengan 

lampu 

menyala  

Senang 

mencoba 

resep-resep 

masakan  

Pernah 

mengunjungi 

kota 

Makassar  

Menikmati 

jenis musik 

alternatif  

Bisa 

melakukan 

satu jenis tari  

Suka minum 

kopi  

Bisa 

memainkan 

satu alat 

musik  

Pernah 

tinggal di 

lebih dari 2 

kota  

Baru patah 

hati  

Masuk UI 

bukan pada 

keinginan 

utama  

Suka warna 

biru  

Suka 

menonton 

infotainment  

Tidur malam 

di atas jam 

00.00  

Baru pertama 

kali ke Depok  

Tidak suka 

makanan 

yang manis  

Punya hobi 

mengumpulkan 

sesuatu  

Tidak suka 

coklat  

Mandi lebih 

dari 15 menit  

Suka es krim 

dan minuman 

dingin lainnya  

Tidak bisa 

berenang  

Punya sepatu 

berwarna 

putih  

Tidak bisa 

mengendarai 

sepeda  

Harus 

sarapan  

Bisa 

berbahasa 

daerah  
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Pernah 

menang 

undian  

Suka 

mencoba 

tempat-

tempat 

makan baru  

Belum pernah 

naik Trans 

Jakarta  

Sering 

terlambat  

Suka 

bernyanyi  

Lebih senang 

pantai 

daripada 

gunung  
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Jadwal ketika sesi TI adalah sebagai berikut: 

Sesi Pagi Siang Kegiatan Tujuan ket 

Persiapan 07.00 – 

08.00 

11.00 – 

12.00 

 Instruktur dan asisten 

membuka labkom 

 Persiapan sarana dan 

prasaran (LCD, mike, 

komputer, PPT) 

 Cek akses internet dan 

intranet 

 Cek absensi (instruktur dan 

asisten, mahasiswa) 

 Untuk sesi siang, toleransi 

keterlambatan peserta menjadi 30 

menit. Jadi, mereka boleh masuk 

sampai jam 12.30 

Perkenalan 

[20 menit] 

08.00 – 

08.20 

12.00 – 

12.20  

 Perkenalan instruktur dan 

asisten 

 Games bingo. 

 Jadwal pelatihan 

 Kontrak belajar 

 Deteksi awal kemampuan 

komputer mhs 

 Tujuan Pelatihan OBM 

 Peserta mengenal instruktur dan 

mengetahui skill serta pengetahuan apa 

saja yang akan didapatkan dalam 

pelatihan kali ini. 

 Peserta tahu kaitan OBM dan PDPT.  

 

 

 

 Menunggu peserta yang terlambat 

 Absen diedarkan 

 Asisten berkeliling 

Pengantar 

TI 

[20 menit] 

08.20 – 

08.40 

12.20 – 

12.40 

 Apa itu JUITA 

 Mengatur setting proxy 

 Peserta mengetahui JUITA. 

 Peserta bisa mengatur proxy. 

 

Account 08.40 – 12.40 –  Apa itu Account JUITA  Peserta memahami kegunaan Account  
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JUITA 

[20 menit] 

 

09.00 13.00  Manfaat account Juita. 

 Masuk ke Weblogin 

 Mengubah password di 

Profile 

JUITA 

 Peserta bisa mengubah password 

JUITA. 

HotSpot 

[10 menit] 

09.00 – 

09.10 

13.00 – 

13.10 

 Apa itu HotSpot UI 

 Cara memanfaatkan 

HotSpot  

 Peserta mengetahui konsep HotSpot UI 

 Bagaimana pendaftaran penggunaan 

hotspot.  

 

SIAk – NG 

[40 menit] 

09.10 – 

09.50 

13.10 – 

13.50 

 Masuk ke SIAk-NG 

 Mengisi IDM 

 Menjelaskan fungsi 

masing-masing Modul 

 Peserta mengetahui fungsi SIAk – NG 

untuk perkuliahan mereka. 

 Peserta mengisi IDM.  

 

WebMail 

[10 menit] 

09.50 – 

10.00 

13.50 – 

14.00 

 Masuk ke WebMail UI 

 Mengirimkan email ke 

temannya melalui Webmail 

Peserta mengetahui penggunaan WebMail 

yang telah disediakan oleh UI 

Pada lab berikut: 

mipa 1 

ft 1 

fasilkom 1 

fisip 

fe 1& 3 

ittc 1 & 3 

fib 1 

fik 1 

fkm 1 

materi webmail diberikan setelah 

googling, tanpa mengubah alokasi 
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waktu yang disediakan. 

Blog 

Mahasiswa 

[10 menit] 

10.00 –

10.10 

14.00 – 

14.10 

 Masuk ke Blog Mahasiswa 

 Menjelaskan manfaat blog 

 Peserta membuat 1 tulisan 

coba-coba.  

Peserta mengetahui manfaat blog dan bisa 

membuat 1 post tulisan. 

Pada lab berikut: 

mipa 1 

ft 1 

fasilkom 1 

fisip 

fe 1& 3 

ittc 1 & 3 

fib 1 

fik 1 

fkm 1 

materi blog diberikan setelah webmail, 

tanpa mengubah alokasi waktu yang 

disediakan.  

Jurnal UI 

[20 menit] 

10.10 – 

10.30 

14.10 - 

14.30  

 Masuk jurnal proquest 

 Masuk ke jurnal UI. 

 Masuk ke repository UI 

 Masuk ke Youtube UI dan 

UI Ovis. 

 Peserta bisa men-download jurnal. 

 Peserta tahu tentang situs video UI. 

 

 

Googling 

[20 menit] 

 

10.30 – 

10.50 

14.30 -

14.50  

 Masuk ke google  

 Peserta membuka 

penelusuran lanjutan 

 Peserta mengerjakan tugas. 

 Peserta mengetahui manfaat 

penelusuran informasi menggunakan 

google. 

 Peserta bisa mengevaluasi hasil 
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 Peserta mengevaluasi hasil 

pencarian informasi. 

pencarian informasi.  

Penutup 

[10 menit] 

10.50 – 

11.00 

14.50 – 

15.00  

 Review materi 

 Pemberitahuan jadwal 

pelatihan CML.  

 Peserta mengingat materi hari ini. 

 Peserta tahu materi yang akan diberikan 

dalam pertemuan berikutnya.  
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Sedangkan jadwal untuk sesi CML adalah sebagai berikut: 

Sesi Pukul Siang Kegiatan Tujuan ket 

Persiapan 07.00 – 

08.00 

11.00 – 

12.00 

 Instruktur dan asisten 

membuka labkom 

 Persiapan sarana dan 

prasaran (LCD, mike, 

komputer, PPT) 

 Cek akses internet dan 

intranet 

 Cek absensi (instruktur dan 

asisten, mahasiswa) 

 Untuk sesi siang, toleransi 

keterlambatan peserta menjadi 30 menit. 

Jadi, mereka boleh masuk sampai jam 

12.30 

Perkenalan 

[20 menit] 

 

08.00 – 

08.20 

12.00 – 

12.20 

 Perkenalan instruktur dan 

asisten 

 Jadwal pelatihan 

 Tujuan Pelatihan 

 Review materi IT 

 Peserta mengenal instruktur 

 Peserta mengetahui skill serta 

pengetahuan apa saja yang akan 

didapatkan dalam pelatihan kali ini. 

 

 Menunggu peserta yang terlambat 

 Absen diedarkan 

 Asisten berkeliling 

Pengantar E-

learning dan 

LMS 

[10 menit]  

08.20 – 

08.30 

12.20 – 

12.30 

 Apa itu e-learning 

 Apa itu LMS 

 LMS di UI 

 Peserta tahu tentang dasar e-learning 

 Peserta tahu tentang LMS 

 Peserta tahu tentang LMS yang 

dimiliki UI 

 

SceLE 

[30] 

08.30 – 

09.00 

12.30 – 

13.00 

 Apa itu SceLE 

 Manfaat SceLE 

 Isi data pribadi 

 Peserta tahu SceLE dan manfaatnya 

 Peserta telah mengisi data pribadi 

 Peserta telah mandownload bahan 

Pada lab berikut: 

mipa 1 

ft 1 



Tatalaksana OBM – CML & TI 2009 

 

 Download bahan kuliah. 

 Chat  

pelatihan. 

 Peserta bisa chat dalam scele.  

fasilkom 1 

fisip 

fe 1& 3 

ittc 1 & 3 

fib 1 

fik 1 

fkm 1 

materi scele diberikan setelah cml, tanpa 

mengubah alokasi waktu yang 

disediakan.  

Pengantar CML 

[10 menit]  

09.00 – 

09.10 

13.00 – 

13.10 

 Apa itu CML 

 Modul dalam CML 

 Fungsi masing-masing 

modul. 

 Kaitan CML, OBM dan 

PDPT 

 Sekilas CL dan PBL 

 Memahami CML  

 Peserta tahu hubungan CML dengan 

MPKT 

 

 

Modul Pemetaan 

Perkuliahan 

[10 menit] 

09.10 – 

09.20 

13.10 – 

13.20 

 Apa itu modul pemetaan 

 Masuk ke modul pemetaan 

 Fungsi modul 

 Memahami fungsi modul ini  

 Peserta bisa login ke dalam modul 

ini. 

  

 

Modul 

Pengaturan 

09.20-

09.30 

13.20-

13.30 

 Apa itu modul pengaturan 

bahan kuliah 

 Peserta tahu fungsi modul pengaturan 

bahan kuliah 
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Bahan Kuliah 

[10 menit] 

 Fungsi modul ini 

 Masuk ke modul bahan 

kuliah 

 Mendownload bahan 

kuliah 

 Peserta telah mendowload materi dari 

modul ini. 

 

Modul Diskusi 

[40 menit] 

09.30 – 

10.10 

13.30 – 

14.10 

 Apa itu modul diskusi 

 Fungsi modul ini 

 Masuk ke modul diskusi 

 Berdiskusi menggunakan 

modul ini.  

 

 membuat dan membalas Pesan 

Pribadi,  

 membuat dan membalas Catatan 

Diskusi,  

 paham tentang pohon diskusi,  

 paham cara berdiskusi,  

 menggunakan pencarian Google, lalu 

copy paste ke dalam catatan diskusi.  

 membuat Catatan Pribadi lalu 

membuatnya menjadi Catatan 

Diskusi,  

 mencetak hasil diskusi. 

 

Perangkat 

Analisa 

[15 menit] 

10.10-

10.25 

14.10-

14.25 

 Apa itu modul perangkat 

analisa 

 Fungsi modul ini 

 Masuk ke modul perangkat 

analisa 

 Melihat keaktifan individu 

 Melihat keaktifan kelas, 

 Melihat keaktifan kelompoknya, 

 Melihat keaktifan dirinya 

 Memahami arti grafik. 
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dan kelas.  

Modul Kuesioner 

[15 menit] 

10.25 -

10.45 

14.25 -

14.45 

 Apa itu modul kuesioner 

 Fungsi modul ini 

 Masuk ke modul kuesioner 

 Mengisi kuesioner. 

 Peserta tahu fungsi modul ini 

 Peserta telah mengisi kuesioner 

 

Penutupan 

[15 menit] 

10.45 – 

11.00. 

14.45 – 

15.00. 

 Tanya jawab mengenai 

materi 

 Penutupan kelas 
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Setelah Kelas Berakhir 

Saat semua mahasiwa sudah pulang, fasilitator membuat laporan harian lalu mengirimkannya ke 

alamat email ppsp.cml@gmail.com. Laporan bukan berbentuk attachment, melainkan teks email 

biasa. Contoh format laporannya adalah sebagai berikut: 

 

Judul email  : Laporan kelas F Teknik 11 Agustus 2008 sesi pagi  

Isi   

 Instruktur   : FA Triatmoko HS  

 Asisten   : Raymond dan Laura 

 Kelas dimulai  : pukul 08.00. 

 Jumlah peserta : 30 mahasiswa. 

 Laporan  : (berisi hasil observasi dan evaluasi selama kegiatan. Penjelasan 

    harus deskriptif  dan detil). 

   Misalnya: 

 2 mahasiswa telat, karena pulang dari dokter. 

 15 mahasiswa belum bisa menggunakan komputer, sehingga pengajaran 

berjalan lambat. 

 Pukul 10.00, koneksi internet putus, sehingga pengajaran CML diberikan 

melalui metode ceramah saja.  

 Dll. 

  

Setelah selesai, fasilitator jangan lupa mematikan semua unit komputer, AC, merapikan LCD 

projector, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, dan meminta PJ lab untuk mengunci lab. 

 

Kuesioner Kinerja Fasilitator 

Fasilitator kelas akan mengisi 2 buah kuesioner: 

1. Kuesioner untuk menilai kinerja intruktur oleh asisten. 

2. Kuesioner untuk menlai kinerja asisten oleh instruktur atau asisten.  

Kuesioner ini akan dibagikan bersama absen, dan dikembalikan bersama absen pula.  

 

Masalah yang mungkin muncul di dalam kelas 

Berdasarkan pengalaman dari kelas CML – OBM tahun-tahun sebelumnya, masalah-masalah yang 

sering muncul di dalam kelas CML adalah: 

1. Peserta kehilangan fokus karena mengantuk atau bosan 

Cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fokus mereka adalah dengan memberikan 

games-games untuk energizing. Fasilitator juga bisa bercerita tentang kehidupan kampus. 

mailto:ppsp.cml@gmail.com
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2. Peserta kurang fokus karena lebih asyik membuka situs-situs lain 

Buat kontrak di awal kegiatan pelatihan, dimana salah satu poinnya berkaitan dengan hal ini. 

Jika perlu, bisa ditegur secara langsung. 

3. Peserta belum mahir internet, atau bahkan komputer 

Peserta yang kurang mahir dibimbing secara perlahan oleh asisten, sementara instruktur tetap 

memberikan materi. Jika ada beberapa mahasiswa seperti ini, bisa dikumpulkan dalam 

kelompok yang sama, lalu dibimbing oleh asisten. 

4. Peserta tidak bisa menggunakan Account ID karena passwordnya salah 

Untuk sementara, peserta tersebut mengikuti kegiatan dengan bergabung ke komputer 

sebelahnya. Namun ingatkan mereka untuk segera melaporkan Accountnya ke hotline PPSI.  

5. Peserta tidak membawa Account ID 

Untuk sementara, peserta tersebut mengikuti kegiatan dengan bergabung ke komputer 

sebelahnya. 

6. Peserta terlambat 

Peserta yang terlambat tetap diperbolehkan masuk setelah dia mengutarakan alas an 

keterlambatannya. Setelah itu materi dilanjutkan, sedangkan yang terlambat segera dibimbing 

oleh asisten. 

7. Peserta salah ruangan 

Segera lapor ke penanggung jawab lapangan (PJL). Sedangkan pesertanya dipersilahkan 

untuk bergabung di lab tersebut (kecuali apabila: [a] lab-nya berada di satu fakultas/gedung, 

[b] jarak lab dekat. Untuk pertemuan berikutnya, peserta yang salah kelas diminta untuk 

kembali ke kelas aslinya, namun harus mengikuti kelas dimana ia ketinggalan materinya.  

8. Jaringan lambat 

Fasilitator mendorong peserta untuk sabar menunggu sambil menerangkan materi, terutama 

yang berbau konseptual. 

9. Tidak bisa mengakses internet 

Cek kembali kabel LAN dan setting proxy-nya. Jika keduanya sudah terset dengan baik 

namun internet tetap tidak bisa diakses, biarkan saja selama intranet (cml, SIAk NG, 

webmail  dll) tetap bisa diakses. Jika intranet juga bermasalah, pindahkan mereka ke 

komputer yang lain. 

10. Monitor, CPU, atau mouse tidak bisa digunakan 

Periksa kabelnya, karena ada kemungkinan kabel tersebut kendor. Jika masih bermasalah, 

pindahkan mereka ke komputer yang lain. Lalu asisten mencoba untuk memperbaiki 

kerusakan di komputer tersebut. Jika tidak bisa diperbaiki, minta bantuan asisten lain. Jika 

masih rusak, tinggalkan saja.  

11. Jumlah komputer tidak mencukupi 

Satukan peserta yang tidak mendapatkan komputer dengan peserta lain. 
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12. LCD tidak menyala 

Asisten segera mencari pinjaman ke pihak pengurus lab, sementara instruktur tetap 

memberikan materi dengan tenang. 

13. Jumlah bangku kurang 

Pastikan sejak awal jumlah bangku di kelas. Jika kurang, segera hubungi pihak lab setempat. 

14. Lampu mati 

Jangan panik. Segera utus asisten untuk mengecek ke pengurus lab, sementara instruktur 

kembali menerangkan materi secara manual. Materi yang diberikan bisa berupa materi 

konseptual yang bisa diberikan dengan cara ceramah.   

15. Kontrak belajar 

Sesi pembuka, selain berisi perkenalan fasilitator, bisa diisi dengan pembuatan peraturan atau 

kontrak belajar yang dibuat bersama; fasilitator dan juga mahasiswa. Inisiatif poin-poin dalam 

kontrak diberikan oleh fasilitator, lalu ditanya persetujuan dari mahasiswa. Poin-poin tersebut 

antara lain: 

a. Tidak boleh terlambat. *mahasiswa tidak boleh terlambat di sesi kedua. 

b. Peserta terlibat secara aktif, baik dalam bertanya atau menjawab. 

c. Peserta fokus memperhatikan instruksi dan materi (tidak membuka situs lain, main 

game, atau membuka situs selain yang diminta fasilitator). 

d. Menghargai orang yang sedang berbicara. 

e. Alat komunikasi dimatikan; minimal di-silent. (BB, HP, PDA, dll). 

f. Tidak boleh makan atau minum di lab. 

g. Harus ijin untuk keluar masuk ruangan lab. 

h. Sanksi jika pelanggaran terhadap kontrak: bebas; berdasarkan kesepakatan antara 

fasilitator dan mahasiswa, namun masuk akal. 

Setelah disepakati bersama, kontrak ini dituliskan di notepad lalu disimpan, agar bisa 

ditampilkan kepada mahasiswa ketika dibutuhkan. 


