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KEPUTUSAN SENIOR GENERAL MANAGER LEARNING CENTER
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.  TELEKOMUNTKAST tNDONEStA,  Tbk.

NOMOR : KK.76/PD590/LEC-820000000/2009

TENTANG

PEDOMAN PROSES PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
MELALUI MEDIA LAYANAN E.LEARNING

DI LINGKUNGAN LEARNING CENTER

SENIOR GENERAL MANAGER LEARNING CENTER
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.  TELEKOMUNTKAST tNDONESTA, Tbk.

Menimbang Bahwa, kondisi persaingan bisnis telekomunikasi yang
semakin ketat, menuntut adanya efisiensi dan inovasi di
seluruh bidang pekerjaan yang ada;

Bahwa, keberadaan media pembelajaran e-learning dirasakan
akan mampu menjawab tantangan efisiensi di semua sisi,  baik
efisiensi waktu, sumber daya manusia maupun f inancial.

Bahwa, kebutuhan adanya regulasi mengenai e-learning
dirasakan menjadi hal yang mendesak, guna lebih mendorong
perkembangan media e-learning, sehingga kualitas dan
kuantitas pembelajaran melalui media e-learning dapat dicapai
secara optimal;

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang
perlu untuk menetapkan Pedoman Proses Pengelolaan
Pembelajaran Melalui Media Layanan e-learning Di
Lingkungan Learning Center dengan Keputusan Senior
General Manager Learning Center Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Telekomunikasi lndonesia, Tbk;

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroaan (PERSERO) PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang telah diumumkan dalam
Berita Negara Rl Nomor 5, tanggal 17 Januari 1992,
Tambahan Ber i ta  Negara Rl  Nomor 210,  sebagaimana te lah
beberapa kal i  d iubah dan terakhi r  te lah d iumumkan dalam
Berita Negara Rl Nomor 84, tanggal 17 Oktober 2008,
Tambahan Ber i ta  Neoara Rl  Nomor 20155:

Mengingat

a .

b .

c .

1 .

Kantor: Learning Center
PT Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk
Jl .  Gegerkalong Hi l i r  No.  47 Bandung 40152

r (02212014508
F (022)2014429



Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT.
Telekomunikas i  Indonesia,  Tbk.  Nomor :  KD.09/PS150/COP-
80030000/2008, tanggal 25 Januari 2008 tentang Organisasi
Pusat Pelatihan (Learning Center - LC);

Surat Keputusan Senior General Manager Training Center
nomor : KK.50/HK000/TC-A1013000/2007, tanggal 14
Pebruari 2007 tentang Standarisasi Penyusunan Kurikulum
Silabus dan Materi Pelatihan di Lingkungan Training Center;

Keputusan Senior General Manager Learning Center nomor :
KK.19/PS170/LEC-A101 1000/2009 tanggal  1  1 Maret  2009,
tentang Tugas Instruktur Di Lingkungan Learning Center;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SENIOR GENERAL MANAGER LEARNING CENTER
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.  TELEKOMUNIKASI
INDONESIA,  TbK.  TENTANG PEDOMAN PROSES PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA LAYANAN E.LEARNING DI
LINGKUNGAN LEARNING CENTER:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. TELKOM adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk.

Learning Center selanjutnya disingkat dengan LC adalah unit kerja di l ingkungan
TELKOM yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, skr//,  knowledge dan atau
att i tude karyawan TELKOM termasuk karyawan TELKOMGROUP melalui
penyelengga"aan Pembelajaran dan atau yang sejenisnya;

e-learning adalah media pembelajaran elektronik berbasis web (web based) yang
digunakan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bersifat mandiri  maupun wajib;

Pembelajaran adalah proses transfer i lmu/ pengetahuan /ketrampilan dengan
menggunakan media e-learning;

2

2

4 .

b.

c .

d
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g

h .

Peserta Mandiri adalah peserta e-learning, yang keikutsertaannya berdasarkan
keinginan / inisiat i f  karyawan sendir i ,  tanpa perintah secara formal dari unit kerja HR
(Human Resource) terkait;

Peserta Wajib adalah peserta e-learning, yang keikutsertaannya berdasarkan
perintah formal dari unit kerja HR (Human Resource)terkalt;

e-learning Content adalah materi dan seluruh bahan pengajaran yang akan
dikembangkan dengan menggunakan kaidah-kaidah dan sistematika tertentu, yang
hasilnya akan diselenggarakan melalui metode e-learning PT. Telkom.

e-learning Hour adalah satuan waktu efektif dalam pembelajaran dengan
menggunakan media e-learning.

Raw Materi adalah kumpulan dokumen yang menjadi dasar dan referensi awal
dalam proses pengembangan materi e-learning.

Content Script adalah dokumen yang berisi draft materi,  dapat berbentuk
presentasi, naskah dialog / monolog, desain skenario role play, game design, dan
naskah-naskah sejenis, yang disertai dengan penjelasan untuk masing-masing
naskah /  dokumen.

Storyboard adalah sebuah dokumen yang dihasilkan pada tahap desain materi e-
learning yang berisi visual description, audio description, dan interactivity description,
sebagai pedoman dalam proses konversi materi e-learning.

Voice Over, selanjutnya disingkat dengan VO, adalah media informasi berbentuk
audio yang menjadi bagian dari materi e-learning.

Graphic Designer, selanjutnya disingkat dengan GD, adalah orang yang
melaksanakan kegiatan perancangan visual serta pembuatan animasi dan
presentasi.

Learning Management System selanjutnya disingkat dengan LMS adalah aplikasi
yang digunakan dalam media pembelajaran e-learning',

Multimedia Programmer, selanjutnya disingkat dengan MP, adalah orang yang
melaksanakan pemrograman mult imedia dan mengintegrasikan content dalam LMS.

Pasal 2
Maksud Dan Tujuan

Maksud ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan
proses pembelajaran melalui media layanan e-learning di Lingkungan Learning
Center, sehingga proses pengelolaan pembelajaran melalui media layanan e-
learning dapat lebih optimal.

k .

m.

o .

(1 )

K K .  L a y a n a n  M e d r a  e -  L e a r n ' n q H a ] a m a n : 3 d a r i 3 3



a.
b.
c.
d .
e .

( 1 )

(z',)

(2) Tujuan keputusan ini adalah:

a. Untuk memberikan panduan terhadap proses pembelajaran melalui media e-
learning, sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang optimal dalam
mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia PT. Telkom
dan Telkom Group;

b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pada proses pengelolaan
pembelajaran melalui media e-learning, sehingga mampu menjadi media
pembelajaran yang handal;

Pasal 3
Ruang Lingkup

Yang menjadi ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi :

Peran & tanggung jawab unit kerja terkait dengan media layanan e-learning;
Pengembangan materi e-learning;
Layanan Pembelajaran melalui media e-learning;
Layanan aktivitas online melalui media e-learning;
Otorisasi pada media layanan e-learning;

BAB II
PERAN, TUGAS & TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA YANG TERKAIT

DENGAN MEDIA LAYANAN E-LEARNING

Pasal 4
Unit Kerja Yang Terkait Dengan Media Layanan E-learning

Unit kerja yang bertanggung jawab untuk pengelolaan proses pembelajaran melalui
media f ayanan e-learning adalah unit kerja Multi Media Based Learning (MBL);

Sebagaimana dengan proses pembelajaran secara klasikal, proses pembelajaran
melalui media layanan e-learningjuga melibatkan unit kerja lain yang terkait;

Unit kerja LC lainnya yang terkait secara langsung dengan proses pembelajaran
mefalui media layanan e-learning ialah :
a. Learning Management (LM);
b. Course Development (C.Dev) | & l l;

Group of Leadership Program (GoLP), dan
Group of Instructor (Gol);
General Support (GS)

Selain unit kerja di LC, unit kerja HR yang
(Competency Development) dapat diberi
melalui media e-learning;

mengelola pengembangan
peran dalam mengelola

(3)

c.
d .
e.

(4)
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(5) Otoritas masing-masing unit kerja yang terkait dengan pembelajaran / kegiatan
online melalui media e-learning sebaimana tersebut pada ayat (3) dan (4) Pasal ini
akan di jelaskan dalam BAB tersendir i ;

Pasal 5
Peran & Tugas Unit Kerja Mult imedia Based Learning (MBL)

Dalam mengemban tanggung jawab sebagai pengelolaan pembelajaran melalui media
layanan e-learning, Unit Kerja MBL memil iki peran :

a. Pemelihara dan pengembang aplikasi e-learning. Dalam melaksanakan peran ini,
terdapat fungsi-fungsi antara lain :
1) Administrator aplikasi, termasuk pengelolaan userlD dan password terhadap

seluruh pengguna aplikasi sesuai level otoritasnya, sehingga secudfy aplikasi
dapat terjamin;

2) Evaluator atas kehandalan aplikasi agar memberikan unjuk kerja yang prima
(cepat, tepat dan aman / dipercaya oleh pengguna);

3) Developer Aplikasi, dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain :
a)  Penggunaan perangkat  lunak yang handal  dan legal ;
b) Kesesuaian dengan user requiremenf aplikasi;
c)  Desain pengembangan apl ikas i  agar  memi l ik i  tampi lan v isual  yang

menarik dan memil iki menu yang mudah dioperasikan (user fr iendly),
d) Kesesuaian dengan bisnis proses yang ada;
e) Ketersediaan menu laporan yang komprehesif dan customized,

sehingga memudahkan Unit Delivery atau pihak lain yang
membutuhkan laporan;

0 Kemudahan integrasi dengan sistem lain.
4) Documentafor seluruh aktivitas pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-

learning.

b. Pemelihara dan pengembang sistem dan hardware yang dipergunakan, bekerja
sama dengan unit kerja Information System (lS) terkait. Agar perangkat hardware
dapat beroperasi secara optimal, perlu di lakukan hal-hal antara lain :
1) Melakukan pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengukuran secara rutin

performansi perangkat terkait;
2) Menyusun konfigurasi server sehingga dapat memberikan kinerja optimal;
3) Melakukan program pengembangan hardware sesuai dengan tuntutan

pengembangan apl ikas i ;
4) Melakukan dokumentasi pemeliharaan dan pengembangan sistem dan

hardware.

Pengelola proses konversi materi pembelajaran dari unit kerja C.Dev atau GoLP,
menjadi materi e-learning yang siap digunakan. Agar proses konversi dapat berjalan
secara optimal, perlu di lakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Bert indak sebagai Project Manager (PM) dalam pengembangan materi;
2) Mengelola proses konversi materi,  baik pada sumber daya internal

(karyawan) atau eksternal (vendor) sesuai dengan ketentuan;
3) Memonitor setiap tahapan proses konversi, agar senantiasa dalam kendali;
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d .

4) Melakukan koordinasi yang intensif,  baik dengan vendor, SME maupun unit
C.Dev atau GoLP agar kualitas dan delivery time dari materi dapat terjaga;

5) Melakukan dokumentasi proses konversi materi pembelajaran;

Penyelenggara pembelajaran, mulai dari proses registrasi sampai dengan pelaporan
pembelajaran yang terkait.  Dalam rangka menjaga kuali tas penyelenggaraan
pembelajaran / kegiatan dengan media e-learning, perlu di lakukan hal-hal antara
larn:
1) Menjamin ketersediaan materi e-learning

penyelenggaraan di lakukan.
pada LMS sebelum

2) Mengelola waktu/periode pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan online
lainnya sesuai dengan kebutuhan dan atau permintaan user (HR);

3) Melakukan registrasi dan reminding terhadap peserta dan mentor yang telah
ditunjuk (khusus untuk pembelajaran yang bersifat wajib), agar dapat
mengikuti proses pembelajaran secara optimal;

4) Melaksanakanfungsi helpdeskpenyelenggaraanpembelajaran;
5)  Membuat laporanpenyelenggaraanpembela jaran;
6) Mengevaluasi Umpan Balik Peserta Pelatihan (UBPP) dan menyampaikan

hasil  evaluasi tersebut kepada unit terkait;
7) Menyelenggarakan aktivitas online karyawan yang menggunakan media e-

learning antara lain Test Online dan Sertifikasi Online.

Pasal 6
Peran & Tugas Unit Kerja Learning Management (LM)

Peran unit kerja LM pada proses pengelolaan pembelajaran melalui media layanan
e-learning adalah sebagai mediator antara user (unit kerja HR) dan unit kerja LC
yang terkait dengan pengelolaan proses pembelajaran melalui media layanan e-
learning, sekaligus evaluator atas penyelenggaraannya;

Dalam menjalankan peran tersebut pada pasal (1) ayat ini,  unit kerja LM memil iki
tugas antara lain :
a. Mengidentif ikasi kebutuhan user (HR / UBis) terhadap pembelajaran melalui

media e-learning dan mengkomunikasikan dengan unit kerja internal LC yang
terkait (C.Dev, GoLP dan atau MBL);

b.  Melakukan koord inas i  dengan uni t  terka i t  (C.Dev,  GoLP,  Gol  dan atau MBL)
agar pembelajaran melalui media e-learning dapat terselenggara;

c. Mengkomunikasikan dengan pihak user (HR) tentang waktu
penyelenggaraan pembelajaran dengan media e-learning',

d. Memastikan kebutuhan pembelajaran melalui media e-learning dapat
terselenggara sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;

e.  Membuat  order  :
1) Pengembangan materi e-learning kepada unit kerja C.Dev atau

GoLP, sesuai jenis materinya;
2) Penyelenggaraan pembelajaran / kegiatan online yang menggunakan

media e-learning kepada unit kerja MBL;
3) Permohonan penyediaan instruktur / mentor kepada unit kerja Gol

atau GoLP, sesuai materi pembelajaran yang akan diselenggarakan,

(1 )

(2)
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4) Bantuan fasi l i tas penyelenggaraan pembelajaran / kegiatan on1ne
lainnya kepada oM / osM Learning center Area tempat lokasi
penyelenggaraan di lakukan,

Pasal 7
Peran & Tugas Jawab Unit Kerja course Development (c.Dev)

(1)  Peran Uni t  Ker ja  C.Dev l& l l  pada proses pengelo laan pembela jaran mela lu i  media
layanan e-learning adalah sebagai pengembang materi e-tearning;

(2)  Dalam menja lankan peran tersebut  pada ayat  (1)pasal  in i ,  un i t  C.Dev memi l ik i tuqas
antara lain :
a. Menyediakan materi dasar (rawmateri) dan content sc,pf;
b. Membuat atau updating katalog e*learning;
c. Meniamin ketersediaan content script sebagaimana tersebut pada butir a.

ayat ini,  sehingga proses konversi materi e-learning dapat di lakukan oleh
MBL;

d. Mengusulkan SME (Subiect Matter Expert) sesuai dengan materi yang
dikembangkan;

e. Memberikan bantuan klarif ikasi content snpf yang di lakukan oleh venoor;
f.  Unit kerja C.Dev l,  berperan mengelola pengembangan materi Teknik,

sedangkan Unit kerja C.Dev l l  berperan mengelola pengembangan materi
b idang Non Teknik ;

(3) Penyusunan content script dapat di lakukan oleh .
a. lnternal LC, baik oleh instruktur maupun oleh karyawan lainnya, atau
b. Eksternal LC, baik oleh karyawan TELKOM non LC maupun bleh vendor;

(4) Dalam hal penyusunan content script di lakukan oleh eksternal, LC dapat
memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(5) Contoh content script adalah sebagaimana Lampiran-Vl Keputusan ini;

Pasal 8
Peran & Tugas Unit Kerja Group of Leadership program (GoLp)

Peran unit kerja GoLP pada proses pengelolaan pembelajaran melalui media layanan e-
learning antara lain :
a. Sebagai pengembang materi bidang leadership, dengan tugas sebagaimana pasal 7

ayat (2) butir a, b, c, d, dan e;
b' Sebagai penyedia mentor / instruktur bidang teadership, sebagaimana pasal g ayat

(2)  a .b.  dan c.

Pasal 9
Peran & Tugas Unit Kerja Group of Instructor (Gol)

(1) Peran Unit kerja Gol pada proses pengelolaan pembelajaran melalui media layanan
e-learning, adalah sebagai Penyedia mentor / instruktur pada pembelajaran e-
learning;

K K .  L a y a n a n  M e d i a  e -  J e a r n i n g H a l a m a n : 7 d a r i 3 3



(2)

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)

Dalam menjalankan peran tersebut pada ayat (1) pasal ini,  unit Gol memil iki tugas
antara lain :
a. Menugaskan instruktur untuk melakukan pengembangan materi e-learning',
b. Menugaskan instruktur sebagai mentor pada pembelajaran e-learning;
c. Menugaskan instruktur sebagai SME pada proses pengembangan materi e-

learning',

Pasal  10
Peran & Tugas Unit Kerja Human Resource

Peran unit kerja HR khususnya unit kerja Competency Development pada proses
pengelolaan pembelajaran melalui media layanan e-learning, adalah sebagai
mediator, fasi l i tator dan atau evaluator terhadap karyawan yang menjadi tanggung
jawab pengelolaannya, untuk mengikuti proses pembelajaran e-learning;

Dalam menjalankan peran tersebut pada ayat (1) pasal ini,  unit kerja Competency
Development-HR memil ikitugas antara lain :
a. Membuat usulan/ permintaan pembelajaran wajib e-learning kepada LC c.q

Unit Learning Management;
b. Membuat pemberitahuan/ panggilan kepada peserta pembelajaran wajib

melalui e-learning, dengan tembusan kepada Unit kerja MBL-LC;
c. Melakukan evaluasi monitoring dan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan

atau hasil  pembelajaran melalui media e-learning bagi karyawan sesuai
dengan area tanggung jawabnya;

Pasal '11

Peran & Tugas Instruktur/Mentor Pada Proses Pembelajaran
Melaf ui Media Layanan E-learning Dan Penyetaraan Jam e-learning

Peran instruktur pada proses pembelajaran melalui media layanan e-learning antara
lain adalah sebagai :
a. Pengembang Materi (Developer), dalam bentuk pembuatan content script,

baik materi yang sudah ada pada pembelajaran klasikal atau materi baru ;
b .  SME;
c. Mentor;

Tugas mentor pada pembelajaran melalui media layanan e-learning antara lain :
a. Memimpin jalannya diskusi yang terjadi di rubrik "FORUM";
b. Menjawab / menjelaskan / menerangkan pertanyaan peserta pembelajaran

terkait,  baik yang melalui rubrik "FORUM', email,  telepon maupun SMS;
c. Melakukan penilaian atas assesment (prelpost-test) yang tersedia dalam

bentuk essay.

Tugas instruktur terkait dengan e-learning dihitung dengan satuan Jam Pengajaran
(JP) ;

Penyetaraan jam e-learning bagi instruktur adalah koefisien tugas instruktur kali 8
(delapan) JP kali jumlah Jam e-learning, atau dengan rumus :

(3)

(4)
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( 1 )

(2)

JP E-learning = Koefisien tugas instruktur x 8 JP x Jml Jam E-learning

Pasal  12
Peran & Tugas Unit General Support

Pada proses Pembelajaran Melalui Media Layanan E-learning

Peran unit General Support (GS) pada proses pembelajaran melalui media layanan
e-learning 6dalah memberikan support pada proses konversi materi e-learning,
sehingga materi e-learning dapat ter-upload dengan baik sesuai dengan waktu yang
ditentukan;

Dalam menjalan peran tersebut sebagaimana ayat (1) pasal ini,  unit GS memil iki
tugas antara lain :
a .

b.

Mefakukan pemil ihan vendor konversi materi e-learning yang kapabel sesuai
dengan bidang keahliannya;
Membuat kontrak atau perjanjian kerja sama konversi materi e-learning
dengan vendor;
Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melakukan konversi materi e-
learning',
Melakukan proses administrasi pembayaran konversi materi e-learning yang
sudah selesai:
Melakukan evaluasiterhadap vendor, bersama dengan unit kerja terkait;

c .

d .

e .

(1 )

(2)

BAB I I I
PENGEMBANGAN MATERI E.LEARNING

Pasal  13

Secara prinsip, pengembangan materi pembelajaran melalui media e-learning sama
dengan klasikal, yaitu didasarkan atas kebutuhan pembelajaran dari user (HR atau
UBis) yang telah dievaluasi oleh unit Learning Management (LM);

Unit kerja LM selanjutnya meneruskan kebutuhan pengembangan materi e-learning
tersebut kepada unit C.Dev.l (untuk materi teknik), atau C.Dev.l l  (untuk materi non
teknik) atau unit GoLP (untuk materi leadership)' ,

Atas dasar permintaan tersebut, unit C.Dev atau GoLP, dalam fungsinya sebagai
unit pengembangan materi,  akan menetapkan .
a. Materi yang akan dikembangkan, baik bersumber dari materi klasikal atau

membuat materi baru;
b. Pihak yang akan membuat materi,  baik dari pihak internal atau vendor / mitra;
c .  Perk i raan/est imasi jumlahjame- learn ing.

Pendekatan yang digunakan dalam penentuan jumlah jam e-learning adalah sebagai
berikut :

(3)

(4)
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a. Satu (1) jam e-learning setara dengan 32 (tiga puluh dua) s/ide Content
script.

b. Satu (1) jam e-learning disetarakan dengan 8 (delapan) JP klasikal;
c. Dengan mempertimbangkan efektivitas pembelajaran, maka pembelajaran

dengan media e-learning maksimal hanya berdurasi 3 (tiga) jam e-learning',
d. Dalam hal pengembangan materi e-learning berjumlah lebih dari 3 (t iga) jam,

maka di lakukan upaya pemecahan materi sehingga menjadi 2 (dua) materi;
e. Lama waktu 1 (satu) jam e-learning ialah 60 (enam puluh) menit;

(5) Content script yang telah dinyatakan selesai oleh C.Dev / GoLP dan atau SME,
selanjutnya diserahkan kepada Unit MBL dengan menggunakan Berita Acara Serah
Terima Content Script, disertai kelengkapannya sebagaimana yang terdapat pada
Lampiran-Vll  Keputusan ini,  dengan tembusan kepada Gol/ GoLP tempat instruktur
sebagai SME berada;

(6) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah content script diterima, Unit MBL membuat
Nota Permintaan Pembuatan Order / SPK kepada Unit Logist ik, dengan
menyebutkan .
a .  Judul /  nama mater i  yang akan d ikonvers i ;
b. Jumlah jam e-learning (e-learning Hours);
c. Lama waktu proses konversi, yang dinyatakan dengan satuan hari kalender;
d. Orang / karyawan yang ditunjuk sebagai SME;

(7) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah nota permintaan pembuatan order diterima,
Unit Logist ik sudah membuatkan Nota Order / SPK kepada vendor yang ditunjuk,
dengan sekurang-kurangnya memuat :
a .  Judul /  nama mater i  yang akan d ikonvers i ;
b. Jumlah jam e-learning (e-learning hours)',
c. Lama waktu proses konversi, yang dinyatakan dengan satuan hari kalender;
d. Orang / karyawan yang ditunjuk sebagai SME;

(8) Apabila vendor memerlukan klarif ikasi content script pada saat proses konversi,
maka Unit MBL dapat memfasil i tasi proses klarif ikasitersebut;

(9) Permintaan klarif ikasi sebagaimana ayat (8) Pasal ini sekurang-kurangnya dengan
menggunakan email yang ditujukan unit MBL dengan tembusan kepada pejabat /
karyawan C.Dev atau GoLP dan atau SME yang terkait;

(10) Unit C.Dev dan atau SME memberikan klarif ikasi kepada vendor paling lambat 3
(t iga) hari kerja terhitung sejak permintaan klarif ikasi diterima, yang
didokumentasikan dalam bentuk penjelasan content script;

( 1  1 ) Apabila sampai dengan batas waktu 3 (t iga) hari kerja C.Dev / GoLP dan atau SME
belum member ikan k lar i f ikas i ,  maka MBL mengingatkan C.Dev /  GoLP dan atau
SME untuk segera dapat memberikan klarif ikasinya;

Apabila ayat (11) Pasal ini belum ada tanggapan, maka proses konversi dapat
ditunda untuk sementara waktu, yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana
Lampiran-Vl l l  Keputusan in i ;

(12)
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(13) Sebelum dilakukan proses pengisian suara (VO), harus di lakukan Alpha Review,
dengan melibatkan pihak vendor, C.Dev / GoLP dan atau SME, serta MBL;

(14) Setelah proses VO dilakukan dan konversi dinyatakan selesai oleh vendor, Unit MBL
melakukan User Acceptence Iesf (UAT) atau Uji Fungsi, dengan menggunakan
formulir Berita Acara sebagaimana Lampiran-Xll  Keputusan ini;

(15) Berdasarkan UAT atau Uji Fungsiterhadap hasil  konversi, dibuat Berita Acara Serah
Terima (BAST) yang ditandatangani oleh vendor dan Unit Logist ik;

(16) Pekerjaan yang di lakukan oleh vendor dalam konversi materi e-learning adalah :
a. Pembuatan storyboard',
b. Pembuatan Graphic Design;
c. Multimedia Programming',
d. VQ Recording dan Editing
e. Alignment SCORM dengan LMS sesuai dengan requirement LC;

(17) Jenis konversi materi e-learning didasarkan pada pekerjaan yang akan di lakukan,
terbagi menjadi:
a. Full Conversion, yaitu konversi materi mulai dari pembuatan storyboard dan

konversi termasuk VO;
b. Off The Sa/es (OTS) adalah pembelian materi e-learning yang sudah ada,

dengan penyesuaian template standar Telkom;

(18) Bisnis proses pengembangan dan konversi materi e-learning terdapat pada
Lampiran-l l  Keputusan ini;

(19) Dokumen lainnya terkait dengan pengembangan materi e-learning ialah
sebagaimana pada Lampiran-lV sampai dengan Lampiran-Xll l  Keputusan ini;

Pasal ' ,4

Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Pengembangan Materi e-learning

(1) Tugas dan tanggung jawab Project Manager (PM/ Unit MBL) .
a. Mengkoordinasikan proses konversi materi e-learning, bekerja sama dengan

unit kerja atau pihak lain yang terkait (C.Dev / GoLP, Instruktur dan SME),
mulai tahap analisis, desain, developmenf, implementasi dan evaluasi e-
learning content',

b. Memfasil i tasi pertemuan unit kerja yang terkait dan atau vendor dalam
mendiskusikan e-l earn ing conte nt;

c. Melaksanakan administrasi proses konversi materi;
d. Memfasil i tasi dan memberikan solusi selama proses konversi materi;
e. Memberikan laporan kegiatan pengembangan materi e-learning.

(2) Tugas dan tanggung jawab Subject Matter Expert (SME) :
a. Bekerja sama dengan vendor dalam penyusunan audience analysis, ruang

lingkup materi,  dan struktur content,
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Memberikan penjelasan atas content script kepada vendor atau konvertor
materi e-learning',
Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan validitas content materi yang
dikembangkan, dengan mengacu kepada rujukan-rujukan i lmiah.
Membantu vendor dalam pembuatan storyboard, dengan cara memberikan
respon, konfirmasi, jawaban, dan informasi lain yang diperlukan vendor.

BAB IV
LAYANAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA E.LEARNING

Pasal  15

Pembelajaran melalui media e-learning bagi karyawan PT. Telkom dapat di jadikan
prasyarat utama (prerequisite) bagi pembelajaran klasikal, pembelajaran leadership,
pembelajaran e-learning lain dan sertifikasi online yang berkesesuaian.

Layanan pembelajaran melalui media e-learning di kelompokkan menjadi 2 (dua) :
a. Pembelajaran mandiri ;
b. Pembelajaran wajib,

Pada pembelajaran mandiri ,  peserta dapat memil ih pembelajaran yang di inginkan
tanpa bantuan registrasi oleh penyelenggara e-learning, sedangkan pada
pembelajaran wajib, peserta hanya dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan
yang ditugaskan HR, dan proses registrasinya di lakukan oleh penyelenggara e-
learning',

Pasal  16
Pembelajaran Wajib Melalui Media e-learning

Dalam penyelenggaraan pembelajaran wajib melalui media e-learning, minimal
diperlukan adanya hal-hal berikut :
a. Permintaan tertul is dari user (HR) terkait;
b. Peserta pembelajaran;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Materi e-learning yang siap diselenggarakan;
e. Instruktur yang bert indak sebagai mentor;
f.  Proses penyelenggaraan;

Secara garis besar, alur layanan pembelajaran wajib melalui media e-learning
adalah sebagai berikut :
a. UBis dan atau HR terkait meminta penyelenggaraan pembelajaran kepada

Learning Center (unit kerja LM), selanjutnya unit kerja LM melihat
keberadaan materi terkait pada aplikasi e-learning',

b. Terhadap permintaan pembelajaran yang materinya sudah tersedia pada
aplikasi e-learning, LM akan memberitahukan kepada HR terkait bahwa
permintaan pembelajaran dapat dipenuhi.

c. Selanjutnya HR akan melakukan pemanggilan / pemberitahuan kepada
karyawan yang ditunjuk, dengan tembusan kepada Unit kerja :

b .

c.

.l

( 1 )

(2)

(3)

(1 )

(2)
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(3)

( 1 )

1)  LM, sebagai  dasar  untuk pembuatan order ,  dan
2) MBL, sebagai dasar untuk registrasi peserta;

d. Atas dasar tembusan tersebut, unit LM akan membuat order kepada unit
kerja :
1) MBL, untuk dasar penyelenggaraan pembelajaran, dan
2) Gol/GoLP, untuk dasar penugasan mentor terkait;

e. Sedangkan terhadap permintaan pembelajaran yang materinya belum
tersedia pada aplikasi e-learmng, diteruskan kepada unit kerja C.Dev atau
GoLP, sesuai dengan jenis materi,  untuk proses pengembangan lebih lanjut;

Bisnis proses layanan pembelajaran wajib melalui media e-learning adalah
sebagaimana Lampiran-l Keputusan ini;

Pasal  17
Kepesertaan pembelajaran Melalui Media e-learning

Peserta pembelajaran melalui media e-learning dapat dikelompokkan menjadi :
a Karyawan PT Telkom yang memil iki Nomor Induk Karyawan (NlK)i
b. Karyawan Telkom Group, baik memil iki NIK maupun t idak;
c Karyawan outsourcing / karyawan non organik pT. Telkom;
d.  P ihak la in  d i  luar  but i r  a ,  b ,  dan c ayat  in i .

Bagi kelompok peserta sebagaimana pada ayat (1) butir a dapat mengikuti
pembelajaran melalui media e-learning, baik yang bersifat mandiri  maupun wajib-;

Dengan mempertimbangkan faktor keamanan (security) atas informasi internal yang
ada, maka :
a. Karyawan Telkom Group dan karyawan outsourcing pr. Telkom

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b. dan c. Pasal ini,  t idak dapat
mengikuti pembelajaran secara mandiri ,  tetapi hanya yang bersifat wajib,
setelah adanya perintah dari pimpinan unit kerja yang beruuenang;

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)buti i  d. pasal ini,  t iOat< dapat
mengikuti pembelajaran secara mandiri ,  tetapi hanya yang bersifat wajib,
setelah adanya permintaan dari pimpinan unit kerj i  ying 

-beruyenang 
dan

telah mendapat izin dari SGM LC;

Karyawan dalam status MPP dan pensiun t idak diperkenankan mengakses e-
learning;

peta ksanaa n pem be,"l" rli"rir'"; ln8 m"l" l, i Med ia e- r ea rn i n g

Berdasarkan nota dari HR terkait, penyelengg ara e-learmng membuat kelas wajib
terkait disertai registrasi peserta pembelajaran yang telah ditunjuk.

Setelah meregistrasikan peserta, penyelenggara e-learning mengirimkan notifikasi
tentang registrasi dan waktu pelaksanaan pembelajaran terkaii t<epada peserta
pembelajaran yang disertai dengan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu
dilakukan oleh peserta, antara lain :

(2)

(3)

(4)

(1 )

(2)
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a. Pre-test (test awal);
b. Membaca modul/ materi pembelajaran;
c. Mengisi Umpan Balik Peserta Pelatihan (UBPP), dan
d. Posttest (test akhir);
e. Cetak sertifikat jika dinyatakan lulus.

(3) Pada hari pelaksanaan pembelajaran yang bersifat wajib, penyelenggara e-learning
wajib memonitor aktivitas peserta;

(4) Penyelengg ara e-learmng wajib melakukan reminding kepada peserta yang belum
/ogrn, ditembuskan kepada pejabat HR terkait;

(5) Peserta pembelajaran melalui media e-learning dinyatakan lulus, jika memperoleh
nilai post-test minimal65 (enam puluh l ima);

(6) Predikat kelulusan yang diberikan adalah sebagai berikut :
a. Nilai 65 s/d 85, predikat memuaskan, sedangkan
b. Nilai 86 s/d 100 dengan predikat sangat memuaskan.

(7) Peserta yang dinyatakan lulus dapat mencetak sendiri sertifikat yang telah tersedia;

(8) Pada setiap akhir periode, penyelenggara dari unit MBL melaporkan hasil
pembelajaran kepada HR terkait;

(9) Dalam rangka peningkatan partisipasi peserta pembelajaran, petugas HR yang
ditunjuk dapat melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan
kewenangannya.

(10) Dalam hal peserta ingin mengulang pembelajaran, baik karena tidak lulus maupun
ingin mendalami materi, maka diatur sebagai berikut:
a. Peserta dapat mengulang membaca materi;
b. Peserta dapat mengulang pengerjaan post test paling cepat 3 (tiga) hari

kalender setelah Post-test terakhir;
c. Nilai kelulusan yang diakui / digunakan adalah nilai kelulusan terakhir.

BAB V
LAYANAN AKTIVITAS ONLINE MELALUI MEDIA LAYANAN E.LEARNING

Pasal 19
Penyelenggaraan Aktivitas Online

Aktivitas online lain yang dapat dilakukan melalui media e-learning antara lain :
a. Test Onlrne;
b. Sertifikasi Online.

Terselenggaranya aktivitas online melalui media e-learning, mini
adanya hal-hal berikut :
a. Permintaan tertul is dari UBis dan atau user (HR) terkait;

(1 )

(2)
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(3)

b. Peserta;
c. Waktu pelaksanaan;
d.  Teknis  pelaksanaan,
e.  Bank soal ;
f .  Proses penyelenggaraan;

Secara garis besar, alur layanan aktivitas online melalui media e-learning adalah
sebagai berikut :
a. UBis atau HR terkait meminta penyelenggaraan aktivitas online kepada Unit

kerja LM, dengan tembusan :
1)  untuk Test  Onl ine tembusan MBL;
2) untuk Sert i f ikasi Online tembusan C.Dev & MBL/ GoLP.

b. Unit kerja LM / C.Dev/ GoLP melihat ketersediaan soal terkait pada aplikasi
e-learning',

c. Dalam hal soal menjadi tanggung jawab user, maka unit LM melakukan
koordinasi atas ketersediaan soal dimaksud;

d. Jika soal tersedia dan unit MBL sudah siap, unit kerja LM memberitahukan
kepada HR terkait untuk dapat di lakukan pemberitahuan kepada peserta;

e. Selanjutnya HR memberitahukan pelaksanaan aktivitas onLine kepada
peserta, dengan tembusan kepada unit kerja :
1) LM, untuk dasar order lebih lanjut;
2) MBL, untuk dasar registrasi dan persiapan lebih lanjut;

f .  Permintaan aktivitas online yang belum tersedia soalnya pada aplikasi e-
learning, diteruskan kepada unit kerja C.Dev/GoLP, sesuai dengan jenis
bidangnya (teknik/ non teknik/ Leadership), untuk proses pembuatan soal
lebih lanjut;

g Penyerahaan soal dari User atau unit kerja C.Dev/ GoLP kepada MBL paling
lambat 5 ( l ima) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan;

Aktivitas online lain yang t idak dicantumkan pada ayat (1) Pasal ini,  bukan termasuk
cakupan layanan e-learning.

Bisnis proses pelaksanaan aktivitas online melalui media layanan e-learning
sebagaimana Lampiran-l l l  Keputusan ini;

Sedangkan bisnis proses pembuatan soal untuk aktivitas online melalui media
layanan e-learning ialah sebagaimana tersebut pada Lampiran-lV Keputusan ini;

Pasal 20
Kepesertaan Aktivitas Online melalui Media e-learning

Peserta aktivitas online melalui media e-learning dapat dikelompokkan menjadi :
a. Karyawan PT. Telkom yang memil iki NIK (Nomor Induk Karyawan);
b. Karyawan Telkom Group, baik memil iki NIK maupun Tidak;
c. Karyawan outsourchingl karyawan non organik PT. Telkom;
d.  P ihak la in  d i luar  but i r  a ,  b  dan c ayat  in i .

Peserta yang disebut pada ayat (1) Pasal ini,  dapat mengikuti aktivitas online
sepanjang ditunjuk oleh User (HR / UBIS) terkait.

(4)

(5)

(6)

(1 )

(2)
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( 1 )

(2)

Pasal 21
Pelaksanaan Aktivitas Online Melalui Media e-learning

Berdasarkan Nota dari User (HR/UBIS) terkait,  penyelenggara e-learnrng melakukan
registrasi peserta aktivitas online',

Setelah meregistrasikan peserta, penyelenggara e-learning mengirimkan notif ikasi
tentang registrasi dan waktu pelaksanaan aktivitas online terkait kepada peserta
yang disertai dengan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu di lakukan oleh
peserta;

Aktivitas online di laksanakan pada tempat dan waktu tertentu dengan pengawasan
oleh pihak yang ditunjuk;

Pada hari pelaksanaan aktivitas online, penyelenggara e-learning wajib memonitor
aktivitas peserta.

Kelulusan peserta aktivitas online disesuaikan dengan jenis dan tujuan aktivitas yang
akan ditetapkan lebih lanjut oleh SGM LC berdasarkan usulan dari C.Dev dan atau
pihak lain yang berwenang.

Pada setiap akhir aktivitas online, OM MBL membuat laporan hasil  aktivitas online
yang disahkan oleh SGM LC kepada HR terkait;

BAB VI
OTORISASI PADA MEDIA LAYANAN E.LEARNING

Pasal 22
Otorisasi Pada Media Layanan e-learning

Dalam rangka kejelasan peran, fungsi dan tanggung jawab, serta guna optimalisasi
operasional e-learning, perlu adanya pembagian otoritas pada aplikasi e-learning',

Otorisasi didasarkan pada fungsi organisasi sebagai berikut .
a. Unit Learning Management - LC, memil iki otoritas :

1) Membuat order pembelajaran, berdasarkan Service Level Agreement
(SLA) atau on-request;

2) Melihat laporan-laporan, antara lain :
a) Laporan Pelaksanaan Pembelajaran, berisi nama

pembelajaran yang telah di laksanakan dan jumlah peserta
yang telah mengikuti pembelajaran e-learning',

b) Laporan Umpan Balik Peserta Pelatihan (UBPP), sebagai
dasar dalam penyusunan laporan Manajemen Learning
Center;

c) Laporan lain yang dibutuhkan;

b. Unit C.Dev dan GoLP * LC, (dalam kapasitas sebagai pengembang materi),
memi l ik i  o tor i tas:

(3)

(4)

(5)

(6)

(1 )

(2)
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c.

d .

1) Entry katalog baru yang akan dikembangkan, didasarkan atas data
SLA atau on-request',

2) Melihat order pembelajaran yang dibuat Unit Learning Management-
LC, sebagai dasar pembuatan materi,  berdasarkan SLA atau on-
request;

3) Melihat laporan-laporan, antara lain :
a) Laporan Umpan Balik Peserta Pembelajaran, sebagai dasar

evaluasi terhadap materi yang telah dikembangkan;
b)  Laporan la in  yang d ibutuhkan;

Unit Gol atau GoLP - Learning Center, (dalam kapasitas sebagai koordinator
instruktur), memil iki otoritas untuk melihat laporan-laporan, antara lain :
1) Laporan aktivitas instruktur pada pembelajaran e-learning, sebagai

bahan evaluas i  penugasan;
2) Laporan Umpan Balik Peserta Pembelajaran, sebagai bahan evaluasi

terhadap instruktur;

Unit Mult imedia Based Learning (MBL) - LC, (sebagai pengelola e-learning),
terdiri dari :
1) Fungsi konversi materi,  dengan otoritas :

a) Aktivasi katalog yang berada dalam proses pengembangan
menjadi katalog yang siap untuk di-deliver kepada peserta;

b) Mengelola bank soal untuk aktivitas online agar siap
digunakan pada saat  d ibutuhkan.

c) Cek dan validasi content materi dan soal aktivitas online yang
telah di-up/oad ke LMS;
aplikasi, dengan otoritas :
Mengelola otorisasi seluruh user e-learning',
Mengelola f i tur, tampilan, report, dan fasi l i tas lain dalam
aplikasi e-learning sesuai dengan kebutuhan use4
Melakukan sinkronisasi database dengan sistem lain terkait.
Penyelenggara, dengan otoritas :
Upload materi yang telah selesai dikonversi menjadi materi e-
learning yang siap digunakan;

b) Publish soal untuk kebutuhan aktivitas online,
c) Melakukan Ro/e Assignment terhadap peserta pembelajaran /

aktivitas online, berdasarkan permintaan user (HR);
d) Mengelola waktu pelaksanaan pembelajaran laktivitas online',
e) Mengelola registrasi peserta pembelajaran / aktivitas online

yang bersifat wajib;
0 Memonitor pelaksanaan pembelajaran laktivitas online;
g) Mengelola laporan pelaksanaan pembelajaran / aktivitas

online',
Unit Competency Development HR Area atau JOM - HRC/Area, memil iki
otoritas :
1) Memonitor aktivitas peserta selama pembelajaran berlangsung;
2) Melihat dan download laporan pelaksanaan pembelajaran, khusus

untuk peserta yang menjadi area tanggung jawabnya;
3) Untuk aktivitas online, t idak diberikan otorisasinya;

2)  Fungsi
a)
b)

c)
3)  Fungsi

a)

e.
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(3) Dalam rangka memudahkan pengelolaan dan evaluasi, userlD dan password
sebagai fungsi organisasi dibedakan dengan userlD dan password sebagai
karyawan, dengan ketentuan. sebagai berikut :
a. User dengan fungsi organisasi menggunakan userlD dan password sebagai

admin terkait.
b. User dengan fungsi karyawan sebagai peserta pembelajaran menggunakan

userlD password sebagaimana yang digunakan dalam aplikasi POINT;

(4) Apabila userlD sebagai fungsi organisasi tidak diperlukan lagi, OSM HR terkait
menginformasikan kepada OM Multimedia Based Learning (MBL);

Pasal 23
Otorisasi Pada Sistem Layanan e-learning

Unit MBL memiliki peran sebagai pengelola sistem e-learning. Oleh karena itu, dengan
koordinasi bersama unit kerja lSC, unit kerja MBL memiliki otorisasi untuk :
a. Mengelola server sehingga senantiasa memberikan kinerja yang optimal;
b. Mengelola database e-learning (security, maintenance dan backup) sehingga

keamanan dan optimalisasi dafabase dapat terjamin;

e-  Learn ing



(1 )

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan
keputusan tersendiri;

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan lain yang bertentangan dengan
ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di : Bandung

(2)

(3)

Pada tanggal : 13 NoPember 29.09--
SENION GENERAL MANAGER LEARNING CENTER

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

RIZKAN CHANDRA
NlK. : 690054

@@:
l. Direksi PT. Telkom;
2. Sdr. SGM HR Center;
3. Sdr. Para OSM HR Area;
4. Sdr. Para SM dan Koordinator di Learning Center;
5. Sdr. Para OSM / OM Learning Center;
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Lampiran-l
Keputusan SGM Leaming Center
Nomor : KK.76/PD590iLEC-B20000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

BISNIS PROSES LAYANAN PEMBELAJARAN WAJIB
MELALUI MEDIA E-LEARNING

YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEARNING CENTER

USER
(HR)

LEARNING CENTER

LM
C.DEV / GOLP

(sbg fungsi
pengembang materi)

Gol / GOLP (sebagai
fungsi pengelola

instruktur)
MBL

Pemberitahuan
ke HR

Penugasan
Mentor

Pembuatan
Order

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bandung
: 13 Nopember 2009

SENIOR GENERAL MANAGER LEARNING CENTER
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Nry
RIZKAN CHANDRA

NlK.  :  690054
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Lampiran-ll
Keputusan SGM Leaming Center
Nomor :KK.76lPD590lLEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

BISNIS PROSES PENGEMBANGAN DAN KONVERSI MATERI E-LEARNING
DI LINGKUNGAN LEARNING CENTER

C.DEV / GOLP
(sbg fungsi pengembang materi)

Ti
;Dri

-----t-\

I
I
I
I
I
I
I

PenugasEn instr utk
bangmat €leaming

ffi I I

i
I
II

r t l
, t  Hgmoualan tr  I
l l  - -  l r  l c ^ h l a nnota order/

Pengadaan/
i Script

Matori e- -:rr--0---
I Content Script I

} l o K l -
I A

r Y
t T-FemmEan p€rnnua-En

f---l Notaorder/sPK
i -

I

I

PROSES KONVERSI{-;z -enunjuKar
SME I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

OK PROSES KLARIFIKASI
SME/CDEV.VENOOR

t @**{""}#,i
l -

ok

ffiP:ffm;l-<tN") I

Ditetapkan di
Pada

Bandu
13 Nr

ng

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

RIZKAN CHANDRA
NlK. :  690054

e-  Tearn ing



Lampiran-lll
Keputusan SGM Learning Center
Nomor :KK,76/PD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

BISNIS PROSES PELAKSANAAN AKTIVITAS ONLINE
MELALUI MEDIA E-LEARNING

DI LINGKUNGAN LEARNING CENTER

USER
(HR / UB|S)

LEARNING CENTER
LM C.DEV/GoLP MBL

Pemberitahuan
ke User

Pemberitahuan ke LM

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bandung
: 13 Nopember 2009

SENIOR GENERAL MANAGER LEARNING CENTER
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

N{N
1 t \  -
I RIZKAN CHANDRA
ll r,rK. : 690054
I

Layanan  Med ia  e - Jea rn i ng r



Lampiran-lV
Keputusan SGM Learning Center
Nomor : KK.76lPD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

MODEL PENGEMBANGAN E-LEARNING CONTENT
DI LINGKUNGAN LEARNING CENTER

ANALYSIS
Definisi kebutuhan
"konten
pembelajaran"

_-.-_l-----
Y

Dokumen Analisis

Dokumen Content
Script

C.Dev/SME/MBL

C.Dev/SME

Ket 1:
. Analisis kebutuhan user
. Identifikasi target peserta
. Pendeflnislan "Instructional Goal"
. Pendefinisian strategi pembelajaran
. Mekanisme assessment & feed back
. Pendefinlsian struktur konten:

Judul/Modul/fopik
Membuat

"Content Scrint"

DESIGN
Design

<Ket 2>

Dokumen Design

. Dokumen Storyboard

. Dokumen VO Script

.  Dokumen element l ist

.  Element l ibrary

o Dokumen Evaluasi
Design

Vendor /  MBL

Vendor /  MBL

C.Dev/SME/Vendor /
MBL

Ket 2:
. Analisis & definisi  pada level topik

materi  pembelajaran.
. Identifikasi learning objective pada

level topik
Ket 3i
.  Identl f lkasi interaksi
. Menyusun storyboard
o Menulis VO Scrtpts
. Desain content template
Ket 4:
. Evaf uasi formatif berupa meeting

bersama seluruh t im utk

Design Storyboard
<Ket 3>

Evalation Design
<Ket 4>

Pengembangan
pembelajaran
multimedia

<Ket 5>
J)

h
II

I::,
t ,

VO Files
Mult imedia lesson

Dokumen Review
development

Vendor/MBL

C.Dev/SME/Vendor /
M B L

Ket  5 :
. Desain visual isasi
.  Pembuatan konten

(an imasi/presentasi)

Ket 6:
.  Melakukan perekaman
. Supervisi & editing

Ket 7:
.  Mult imedla Programming
. Pengintegrasian konten ke Platform

e-learning

VO record &
editing
<Ket 6>

Multimedia
Programmer

<Ket 7>

Review
Development

IMPLEMENTATION e_learnins l l  .  DokumenTechnical

Delivei I I Evaluation

<Ket 8> | I

MBL / Vendor Ket 8:
.  Migrasi ke LMS
. Content delivery
. Evaluasi teknis

EVALUATION
Evaluasi

.  Dokumen User
Acceptance Test

C.Dev/MBL/Vendor . User Acceptance Test.

e -  ) ea rn i ng



Lampiran-V
Keputusan SGM Learning Center
Nomor : KK.76lPD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

DOKUMEN ANALISIS

PM SM C.DEV

NIK: NIK:

Task Analysis
(Organization
Level)

Judul Pembelajaran
Project Manager .
SME / Penulis Content Script
Tokoh / Aktor
Content Conversion

Course
Descriotion

< berisi deskri psi si ng kat pem be laja ra n >

Cource Objectives
fCnrrrea I awal' l

<berisi tujua n pembelajaran>

Proficiencv Level < be risi /evel proficien cv De m be la i a ra n te rka it >
Jenis kompetensi
vano didukuno

<berisi list kompetensi dari direktori kompetensi Telkom yang didukung oleh
oembelaiaran ini beserta Droficiencv level untuk masino-masino komDetensi>

Audience Analysis
fCarrrca I awcl)

<berisi persyaratan peserta yang akan mengikuti pembelajaran >

Instructional
Strategies (Course
Lavell

<berisi level pemahaman yang akan dicapai, aspek-aspek pengembangan materi e-
learning dan learning strategy yang digunakan>

Look and feel of
the GUI

<berisi ketentuan tampilan yang diinginkan>

CBT Assessment &
Feedback
fCarrrse I awell

<berisi ketentuan assessment (post test) yang akan dibuat serta jenis dan bentuk
feedback kepada peserta>

Structure Charts -
MST
(Course Level)

<berisi struktur hirarki materi dengan mengikuti ketentuan Modul - Section - Topic>

JP Klasikal
sebelum materi
dikembanokan

<berisi perkiraan jumlah lP klasikal materi>

Perkiraan Durasi
Pembelajaran e-
laarnina

<berisi perkiraan jumlah e-learning Hours>

KK.  ,  Layanan a - l a A r n i n d



Lampiran-VI
Keputusan SGM Leaming Center
Nomor : KK.76lPD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : l3 Nopember 2009

CONTOH : CONTENT SCRIPT

*l Ete Ed 96,

I  i  i r l  j ,4 r

Fgmt l@kIrEerl

3 i

s[destw lgands LtsF

3 , t  t i3  . .1 . j

E  /  ! r  s  l F l - =
D t " " . l , l A u t o s h . p . r . \

2t1 ,;i il tmv. ' t, g

:=  :=  A  r '  . '  iF  A .  j ' oo : i cn  l *ews idc f f i

\ Ll ._) .1..1 -j l l  i .. '  l |J -! ,. /L. 4 - = i.,r = J .{

IP

Paket IP

Paket IP berisi header fEld dil data fEld, Sering paket hi disebut irga dtrgil dabgram, Header berisi infDrmasi bntag perqirim dil pentrima paket data.

Selah mqJdwq bebsapa fEld hh, headtr dapat |Myampa infumasi Entang prioritas darisebuah paket data, lni pmtirq khlusya mt.k aplikasi reaFtime yarq
smsitif Erhadap @lay seperti Vdm on Oemand (V@) dan Voice ovq IP (VolP). RouErs aks mem-fuwJd paket-paket dengan prioritas tinggErlebrh dulu sebelum
paket bBrpriqitds r8ndah, Namun pada aplikasr InErnet fasilitas inr tidak dapat diJalankan, Ini hanya dapat digunakan secara konsisbn pada jaringan IP pflvab.

Dcfdult 0eriln Englbh (U.s.)

Keterangan:

Mater i  e- learning umumnya berasal dar i  mater i  k lasikal  yang berupa presentasi  berbentuk f i le
MS PowerPoint atau semacamnya. Dalam pengembangan mater i  e- learning, presentasi
tersebut harus di lengkapi dengan penjelasan atau keterangan yang di tul is di  bagian bawah
presentasi sepefti terlihat pada contoh di atas.
Untuk mater i  yang telah di tul is dalam format narat i f  sepert i  Ms Word, maka f i le tersebut telah
menjadi Content Scr ipt  dan t idak harus diubah mengikut i  suatu format baku,
Untuk mater i  yang merupakan pengetahuan, pengalaman, ataupun ide yang masih belum
tertul is (masih berada dalam pikiran SME), harus di tuangkan menjadi tertul is menjadi narat i f
atau dapat berupa presentasi  /  gambar yang disertai  dengan penjelasan narat i f .

donsep

a . '

l e

a - l a a r n i n n



Lampiran-VII
Keputusan SGM Leaming Center
Nomor :KK.76/PD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

BERITA ACARA
SERAH TERIMA CONTENT SCRIPT

DARI CDEV KE MBL

Pada hari ini . . .  . . . . . tanggal .. . . .  . . .  tahun
Learning Center, Jalan Gegerkalong Hilir nomor 47
content suipt dari unit C.DEV/ GoLP 

.) 
kepada unit

materi e-learning, dengan data sebagai berikut :

o Nama/ Judul Materi :
o Jumlah Janr e-learning :
o Kelengkapan materi :

Bandung,

PIHAK YANG MENYERAHKAN.

NIK

*) Coret yang tidak perlu

dua ribu bertempat di
Bandung, telah dilakukan penyerahan
MBL untuk dapat dikonversi menjadi

PIHAK YANG MENERIMA
PENYERAHAN.

NO KELENGAKAPAN MATERI STATUS KET

1 Content Script oK / NOK *)

2 Dokumen Analisis oK / NOK ")

3 Dokumen / f i le pelengkap oK / NOK *)

4 Jumlah slide . .  Lbr

5 Nama SME yang ditunjuk

6 Soal Pre/Posf lesf oK / NOK *)

Layanan  Med ia  e - l ea rn i ng



Lampiran-VIII
Keputusan SGM Learning Center
Nomor : KK.76lPD590lLEC-B20000000/2009
Tanggal :13 Nopember 20Q9

BERITA ACARA
PENDING / PENUNDAAN SEMENTARA PROSES KONVERSI

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu ......, bertempat di
Learning Center, Jalan Gegerkalong Hilir nomor 47 Bandung, telah dilakukan pending
(penundaan sementara) terhadap proses konversi oleh vendor/mitra dengan alasan :

1. Proses klarifikasi Content Script oleh SME belum bisa dilakukan sampai dengan
waktu yang telah ditentukan, atau

2. Adanya perubahan Content Script oleh unit C.Dev/ GoLP 
-);

3 .  ; , . . . . .
(sebutkan alasan lainnya yang mengakibatkan konversi ditunda)

untuk materi berikut :

r Nama/ Judul Materi
o Jumlah Jam e-learning
o Nama Vendor/Mitra
o Waktu Konversi s/d

Bandung,

VENDOR/MITRA, LTNIT MBL.

NIK .  :

UNIT CDEV,

*) Coret yang tidak perlu

KK. .Layanan Media e- l .earning



Lampiran-lX
Keputusan SGM Leaming Center
Nomor : KK.76lPD590/LEC-B20000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

BERITA ACARA
EVALUASI DESIGN

Pada hari ini ... .....tanggal tahun dua ribu
Learning Center, Jalan Gegerkalong Hilir nomor 47 Bandung,
design terhadap materi, dengan data sebagai berikut :

o Nama/ Judul Materi
o Nama Vendor
o Hasil Evaluasi

NIK.  :

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

NO OBJEK EVALUASI HASIL EVALUASI KET

Bandung,

VENDOR, SME, C.DEV,

NIK NIK.  :

e -  l ea rn i ng



Pada hari ini ... ."" tanggal ""- ' '  tahun dua ribu ""'r""'! '  bertempat di

Leaming Center, J"i;; C;g;rt"utng niii, no-or 47 Bandung' telah dilakukan Alpha Review

terhadap materi e-learning berikut :

:t' ar4::-:..-

L'amPiran-X
KePutusan SGM Learning Center

Nomo'' I(f 'ZO'ryOSSOn-pC-BZOOO0000/2009
Tanggal : l3 Nopember 2009

BERITA ACARA
ALPHA REVIEW

o Nama/ Judul Matsri
o Jumlah Jam e-learning
o Nama Vendor/Mitra
o Waktu Konversi

Dengan hasil review sebagaimana terlampir'

Bandung, . . .

VENDOR,

I  TTTZ
I \ I I \  .

C.DEV,SME,

NIK .  :  . . . . . '

UNIT MBL,

NIK . :

Gatatan:
F) coret yang tidak Perlu

^  1 ^  ^  ' - ;  h ^

e - ! c a L t ) t t t v



Lampiran-XI
Keputusan SGM Leaming Center
Nomor : KK.76lPD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

CONTOH FORM LAMPIRAN ALPHA REVIEW MATERI E-LEARNING

Nama/ Judul Materi : .....
Nama Vendor/ Mitra : .....

N ObjekBr,*f**i
Status

(oK/NoK)
I Bab 2 Halaman 12 Tampilan Pop Up Posisi harus ditensah halaman OK
2 Bab2 Halaman 18 Lay Out Ada kesalahan pengucapan singkatan "lT[J",

seharusnya spelling Enelish
NOK

a
J

4
5
6
7
8
9
10

Vendor/ Mitra konversr C.Dev/ SME, C.Dev/ SME,



*x-El*riFF*{:

Lampiran-Xll
Keputusan SGM Learning Center
Nomor : KK.76/PD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

BERITA ACARA
UJI FUNGSI (UATruser Acceptance Test) MATERI E-LEARNING

Pada hari ini ... ..... tangg al ..t!,. ... tahun,dua ribu bertempat di
Learning Center, Jalan Gegerkalong Hilir nomor 47 Bandung, telah dilakukan uji fungsi
(User Acceptance Toesf) terhadap hasil konversi materi e-learning berikut :

Nama/ Judul Materi
Vendor
Jumlah Jam eJearning

Dengan detail hasil pengujian sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas, kami MENERIMA/ TIDAK MENERIMA 
.)

hasil konversi materi tersebut, selanjutnya AGAR DILAKUKAN PERBAIKAN
TERHADAP HASIL EVALUASI YANG TERTULIS PADA KOLOM KETERANGAN
PERLU DIPERBAIKI/ MATERI SIAP UNTUK PROSES DELIVERY 

-).

Demikian Berita Acara ini dibuat utk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, . . . . . . . .2009

VENDOR, UNIT MBL.

NIK. :

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

K K . ,  L a y a n a n a - T a a r n i n a



Lampiran-XIII
Keputusan SGM Learning Center
Nomor : KK.76lPD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

FORM LAMPIRAN UJI FUNGSI

TAMPILAN
1 Ful l  Screen (tdk ada sDace kosonq)
z Animasi Telkom Dada Dembukaan
3 Penokohan x)
4 Scrol l inq mater i  ( t idak ada scro l l inq)
5 Interakt iv i tas sl ide
6 Keserasian warna
7 Nama Sec t i on

8 Keselarasan denoan Telkom House Stvle
9 Kesesuaian waktu transisi  antar animasi
PENGATURAN AUDIO
1 KeteDatan audio dan animasi
2 Kual i tas audio
3 Sneer j  a r rd io

4 Kesesuaian audio dan text
NAVIGASI
1 Bar menu stvle
2 Keteranoan tombol naviqasi
J Keteranqan halaman (misal = 2/15\
4 Daftar Sect ion (Sub-Bab) (enable/disable)
5 Daftar Index (enable/disable)
o Next (enable/disable)
7 Back (enable/disable)
8 Pause (enable/disable)
9 Audio mute (enable/d isable)

10 Audio Volume (enable/disable)
OUIZ
1 Ketersediaan ouiz
2 Keielasan petuniuk quiz
3 lawaban sa lah  (max 2  ka l i )
SCORM COMPLIANCE
1 Menoounakan minimal SCORM 2004
2 Jumlah SCO sesuai denqan iumlah topik
3 Funqsi t rackinq berialan di  LMS

[9!er3.[@:-) Optional;

Bandung, . . . . . . .2009

VENDOR" UNIT MBL,

a - l a a r n i n d
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Lampiran-XlV
Keputusan SGM Learning Center
Nomor :KK.76lPD590/LEC-820000000/2009
Tanggal : 13 Nopember 2009

DOKUMEN DEVELOPMENT TO PRODUCTION

Pada hari ini ... .. tanggal .t..... tahun dua ribu bertempat di

Learning Center, Jalan Gegerkalong Hilir nomor 47 Bandung, telah dilakukan proses migrasi

materi eJearning berjudul :

dari server developmenl ke server production dengan hasil sebagai berikut:

NO OBJEK MIGRASI HASIL MIGRASI KET

1 Materi

2 SoalAssesmenl

Selanjutnya terhadap materi e-learning ini dapat dilengkapi beberapa atribut sesuai dengan

panduan dalam Prosedur Kerja Upload Materi sebagai berikut:

Kode Pembelajaran : ............... ........ (Contoh : BM-MB-MKT-121-P-

001-1 )

Kompetensi yang didukung:

INFORMATION SYSTEM)

DATA MANAGEMENT)

PROJECT MANAGEMENT)

o

Selanjutnya materi ini dapat digunakan sesuai kebutuhan di lingkungan Learning Center.

Bandung,

OM MBL.

e -  l ea rn i ng


