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Sesuai dengan tuntutan zaman

pembelajaran tidak hanya melalui tatap

muka saja sebagai media penyampaian

ilmu, tetapi dengan berkembangnya

Teknologi Imformasi (TI), tentunya

menambah semaraknya dunia

pembelajaran, untuk itu FTSP-ISTN sudah

menyadari akan hal ini dan mulai

menyiapkan konseptual untuk

pengembangan pembelajaran yang

efektif dalam rangka kolaborasi

pembelajaran untuk kurikulum merdeka.FTSP-ISTN

ISU DAN LATAR BELAKANG



Salah satu hikmah besar dibalik

pandemic Covid-19, kita “dipaksa” untuk

menggunakan TI dalam pembelajaran ,

yang sebagian besar dilakukan dari

rumah, saat ini sangat memungkinkan

untuk dilaksanakan pembelajaran

secara Kolaborasi

FTSP-ISTN

ISU DAN LATAR BELAKANG



Jenis Kolaborasi

 KolaborasiDalamTim

 Kolaborasi DalamKomunitas

 KolaborasiDalamJaringan

 Kolaborasi Sederhana

 KolaborasiDokumen

 Kolaborasi Struktur

Sumber:

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/pengertian-
dan-jenis-kolaborasi-digital



Manfaat kolaborasi berbasis IT

No Macam Aplikasi Jenis Aplikasi

1 Aplikasi rapat online Zoom, Google Meet, Webex, Skype dll

2 Aplikasi pengirim pesan Whatsapp, Telegram, dll

3 Aplikasi Pengelola Email Gmail, Yahoo, dll

4 Perangkat Lunak Desain Photoshop, Revit, CAD, Sketchup dll

5 Perangkat Lunak Dokumen Google docs dll

6 Software Tools Github, Bitbucket dll

Macam dan jenis aplikasi di atas dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Aplikasi-
aplikasi tersebut sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kolaborasi belajar berbasis IT dan bisa

dilaksanakan jarak jauh. Efisiensi pada waktu dan biaya dalam pelaksanaan belajar/project.



Dari kurikulum yang ada di ISTN intinya harus memenuhi kriteria

assesment yaitu terhadap (1) Sikap (2) Pengetahuan; dan (3) Keahlian. 

Dari ketiga unsur tersebut wajib untuk memenuhi kompetensi sesuai

dengan tuntutan perkembangan dunia kerja dan perkembangan

teknologi salah satu dari perkembangan tersebut adalah Pemodelan 3D

FTSP-ISTN

Pembelajaran

Teknik 
Sipil

Teknik 
Elektro

Fisika

Arsitektur
Lanskap

Teknik 
Mesin

Arsitektur



Berkembangnya Pemodelan 3D 

dan jaringan maka pembelajaran

dapat dilakukan secara bersama

atau kolaborasi antar jurusan

dan/atau antar perguruan tinggi

untuk melatih mahasiswa menjadi

kompeten dan membiasakan

bekerja dalam tim.

Dengan memanfaatkan kemajuan

teknologi, baik hardware maupun

software untuk menunjang

kolaborasi pembelajaranFTSP-ISTN



Metode pembelajaran bisa dengan case studi atau by project

Yang dikerjakan lintas jurusan, seperti; Arsitektur, Teknik Sipil, 

arsitektur Lanskap, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Fisika, SI/TI
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Kecepatan internet yang cukup sehingga tidak terjadi gangguan jika digunakan pada 

waktu yang sama atau bersamaan, jika kegiatan dilakukan di kampus.

Perangkat keras yang mumpuni sesuai dengan spesifikasi computer untuk 3D modeling

Software yang legal ataupun yang free untuk pembelajaran.

Tempat penyimpanan Bersama Cloud, sehingga semua program studi dapat mengases

FTSP-ISTN

Untuk memenuhi pembelajaran ini diperlukan dukungan



Kolaborasi antar program studi

mengenai materi kuliah yang akan

diterapkan. 

Penyamaan kompetensi mata kuliah

Meningkatkan kemampuan tenaga

pendidik sebagai fasilitator

Meningkatkan sarana dan 

prasarana pembelajaran berbasis

Teknologi Informasi yang 

mendukung pemodelan 3D

FTSP-ISTN

Untuk memenuhi pembelajaran ini diperlukan langkah



FTSP-ISTN

Contoh

pembelajaran by 

project/by case 

Building

Arsitektur

Perencanaan dan
Perancangan

Teknik Bangunan

Fisika Bangunan

Dll

Teknik Sipil

Struktur bangunan

Rencana anggaran
Biaya

Metode
Pelaksanaan

Dll

Arsitektur Lanskap

Ruang Luar

Konstruksi
bangunan Lanskap

Utilitas Lanskap

Dll

Teknik Elektro

Instalasi Listrik

LAN, CCTV dll

Elektrikal lainnya

Teknik Mesin

Plumbing

Generator

Dll



FTSP-ISTN

Layanan

Komputer

“CLOUD” /Awan  

File Building

Arsitektur

Perencanaan dan
Perancangan

Teknik Bangunan

Fisika Bangunan

Dll

Teknik Sipil

Struktur bangunan

Rencana anggaran
Biaya

Metode
Pelaksanaan

Dll

Arsitektur Lanskap

Ruang Luar

Konstruksi
bangunan Lanskap

Utilitas Lanskap

Dll

Teknik Elektro

Instalasi Listrik

LAN, CCTV dll

Elektrikal lainnya

Teknik Mesin

Plumbing

Generator

Dll

File pekerjaan setiap prodi

disimpan di cloud, untuk
dapat diakses oleh 
anggota tim

Setiap anggota tim membuat rancangan
sesuai dengan project yang ditangani dan 
berkomunikasi melalui jaringan dan media 
cloud untuk file disain dll



ISTN dapat mejadi perguruan tinggi yang 

menggunakan basis Teknologi Industri untuk

pembelajaran MODELING, yang saat ini sedang

berkembang yaitu Building Information Modeling (BIM)

Sebagai salah satu kekuatan untuk promosi dan 
perkembangan kampus ISTN

ISTN dapat menjadi salah satu pelopor pempelajaran

dengan metode kolaborasi antar jurusan dan/atau

antar perguruan tinggi dengan metode MODELING

PENUTUP



Sekian Terima Kasih



Pertanyaan

 Apa manfaat bagi mahasiswa dengan metode pembelajaran

Kolaborasi berbasis Teknologi Informasi (TI) ?


