
   



 

Sistem Informasi Online Kelas (Si OKe) 

Apa itu Si OKe ? 

Sistem Informasi Online Kelas (Si OKe) adalah produk 

solusi pembelajaran jarak jauh berbasis web & video 

conference yang dikembangkan menggunakan 

platform Moodle  

 

Mengapa Harus Si OKe? 

Masalah yang dihadapi dari proses pembelajaran 

konvensional adalah terbatasnya waktu dan materi 

pembelajaran yang diberikan pendidik secara tatap 

muka fisik dengan pelajar, sehingga hal itu 

menyebabkan beberapa pelajar mengalami kesulitan 

dalam memahami materi yang diberikan oleh 

Pendidik. 

Dari masalah tersebut Si OKe hadir memberikan 

solusi dalam mendukung kegiatan belajar – mengajar 

jarak jauh secara lebih efektif dan efisien. 

Pendidik dapat leluasa mengunggah materi 

pembelajaran secara lengkap yang dapat diunduh 

dan dipelajari oleh pelajar. Pendidik juga dapat 

melakukan aktifitas seperti memberikan tugas, 

berdiskusi, mengobrol, dan memberikan kuis. 

Si OKe juga dapat memfasilitasi ujian berbasis online 

(CBT) dan tatap muka dengan menggunakan video 

conference yang dapat diikuti oleh semua pelajar 

dengan perangkat komputer maupun mobile 

smartphone. 
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APA MANFAAT Si OKe ? 

Si OKe menyediakan saluran komunikasi seperti forum, pesan, obrolan, komentar dan 

juga tautan blog. Ini memungkinkan pendidik dan pelajar untuk dapat berkomunikasi 

sekalipun mereka berada di luar kelas. 

1. MENYEDIAKAN KOMUNIKASI TERBUKA DAN MUDAH DIAKSES. 
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Waktu pemberian materi dan tugas, penyerahan tugas dan proses penilaian yang tidak 

terbatas. Penyerahan tugas dapat diatur dalam waktu tertentu, termasuk akhir pekan, 

pagi dan bahkan malam hari. 

2. FLEKSIBILITAS WAKTU PEMBERIAN MATERI DAN TUGAS, 

PENYERAHAN TUGAS DAN PROSES PENILAIAN 24/7. 

 

3. DAPAT DIAKSES MELALUI BERBAGAI PLATFORM. 

Si OKe dirancang sebagai suatu sistem yang bukan hanya diakses kapan saja, tetapi juga 

dimana saja dan memang dirancang untuk menciptakan pembelajaran pada masa WFH 

(Work From Home). Si OKe memiliki desain yang responsif dan kompatibel di sejumlah 

perangkat termasuk smartphone, tablet, dan laptop. 

 

4. MAMPU MELAKUKAN PEMBELAJARAN ONLINE VIDEO CONFERENCE 

DENGAN PLUGIN YANG DAPAT DIINTEGRASIKAN LANGSUNG. 

. 

Si OKe mampu diintegrasikan dengan video conference yang realtime dan dapat 

digunakan kapan saja dan dimana saja. 



 

  

Fitur-Fitur Si OKe 

Course 
Management 

Assignments 
 

Pada Si OKe, yang dapat 
memanajemen course adalah 
teacher, dan tentu saja 
admin yang dapat melakukan 
apapun. 

Quizzes 
 

Forums 
 

Database 
Activity 

 

Chats 
 

Dengan aktifitas ini, Pendidik 
dapat memberikan tugas 
yang mengharuskan pelajar 
mengirim (upload) tugas 
tersebut. 

Pada fitur ini, Pendidik 
dapat mendesain 
kumpulan soal, yang berisi 
multiple choice, true-false, 
dan pertanyaan jawaban 
singkat. 

Sama dengan chat, pada 
forum, Pelajar dan 
Pendidik dapat 
berinteraksi satu sama lain 
secara real-time.  

Dengan fitur  ini, Pendidik 
dan/atau Pelajar dapat 
membuat, melihat dan 
mencari bank data 
mengenai topik apapun. 

Dengan fitur ini, setiap 
peserta dapat berdiskusi 
secara real-time via web. 

Wikis 
 

Pada aktivitas ini, Pelajar 
dan Pendidik dapat secara 
kolaboratif menulis 
dokumen web. Glosarry 

 

Pada fitur ini, Pelajar 
dapat membuat 
kumpulan/daftar 
pengertian-pengertian 
kata, seperti kamus. 

Survey 
 

Survey merupakan 
feedback, quisioner 
ataupun angket yang 
dapat digunakan sebagai 
bahan pembelajaran 
ataupun kritikan bagi 
Pendidik ataupun course. 

Video 
Conference 

 

Fitur ini memfasilitasi  
integrasi dengan video 
conference untuk 
mendukung pembelajaran 
E-learning.  
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Pendidik akan merekap hasil pembelajaran yang berupa 
nilai ujian

Pelajar  melakukan proses kegiatan belajar

Belajar materi ajar
Melakukan tatap 

muka (video 
conference)

Mengerjakan tugas
Mengerjakan soal 

secara online

Pendidik membuat dan mengelola proses pembelajaran

Bahan ajar
Tatap Muka (video 

conference)
Penugasan Soal ujian online

Admin membuat kelas berdasarkan Pendidik,  Pelajar, 
dan Mata Pelajaran yang diampu

Admin menginput data pengguna (Pendidik dan Pelajar)

 

Alur Penggunaan Aplikasi  

Bagaimana alur kerja Si OKe ? 

 



 

 
 

 

 

 

  
 

 

  

STEP 2 | ANALISIS 

STEP 3 | DESAIN 

STEP 4 | IMPLEMENTASI 

Di tahap akhir ini, kami akan memulai konstruksi 

sistem dengan menulis kode pemrograman ke 

dalam Bahasa pemrograman, melakukan testing, 

mendokumentasikan sistem, pemasangan sistem 

Ini merupakan tahapan proses untuk pengembangan sistem Anda dari konsep hingga peluncuran. 
Berikut ini langkah-langkahnya : 

 

PERENCANAAN

ANALISIS

DESAIN

IMPLEMENTASI

PERENCANAAN

ANALISIS

DESAIN

IMPLEMENTASI

Di tahap akhir ini, kami akan memulai konstruksi sistem 
dengan menulis kode pemrograman ke dalam Bahasa 
Pemrograman, melakukan testing. 
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LINGKUP PEKERJAAN 

Lingkup Pekerjaan Proposal terdiri dari : 

1. Migrasi & Instalasi Si OKe. 

2. Menyediakan dokumentasi user. 

    

  

Di Luar lingkup pekerjaan dalam proposal ini antara lain : 

  

      

  

Layanan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan Si 

OKe seperti : 

a. Instalasi OS dan software pada komputer klien. 

b. Perbaikan hardware komputer. 

  LINGKUP PEMELIHARAAN  

Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan 

DESNET akan menyediakan jangka waktu pemeliharaan Si OKe selama masa kontrak yang terdiri dari : 

1. Si OKe test bug fixing. 

2. Support user guidence Si OKe. 

Di Luar Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan 

Layanan-layanan berikut ini dianggap di luar jangkauan : 

1. Pengembangan atau perbaikan bug aplikasi yang tidak dibangun oleh DESNET. 

2. Layanan lain yang tidak terkait langsung dengan Si OKe.  

seperti :  

I. Instalasi OS dan software pada komputer klien yang tidak ada kaitannya dengan Aplikasi        

E-Learning. 

II. Perbaikan hardware komputer. 
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Add On 
Khusus Tambahan modul Kupon & Sertifikat Rp . 250.000/bulan, dan custom sesui dengan 
kebutuhan akan dihitung biaya sesuai tingkat kesulitan. 

 
Fleksibel 
Butuh kapasitas yang lebih besar dan custom modul ? Hubungi marketing kami di nomor 024-
7466337 
 

Uji Coba Gratis 2 Hari 
Mulai uji coba gratis selama 2 hari dan didampingi oleh team Si OKe online di 
https://demosioke.magnitudo.id 
 

UpgradeAnda dapat upgrade paket Anda kapan saja. Anda hanya akan dikenai biaya perbedaan 

antara paket Anda saat ini dan yang baru pro rata ke tanggal pembaruan berikutnya. Anda tidak 
dapat menurunkan versi ke paket yang lebih rendah.  

FITUR Mini Small Medium Large 

Biaya Rp 500.000/bln Rp 700.000/bln Rp 800.000/bln Rp 1.000.000/bln 

Max User Concurrent 
*Jumlah pengguna Online bersamaan dalam 
satu waktu 

100 200 300 500 

Max File Storage 
*jumlah maksimal data tersimpan di server 

20 GB 50 GB 100 GB 200 GB 

Latest Moodle Version 
*Versi terbaru moodle 

Ya Ya Ya Ya 

Personalised Site Name 
*Penyesuaian logo dan nama institusi pada 
sistem 

Ya Ya Ya Ya 

Web Conferencing with Big Blue 
Button 

Ya Ya Ya Ya 

> 
Max users per session 
*jumlah peserta dalam satu sesi video 
konferensi 

30 50 100 100 

> 
Session Recording 
*File tersimpan dalam tiga hari 

Ya Ya Ya Ya 

Setup & Configuration Gratis Gratis Gratis Gratis 

Support & Maintenance 24/7 Ya Ya Ya Ya 

Minimum Contract 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 

PAKET DAN HARGA Si OKe 
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Kami membandingkan kualitas bandwidth dengan platform lain menggunakan 
jaringan 4G dengan kecepatan bandwidth 5 Mbps, dan jaringan wireless hingga 10 
Mbps : 
 

Bandwidth  
per detik 

Si OKe Zoom Hangout Webex 

Mobile Phone 100 Kbit/s 400 Kbit/s 600 Kbit/s 1000 Kbit/s 

Desktop Computer 500 Kbit/s 700 Kbit/s 1100 Kbit/s 1700 Kbit/s 

 
*telah di ujicoba oleh team terbaik kami dalam melakukan test simulasi dari masing-masing platform untuk memastikan 
penggunaan Bandwidth. 

Solusi terbaik kami untuk Anda 

Integrasi Video Conference yang lebih mudah 
Si OKe memberikan kemudahan dalam mengintegrasikan 
fitur video conferencing, setiap peserta cukup “Join” untuk 
mulai mengikuti kelas online. 

Kuota internet lebih hemat 
Kami selalu terus menerus mengoptimalkan penggunaan 
Bandwidth sehemat mungkin untuk membantu Anda selalu 
terhubung dengan Si OKe. 

Integrasikan dengan Domain & Sub-domain Anda 
Kami membantu mengintegrasikan nama institusi Anda 
dengan domain atau sub-domain yang Anda miliki. 
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INFORMASI LEBIH LANJUT 

PT DES Teknologi Informasi 

Raffless Hill Square 

Jln. Bukit Sari Raya No. 8A Semarang, 50264 

Telp. +62-24 746-6-337, Fax. +62-24 746-6-337 

Email info@ptdes.net 

 

Marketing  : 

Phone         :  

Email  :  

mailto:info@ptdes.net
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LAMPIRAN 



  

Course List 

Course Overview 

All-in-one calendar 
 

CONTOH FITUR 



  

File Management 
 

Bulk course creation 
 and easy backup 

Multimedia  
Integration 
 

CONTOH FITUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web conferencing plugins 

CONTOH FITUR 


