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PERADABAN selalu dibangun melalui 
pendidikan. Kita tidak mungkin berharap 

Indonesia menjadi negara maju, berdikari, atau 
sekadar bebas dari hoaks, bila dunia 

pendidikannya belum optimal.
 

Biaya pendidikan masih tergolong mahal, 
tetapi kita selalu dapat menyiasatinya. Salah 

satunya dengan mencari alternatif kursus 
atau kuliah daring.

 

WUFLITE edisi 06 ini mengangkat tema 
tersebut. Mengapa kursus-kursus semacam ini 
menarik dicoba dan bagaimana caranya, kami 

mengulasnya untuk Anda. Semoga bermanfaat. 
 

Selamat membaca, selamat belajar, dan 
selamat Hari Pendidikan Nasional!

 

REDAKTUR
(editor@warungfiksi.net)
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Massive Open Online Course alias 
MOOC adalah platform ruang 
pertemuan maya untuk kegiatan belajar-
mengajar. “Massive” maksudnya luas. 
“Open” berarti terbuka, siapapun boleh 
ikut. “Online” artinya 
penyelenggaraannya melalui internet 
alias daring. Sedangkan “course” adalah 
kursus. Jadi, MOOC artinya kursus 
daring dalam skala luas.
 

Peserta didiknya tidak terpatok pada 
negara, usia, atau tingkat pendidikan 
tertentu. Yang ditawarkan pun nyaris 
sama seperti sekolah, kampus, atau 
lembaga pendidikan umumnya. 
Misalnya, kursus bahasa, sejarah, 
matematika, komputer, animasi, saham, 
manajemen, bisnis, public speaking, 
pengasuhan anak, dan sebagainya.

Sebagian kursus itu cuma-cuma, 
sebagian lagi berbayar. Tetapi 
walaupun berbayar, biasanya 
ongkosnya jauh lebih murah 
dibanding sekolah, kampus, 
atau tempat kursus umum. Ini 
karena penyelenggaraannya 
efisien: tidak butuh sewa/beli 
gedung, bayar listrik, atau gaji 
bulanan guru, pengajar, satpam, 
petugas kebersihan, dan 
karyawan-karyawan lainnya.
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Yang Perlu Dipersiapkan
 

Kesuksesan peserta didik sangat 
bergantung pada semangat belajar, 
kemandirian, serta komitmen untuk 
menuntaskan pelajaran. Tidak ada 
guru, dosen, tentor, atau tutor yang 
aktif menyuruh mengerjakan tugas atau 
mempelajari sesuatu. Jadi, kursus ini 
rasanya hanya untuk peserta didik 
yang mandiri dan bermotivasi tinggi.
 

Yang tidak kalah penting adalah 
sarana. Siapkan laptop (atau gawai) 
dan koneksi internet. Pastikan internet 
tersebut dapat dipakai untuk menonton 
atau mengunduh beberapa video dan 
e-book modul pelajaran.
 

Peserta didik juga harus sudah 
memiliki pengetahuan dasar untuk 
mengoperasikan situs web atau 
aplikasi pembelajaran. Jangan 
khawatir, jika sudah lancar 
menggunakan Facebook dan 
Gmail, Anda takkan mengalami 
kesulitan berarti.
 

Terakhir, uang. Terutama bila 
kursusnya berbayar. Atau, untuk 
menebus sertifikat. Terkadang, 
sertifikat itu hanya berupa arsip 
.PDF yang dikirim melalui surel 
(biasanya gratis). Tetapi ada pula 
yang berbentuk kertas yang dikirim 
ke rumah setelah kita membayar 
biaya cetak dan ongkos kirim.
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Siap Belajar?
 

Kursus daring atau MOOC adalah 
solusi praktis untuk mempelajari 
sesuatu tetapi kita enggan atau 
tidak punya waktu untuk hadir di 
kelas fisik dengan jadwal yang 
saklek. Pilihan programnya sudah 
sangat bervariasi, baik untuk gelar 
maupun nongelar. Takkan garing!
 

Sungguh, era canggih ini membuat 
kita tidak punya alasan lagi untuk 
tidak mau memperbarui ilmu kita. 
Barangkali yang dulu dikatakan 
orang tua kepada kita, sekarang 
pun akan kita katakan kepada 
anak-anak kita, “Enak, ya, 
sekarang semua sudah maju, Nak. 
Pendidikan tidak perlu susah 
seperti zaman kami dulu.” ■
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Warung Fiksi adalah tim penulis 
konten untuk media cetak, audio, 

video, maupun internet. 
Spesialisasinya mencakup produk-

produk berbasis teks, seperti 
artikel, buku, proposal, naskah 

iklan, skenario film, gim, teks video 
profile, situs web, dsb.

 

Untuk melengkapi layanannya, 
Warung Fiksi juga menjalin kerja 

sama dengan para editor, 
penerjemah berbagai bahasa, 

desainer, layouter, programmer, 
interpreter, dubber/voice-over 
narrator, ilustrator, fotografer, 

videografer, agensi iklan digital, 
penerbit, rumah produksi (PH), dll.

 

Berlokasi di Surabaya, sejak 2008, 
Warung Fiksi telah melayani 
ratusan klien lokal, nasional, 
maupun internasional secara 
profesional. Mulai dari tokoh 

masyarakat, organisasi nirlaba, 
perusahaan swasta, hingga instansi 
pemerintah. Warung Fiksi juga siap 

menjadi bagian dari tim kreatif 
Anda di bidang penulisan.

words first, then whatever you can imagine

LURING
 
l Alamat: Jalan Jemur Andayani 

XXII/kavling 4 Surabaya
l Telepon/WhatsApp: +62 851 0555 7799

DARING
 
l Situs Web: www.warungfiksi.net
l Portofolio: folder.warungfiksi.net
l Blog Penulisan: 

warungfiksi.wordpress.com
l Facebook: fb.com/warungfiksi
l Instagram: instagram.com/warungfiksi
l Twitter: twitter.com/warungfiksi
l Email: pro@warungfiksi.net


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

