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Inspirasi dalam mengabdikan diri kepada masyarakat 
dalam hal berbagi ilmu untuk kemajuan bersama sesama 
Dosen dalam institusi yang sama juga dilakukan, sebagai 
kegiatan yang telah rutin diselenggarakan di berbagai 
institusi dan komunitas. Program kegiatan berbagi 
pengalaman dan berbagi ilmu dalam realisasi kerjasama 
antara Universitas Esa Unggul dengan Asean Lecture 
Community (ALC) yang mengusung acara rutin pada Program 
International Lecture Share Series yang bertemakan Survival 
in Pandemic & Reinventing Education in Future. Kegiatan ini 
didukung oleh 3 (tiga) institusi STKIP Banten, Universitas Esa 
Unggul Jakarta, dan salah satu Universitas dari Malaysia 
Fakultas Pendidikan KUIS, Selangor Malaysia.  

 
Kegiatan ALC membahas tentang isu-isu yang sedang hangat 
di kalangan ilmu Pendidikan tinggi dan juga isu di kalangan 
umum yang dapat menguatkan dalam pembahasan pada 
dunia Pendidikan.  Metode yang digunakan adalah metode 
sosialisasi tentang isu-isu tersebut. Hasil yang diperoleh dari 
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada ALC ini 
adalah;  (1) Bertambahnya pemahaman peserta tentang 
bertahan hidup dimasa pandemic dalam Pendidikan; (2) 
Memiliki pengetahuan yang umum tentang bagaimana 
menyesuaikan diri dalam ilmu Pendidikan di masa yang akan 
datang. Mendapat respon yang baik dan positif dari peserta 
dengan dibuktikan kehadiran 55 peserta serta aktifitas 
interaktif 20%; (3) Sebagian peserta telah memakai aplikasi 
sebelum dan selama pandemic dalam menunjang 
pembelajaran. Target luaran yang akan dicapai adalah: (a) 
adanya peningkatan pemahaman tentang pengetahuan 
menghadapi pandemi (b) HKI Poster, (c) Video kegiatan pada 
Youtube, (d) Publikasi pada Jurnal Abdimas, e) berita pada 
Web FKIP Universitas Esa Unggul.   
 

 Kata Kunci : Bertahan hidup, Pandemi, Pendidikan 
 

 
✓ Poster  “Bertahan Hidup dalam Pandemi & 

MenciptakanPendidikan Kembali di Masa Depan” 
 

 

Peneliti Ringkasan Eksekutif 

HKI dan Publikasi 
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Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas setiap 
Dosen sebagai wujud untuk menunaikan tugas 
sekaligus untuk eksistensinya dalam meniti karir dalam 
dunia Pendidikan tinggi. Salah satunya tridharma yang 
harus dilakukan adalah Pengabdian Kepada 
Masyarakat. Hal ini menunjukkan kepedulian dan juga 
membagikan keilmuan yang dimiliki dan diterapkan 
dalam masyarakat baik di kalangan sendiri ataupun di 
tempat lain sebagai tempat menyemai ilmu dan 
menumbuhkan insprasi bagi lingkungannya. 

      Inspirasi dalam mengabdikan diri kepada 
masyarakat dalam hal berbagi ilmu untuk kemajuan 
bersama sesama Dosen dalam institusi yang sama juga 
dilakukan, sebagai kegiatan yang telah rutin 
diselenggarakan di berbagai institusi dan komunitas. 
Program kegiatan berbagi pengalaman dan berbagi 
ilmu dalam realisasi kerjasama antara Universitas Esa 
Unggul dengan Asean Lecture Community (ALC) yang 
mengusung acara rutin pada Program International 
Lecture Share Series yang bertemakan Survival in 
Pandemic & Reinventing Education in Future. Kegiatan 
ini didukung oleh 3 (tiga) institusi STKIP Banten, 
Universitas Esa Unggul Jakarta, dan salah satu 
Universitas dari Malaysia Fakultas Pendidikan KUIS, 
Selangor Malaysia. 

         Berdasarkan  justifikasi  persoalan  prioritas  
permasalahan  yakni melakukan kegiatan yang sifatnya 
mengarah ke Internasional, agar para Dosen bisa 
menjalalin komunikasi, mampu berkolaborasi dalam 
menjalankan tugas sebagai Dosen Profesional di 
bidangnya. Fokus kegiatan adalah Sharing Pengalaman 
dan mengemukaan isu terkini yang perlu dibahas dan 
dibicarakan.  Target jumlah  sasaran adalah seluruh 
Dosen Universitas Esa Unggul, yaitu 547 Dosen yang 
tersebar dari 10 Fakultas dan 34 Program Studi. Solusi 
yang ditawarkan adalah kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat dalam bentuk kegiatan Internasional 
Lecture Share Series yang diadakan ALC tahun 
pelaksanaan Ganjil 2021/2022 dengan kegiatan 
pelaksanaan dengan urutan sebagai berikut: 

1) Sambutan Ketua ALC 
2) Pendampingan pengetahuan pemateri 1,2 

dan 3 
3) Diskusi dan Tanya jawab 
4) Umpan balik  

 

  
 
 Kontribusi Mitra 
        Kontribusi Peserta pada pelaksanaan ALC pada episode 77 
ini ini dapat dikatakan sangat mendukung, hal ini dapat 
digambarkan dalam kegiatan yang dilakukan melalui zoom 
meeting, tim Dosen sangat antusias dalam kegiatan ini. 
Kegiatan diahadi Dosen dan Mahasiswa dari masing-masing 
institusi Narasumber dan juga dari umum. Kontribusi mitra 
dalam kegiatan ini tercatat 100%. Kemudian dalam kegiatan 
sesi tanya jawabpun mereka juga aktif bertanya, untuk 
menggali isu-isu terhangat mengenai masalah Pendidikan 
selama pandemic dam setelah masa pandemi. Kegiatan 
dilakukan secara virtual via zoom dan streaming via youtube. 
Untuk kegiatan zoom lebih kurang 55 Peserta pada kegiatan 
sosialisasi tersebut. Kegiatan berlangsung lebih kurang 3 jam 
(180 menit).  Total jumlah peseta yang hadir 20% mengajukan 
pertanyaan dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan peserta 
antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang cukup untuk lebih 
dalam mengetahui isu dan materi yang sedang dibahas. 
Karena tiap institusi hamper memiliki situasi dan kondisi yang 
sama dalam menghadapi masa pandemic Covid-19 ini. 
         Untuk melihat tingkat kehadiran dan partisipasi aktif 
peserta dalam kegiatan ini disajikan dalam bentuk persentase 
kehadiran pertanyaan yang muncul dapat disajikan dalam 
tabel berikut ini. 
 

 
 

Gambar 2.  Partisipasi Peserta ALC 
 
  Gambaran Kegiatan ALC 
         Pada saat melaksanakan kegiatan ALC, kegiatan dibuka 
resmi oleh Founder ALC, Bapak Teuku Syahreza, beliau 
menyampaikan dengan hangat bahwa kegiatan ALC ini 
penting untuk dilakukan untuk saling melengkapi, berbagi 
pengalaman sesama Dosen dalam komunitas ALC. Penulis 
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          Metode yang dipergunakan adalah sosialisasi 
kepada peserta kegiatan. Sangat dibutuhkan dukungan 
dan partisipasi aktif dari peserta  dalam alokasi waktu 
dan tempat, yang sudah direncanakan. Partisipasi aktif 
peserta  dan keterbukaan dalam komunikasi dan diskusi 
program Tindaklanjut program juga perlu dilakukan. 
Kegiatan dihadiri Mahasiswa dan Dosen dari masing-
masing institusi Narasumber. 

Tahapan atau langkah-langkah solusi terdiri atas  4 
tahapan kegiatan berikut: 

Gambar 1.  Tahapan dan Langkah Kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
Metode yang dipergunakan adalah sosialisasi kepada 
peserta kegiatan. Sangat dibutuhkan dukungan dan 
partisipasi aktif dari peserta  dalam alokasi waktu dan 
tempat, yang sudah direncanakan. Partisipasi aktif 
peserta  dan keterbukaan dalam komunikasi dan 
diskusi program Tindaklanjut program juga perlu 
dilakukan. 

 

sebagai Narasumber menyampaikan gambaran 
pembelajaran selama pandemic dan sesudanya akan 
mengalami banyak perubahan kultur, kebiasaaan yang 
terjadi baik di kalangan Guru sebagai pendidik, Siswa dan 
tentun saja orang tua dari siswa. Hal ini dipicu adanyan 
perubahan pembrlajaran dari situasi normal yang biasanya 
bertatap muka, namun pada saat pandemic berubah drastic 
menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) (Haikal and Syofyan, 
2021); (Lestari, 2021). Untuk mengakomodir PJJ ini beragam 
cara yang dilakukan oleh pihak sekolah, adanya yang 
melakukan secara blended learning, ada juga yang 
menggunakan seluruh pembelajaran secara virtual dengan 
menggunakan aplikasi Google Meet, Google Clasrooom, 
Zoom Meeting dll. Berbagai aplikasi dan fitur lain yang 
digunakan sebagai penunjang juga cukup banyak pilihan, 
seperti Whattaps, Telegram, Games, Quizziz dan masih 
banyak fitur lainnya. Pengetahuan tentang penggunaan 
teknologi ini yang sebelumnya tidak fasih dan ramah 
digunakan sebelum pandemic, maka saat terjadinya 
pandemic, kemampuna dalam hal penggunaan teknologi ini 
semakin meningkat dan sudah menjadi aplikasi yang ramah 
dan akrab di kalangan pendidik, siswa dan orang tua siswa 
(Sinta and Sofyan, 2021); (Ratih; Syofyan, 2021); (Yuliana; 
Harlinda Syofyan, 2020).  

        Bila ditelusuri lebih jauh, banyak sekali dampak baik yang 
dapat dirasakan selama pandemic Covid-19 ini yakni, begitu 
banyaknya di berbagai institusi dan komunitas yang 
menerapkan Work From Home (WFH) bekerja dari rumah 
sehingga bisa memiliki waktu yang banyak untuk keluarga, 
metode belajar yang lebih varaiatif, peka dan mampu 
beradaptasi dengan perubahan, mampu menksplorasi 
teknologi informasi, merasa nyaman di rumah karena 
terhindar dari polusi dan macet, dan hemat biaya 
trannsportasi (Basar, 2021); (Prawiyogi et al., 2020). Namun 
bila ditelusuri pula lebih dalam ternyata ada juga dampak 
negative antara lain, munculya learning loss, putus sekolah, 
penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, 
keterbatasan kepemilikan gawai dan kuota internet, dan 
kurang bersosialisasi (Yuliana; Harlinda Syofyan, 2020); 
(Syofyan and Soraya, 2018); (Adi, Oka and Wati, 2021) 
         

 
 

✓ Skema Hibah Internal 

  
✓ Terimakasih kepada LPPM Universitas Esa Unggul untuk 

Pendanaan   kegiatan ini. 

✓ Terimakasih kepada FKIP atas partisipasinyanya dalam 

kegiatan. 
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