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Virus COVID-19 (corona)  di Indonesia membuat banyak universitas menghentikan proses 

pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan jarak jauh (daring).  



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem juga berupaya membangun kerja 

sama dengan berbagai pihak guna fokus mengembangkan sistem pendidikan daring. FKIP 

Universitas Pakuan salah satu Fakultas yang menerapkan pembelajaran jarak jauh.  

Dengan Virus COVID-19 (corona)  di Indonesia membuat banyak universitas menghentikan 

proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan jarak jauh daring.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem juga berupaya membangun kerja 

sama dengan berbagai pihak guna fokus mengembangkan sistem pendidikan daring.  

FKIP Universitas Pakuan salah satu Fakultas yang menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan 

elarning.unpak,ac.id Fakultas yang konsen membentuk tenaga pendidik profesional bahkan akan 

menggelar Ujian Tengah Semester dengan sistem daring di tengah wabah corona.  

Dengan diadakannya elearning.unpak,ac.id sangat membatu mahasiswa dalam melaksanakan 

pembelajaran dalam kondisi social distancing.  

Tidak menutup kemungkinan, jika mahasiswa  Universitas Pakuan dapat mengembangkan 

pengetahuannya tentang teknologi pada saat ini,salah satunya yaitu elearning.unpak,ac.id.  

FKIP Universitas Pakuan dapat membuktikan bahwa pembelajaran di Universitas Pakuan tidak 

terlewat  dan tetap berjalan sesuai dengan jadwal atau kalender akademik yang berlaku, Tutur 

Herlinda. 

Elarning.unpak,ac.id sudah terdaftar di spade Indonesia dan akses tanpa kuota untuk paket 

Telkomsel, terang Dr. Entis Sutisna,M.Pd. Dengan adanya elearning.unpak,ac.id mahasiswa 

FKIP Universitas Pakuan tetap menjalankan proses belajar dengan dosen.  

Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa di tengah situasi 

wabah covid 19 (corona). Hak belajar mahasiswa harus dipenuhi.  

Semoga e learning memberi manfaat untuk Kita bersama Tegas wakil dekan bidang akademik 

pada Jabaronline.com 

Dengan diadakan elarning.unpak,ac.id sangat membatu mahasiswa dalam melaksanakan 

pembelajaran dalam kondisi social distancing.  

Tidak menutup kemungkinan, jika mahasiswa  Universitas Pakuan dapat mengembangkan 

pengetahuannya tentang teknologi pada saat ini,salah satunya yaitu E learning.  

FKIP Universitas Pakuan dapat membuktikan bahwa pembelajaran di Universitas Pakuan tidak 

terlewat  dan tetap berjalan sesuai dengan jadwal atau kalender akademik yang berlaku, Tutur 

Herlinda. 

 



Sumber: https://jabaronline.com/pendidikan/dr-entis-sutisnam-pd-e-learning-upaya-fkip-

universitas-pakuan-tetap-berlangsung-ditengah-corona/ 

 

 

 

 

 

© UNIVERSITAS PAKUAN  

https://jabaronline.com/pendidikan/dr-entis-sutisnam-pd-e-learning-upaya-fkip-universitas-pakuan-tetap-berlangsung-ditengah-corona/
https://jabaronline.com/pendidikan/dr-entis-sutisnam-pd-e-learning-upaya-fkip-universitas-pakuan-tetap-berlangsung-ditengah-corona/

