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Pendidikan tinggi vokasi menurut UU
no 20 tahun 2003 merupakan
Pendidikan tinggi yang
mempersiapkan anak didik untuk
mendapatkan pekerjaan dengan
memiliki ketrampilan
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Pendidikan Tinggi Vokasi didirikan
dengan tujuan untuk
1. Mendukung perkembangan
ekonomi nasional
2. Menghasilkan lulusan yang dapat
memenuhi dunia kerja
3. Memberikan kontribusi terhadap
perkembangan ekonomi nasional
dengan mempertemukan kebutuhan
industry dengan kualitas pekerja

Pendidikan Tinggi vokasi
menggunakan sisitem paket, dengan
komposisi praktek lebih banyak dari
teori (60%:40%)

Pandemi Covid 19 memaksa
diterapkannya e-learning di semua level
Pendidikan di semua negara
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Blending learning menurut Sloan Consortium
(2008) merupakan kombinasi online teaching
dan face to face teaching, dengan komposisi
30% sd 70%.
Syarat diterapkannya blending learning
1. Melakukan pertemuan face to face
beberapa kali dengan pengajar
2. Menggunakan instruksi dengan media
elektronik untuk mencapai tujuan belajar
3. Mengkombinasikan pembelajaran tatap
muka dengan online
Community of Inquiry (COI) merupakan
Conceptual framework dari online dan
blending learning (Garrison, Anderson dan
Archer,2010) yaitu: bahwa online learning
meliputi 3 fondasi utama:
1. Cognitive presence
2. Social Presence
3. Teacher Presence

Ketidaksiapan dosen dan mahasiswa
dalam menerapkan daring
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Keluhan para mahasiswa
1. Keterkejutan dengan adanya perubahan budaya dari luring menjadi
daring
2. Tugas yang banyak dan deadline yang pendek
3. Penjelasan materi yang kurang terutama untuk mata kuliah praktek
4. Kesulitan dalam melaksanakan praktek
5. Kesulitan jaringan internet
Saran buat dosen dari mahasiswa:
1. Dosen memberikan materi semenarik mungkin baik itu video maupun
recording dan dikirim via media pembelajaran yg efisien
2. dosen membuat Forum Grup Duscussion dengan berbagai metode
aplikasi yang memungkinkan

´ PENDIDIKAN AKUNTANSI PASKA COVID 19:
MENJADIKAN MANUSIA SEJAHTERA
Hablum Minallah

Hablum Minannas

Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan bahwa pada hari
kiamat nanti Allah akan berfirman:
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Kepekaan
terhadap
Fenomena
Sosial

“Wahai anak Adam,…Aku meminta makan kepadamu tapi
engkau tidak memberiku makan.” Si hamba bertanya, “wahai
Tuhanku…. bagaimana mungkin aku memberi-Mu makan
sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah
berfirman, “Tidakkah kau tahu bahwa hamba-Ku si fulan
meminta makan kepadamu tapi engkau tiada memberinya
makan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau
memberinya makan, niscaya engkau akan menemukan itu
disisi-Ku”.
“Wahai anak Adam,… Aku meminta minum kepadamu tapi
engkau tidak member-Ku minum.” si hamba menjawab,
“wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi-Mu
minum sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam.” Allah
berfirman, “hamba-Ku si fulan meminta minum kepadamu tapi
engkau tiada memberinya minum. Padahal jika engkau
memberinya minum niscaya akan kau dapati itu disisi-Ku”.
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Meningkatkan kemampuan dosen dalam
menggunakan berbagai media
pembelajaran yang membantu
mahasiswa memahami materi
perkuliahan baik luring maupun daring

Merancang materi perkuliahan daring
terutama untuk mata kuliah praktek yang
mudah dipahami dan menarik

Penggunaan kuliah daring
diharapkan tidak meninggalkan
etika dan kepedulian sosial
dalam kehidupan sehari-hari

