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Sharing is good, and with
digital technology,
sharing is easy
- Richard Stallman -

Sejarah Berdirinya Diconic
Diconic berdiri sejak tahun 2015 di
Bogor, berawal dari ide untuk menyediakan jasa
pengembangan elearning dengan harga yang lebih
terjangkau agar lebih banyak perusahaan atau
badan usaha yang mengimplementasikan
elearning dalam pengembangan SDMnya.
Diconic sukses mengembangkan bisnisnya dengan
menjaring banyak klien dari berbagai sektor bisnis
mulai dari perbankan, telco, oil and gas,
asuransi dan pemerintahan. Diconic juga telah
menambah service variety nya dengan
menyediakan jasa pengembangan learning
management system, video animasi dan video
shooting.

Founder Diconic
RINDY AGUSTIANSYAH

Pendidikan
Penerima beasiswa Full board
dari Putera Sampoerna Foundation
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
dari Sampoerna University dengan
IPK 3,76.

PT. IDE DICONIC INDONESIA
Direktur Produksi
Bertanggung jawab dalam memimpin
jalannya produksi elearning dan service
lainnya di Diconic

•
•
•
•
•
•

Lesson Planning
Graphic Design
Sound Editing
Adobe Captivate
Dubber
Quality Assurance

Skill

PT. SENTRA STUDIA INDONESIA
Learning Designer
Merancang, menyusun dan
mengevaluasi modul pelatihan online
klien dan berkoordinasi dengan staf
ahli dari penyusun materi.

CAMTESOL Speaker
Pembicara untuk konferensi guru
internasional di Phnom Penh
Kamboja dan mempresentasikan
penelitian pribadi.

Pengalaman Proyek
BCA, Mandiri, BTPN, BPJS,
Telkomsel, Indosat, Bank ANZ,
Kemenkeu, CIMB Niaga Auto
Finance, Astra Honda Motors,
Jasa Raharja, Transmarco, BNI
Syariah, HM Sampoerna, dan
Putera Sampoerna Foundation.

Co-Founder Diconic
Kiswanto

Pendidikan
Penerima beasiswa Full board
dari Putera Sampoerna Foundation
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
dari Sampoerna University dengan
IPK 3,71.

PT. IDE DICONIC INDONESIA
Direktur Utama

Bertanggung jawab dalam memimpin
Diconic, dan bertindak sebagai tenaga
marketing untuk mempromosikan
layanan Diconic.

PT. SENTRA STUDIA INDONESIA
Learning Designer
Merancang, menyusun dan
mengevaluasi modul pelatihan online
klien dan berkoordinasi dengan staf
ahli dari penyusun materi.

ENGLISH FIRST - Teacher
Guru bahas Inggris untuk semua
level mulai dari playgroup, K-12
dan Universitas serta tutor untuk
persiapan TOEFL

Pengalaman Proyek
•
•
•
•
•
•

B2B Marketing
Sales Projection
Lesson Planning
Graphic Design
Dubber
Public Speaking

Skill

Johnson and Johnson, Indonesian
Eximbank, Telkomsel, Indosat,
Bank ANZ, Kemenkeu, Bea Cukai,
CIMB Niaga Auto Finance, Astra
Honda Motors, Jasa Raharja,
Transmarco, BNI Syariah, HM
Sampoerna, dan Putera
Sampoerna Foundation.

Tim Kami
Komposisi Tim Diconic

CEO

DIRECTOR

ANIMATORS

STORYBOARDIST

1 Orang

1 Orang

6 Orang

4 Orang

Selain memimpin
perusahaan, CEO juga
menjalankan tugas
sebagai sales yang
memasarkan service
Diconic.

Direktur bertanggung
jawab mengepalai
produksi dan
memastikan semua
order dikerjakan
dengan baik

Animator bertanggung
jawab dalam membuat
visual yang menarik
dari konsep elearning
yang telah disiapkan

Storyboardist bertugas
untuk membuat konsep
cerita dan konsep
desain yang akan
dituangkan dalam
bentuk elearning atau
video

Tim Kami
Komposisi Tim Diconic

IT

GRAPHIC DESIGNER

4 Orang

3 Orang

IT bertanggung jawab
dalam
pengimplemetasian
dan pemeliharaan
sistem elearning yang
sudah dibuat

GD bertanggung jawab
dalam pembuatan desain
tampilan elearning, user
interface dan juga video

ELEARNING OVERVIEW
APA ITU ELEARNING?

Definisi
Elearning adalah kepanjangan
dari electronic learning atau
sebuah metode belajar melalui
perangkat elektronik, baik itu
komputer, tablet ataupun smartphone.

Fitur
Konten pembelajaran elearning
pun beraneka ragam mulai dari
video, audio, animasi, teks pdf, atau
kuis interaktif melalui scorm
atau html 5 yang berbasis website
atau aplikasi mobile

Layanan
Karya Kami
Diconic menyediakan jasa
pengembangan konten elearning
dan juga Learning Management
System (LMS) yang kami
kembangkan sendiri, bernama
SCIORA.

Dalam penggunaannya elearning
perlu didampingi dengan Learning
Management System agar semua
fitur dapat berjalan optimal seperti
tracking, mobile akses dan live
streaming melalui internet.

Mobile Style
Elearning has the potential to reduce overall training
time up to 60%
–

Facts: Mc Donalds was able to save 5 Millions Pound for two years with their
Business Control eLearning, along with 10% sales growth directly attributable
to the training (Jonas Axelson, 2017)

Digital Lifestyle
Modern people
shift their lifestyle
to become more
DIGITAL

Innovation
Profit Loss

Shifting Interest
Classroom
training are less
preferable

Ineffective training
can cost $13,5
million per year
per 1000
employees

In 2012, there are
6,7 million people
enrolled at least
once in an online
course

LAYANAN KAMI
Jasa dan Layanan yang ditawarkan oleh Diconic

01

03

Learning Management System

Custom Content Development

Diconic mengembangkan Learning
Management System sendiri yang diberi
nama Sciora sebagai platform untuk
mengakses elearning

Diconic menyediakan jasa
pengembangan konten elearning yang
dapat dikustomisasi sesuai dengan
kebutuhan dan branding klien

02

Ready Used Content

Video Service

Diconic bekerja sama dengan beberapa
trainer berpengalaman untuk
mengembangkan konten soft skill yang
siap untuk digunakan oleh calon klien
tanpa harus kustomisasi

Diconic juga menyediakan jasa
pengembangan video baik shooting
maupun animasi untuk kepentingan
promosi, ataupun explainer untuk
sosialisasi program dalam sebuah
organisasi.

04

Sciora

Fitur Sciora

● Kami menyedikan administrator untuk mengelola
●

●
●

Sciora adalah Learning
Management System (LMS)
dalam bentuk website dan
mobile apps yang berfungsi
sebagai online learning platform
atau sarana mengakses eLearning.

●
●
●
●
●

website
Training untuk administrator kami berikan secara
gratis
Web security management
Dapat difungsikan juga sebagai website
perusahaan
Dapat mengakomodasi ujian online dengan
pelaporan dan tracking yang dapat disesuaikan
formatnya
Kapasitas penyimpanan sampai > 30GB
Gratis pengembangan LMS menjadi Mobile Apps
Mobile Apps dapat diluncurkan di Google Playstore
dan Apple Store
Kapasitas pengguna sampai dengan 3000 user
atau lebih

SCIORA’S FEATURE
Fitur Utama Sciora

Registration

Content

System

Quiz Method

Other Features

 Single ID
Integration

 Video off line

 iOS

 Multiple Choice

 Pop up
notification

 QR Code

 Live Streaming

 Android

 Essay

 Customized
Report

 Online Class/
Class room

 Powerpoint

 Windows

 True & False

 PDF

 Private/ Public
Data Storage

 Drag and Drop

 Hierarchy
Structure

 HTML5
(interaction)

 Cloud Storage

 SCORM 1.2

 Matching Pairs
 Short Answer

 Adjustable
Content by by
PDL's Admin
 Training
Feedback
 e-Certificate

Registration Feature
Sciora mengakomodir fitur-fitur yang berhubungan
dengan registrasi atau akses siswa untuk mendaftar
sebuah program kursus online atau online test baik
mendaftar secara sendiri atau didaftarkan kursus oleh
admin

Single ID Integration
Sciora memungkinkan akses Single
Sign On (SSO) yang terintegrasi
dengan existing system pada misal
menggunakan platform LDAP
QR Code
Sciora dapat mengakomodir kebutuhan akan
registrasi siswa dengan menggunakan QR
Code yang dapat didistribusikan melalui pesan
whatsapp. Timing QR Code dapat disesuaikan
Online Class/ Class room
Sciora dapat mengakomodir Blended Learning yang dapat
menyelaraskan administrasi antara kegiatan belajar online dan
offline di kelas.

Content Feature
Konten dapat berupa video offline
dalam format mp4 dengan ukuran
yang rendah ataupun live streaming
yang terintegrasi dengan platform
Zoom

User juga dapat mengakses kontenkonten dalam bentuk dokumen
seperti ms. Word, power point, dan
pdf. Dokumen dapat dibaca
langsung atau downloadable

Video
Content

File
Based
Content

Interactive
Content

Mobile

Sciora memungkinkan fitur
pembelajaran online yang interaktif
dengan menggunakan platform
Html5 atau Scorm

Konten yang dikembangkan oleh
Diconic memungkinkan untuk dapat
diakses melalui perangkat mobile
yang memungkinkan user dapat
mengakses pembelajaran kapan
saja dan dimana saja.

System Feature
iOS
Web atau Mobile Application Sciora dapat diakses melalui perangkat dengan Operating System
berbasis iOS

Android
Web atau Mobile Application Sciora dapat diakses melalui perangkat
dengan Operating System berbasis Android

Windows
Web atau Mobile Application Sciora dapat diakses melalui perangkat
dengan Operating System berbasis Windows

Private / Cloud Storage
Mode Penyimpanan dan akses LMS Sciora dapat dijalankan baik melalui
platform Private Server atau Cloud Storage

Quiz Method
Multiple Choice

Sciora

memungkinkan berbagai

macam tipe Quiz seperti Pilihan Ganda, Essay,
Short Answer, Benar atau Salah, Drag and Drop,
Matching Pairs, short answer dan masih banyak lagi.
Quiz dapat dibuat sendiri oleh Course Administrator
di dalam LMS atau module terpisah yang
dikembangkan oleh Vendor. Pertanyaan Quiz dapat
dibuat secara acak atau dengan sistem Bank Soal

Essay
True & False

Drag & Drop
Short Answers
Matching Pairs

Other Features
E-Certificate
Sciora memungkinkan fitur ecertificate di dalam LMS dengan
template desain yang telah
disediakan

Pop up notification
Sciora dapat menyediakan menu
notifikasi pop up yang tampilannya
dapat dikustom

Training Feedback
User dapat memperoleh feedback secara
langsung baik di dalam pembelajaran
ataupun hasil penilaian yang dilakukan oleh
Course Admin

Adjustable Content by by PDL's Admin
Konten dapat disesuaikan berikut juga dengan
tampilan menu Admin yang menyesuaikan
kebutuhan enrollment class/ content kursus
elearning.

Customized Report

Format pelaporan hasil belajar
yang kami sediakan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan
pembelajaran yang ada.

Hierarchy Structure
Sciora dapat mengakomodir kebutuhan struktur
hierarki dalam LMS yang dapat dibuat berdasarkan
kelas atau Level jabatan dan memungkinkan lebih
dari 1 admin sesuai dengan departemen yang
mengelola pembelajaran online.

Bagaimana Cara Kerja Sciora?
Sciora

Web
Promotion

Company’s
profile

Corporate’s
Value &
History

Contact

Video
Promotion

Portfolio

Learning
Platform

Online
Catalogue

Achievements

Booking
Training

Digital
Marketing

Online
Testing/
Assessment

Book an
Appointment

Payment
Support

Anda dapat mengunjungi website kami di sciora.id untuk sample

Online
Learning

Tracking User

Test Scoring

Reporting
User

Timeline Sciora Adoption
Kami mendaftar kebutuhan user dan berdiskusi
fitur yang akan disajikan di dalam LMS

Kami mengadaptasi Sciora berdasarkan
kebutuhan user dan profil branding dari
perusahaan klien.

User Acceptance Test, dalam tahap ini user
akan diberikan pengalaman untuk mengakses
Sciora yang telah mengadaptasi kebutuhan
user

Sciora siap untuk digunakan

CONTENT DEVELOPMENT
Content Development adalah Jasa pengembangan konten
elearning dengan unsur custom made yang desain dan
interaksinya disesuaikan dengan kebutuhan klien.
Desain karakter, informasi dan instruksi dapat dibuat beragam
sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang akan dicapai
oleh elearning user.
Diconic menyediakan 2 jenis layanan pengembangan konten
elearning, yaitu:

Custom Made
eLearning Content

Off The Shelves

Pembuatan Konten
eLearning yang segala
unsur di dalamnya
disesuaikan dengan
kebutuhan klien, misal:
desain karakter, bahasa
pengantar, topik dan
kompetensi konten, dll

Konten materi elearning
dimana topik serta
kompetensi pada konten
elearning disiapkan oleh
pemateri dan tim ahli
dari Diconic.

Digital Learning Journey
Konsep

Tujuan

Membuat holistic learning
experience untuk partisipan
elearning di Klien yang
memberikan pemahaman
baru mengenai belajar
online secara interaktif

Partisipan elearning dapat
lebih memahami materi
yang disampaikan melalui
elearning dengan membuat
fun learning experience

Hasil Yang Ingin Dicapai

Better Understanding
Partisipan memiliki pemahaman
yang lebih baik terhadap konten
pembelajaran dan dapat
mengaplikasikan ilmu tersebut di
dalam pekerjaan. .

Gaining Interest in Digital
Learning
Meningkatkan minat partisipan
untuk belajar melalui media
digital

Shaping Digital Learning
Community
Membentuk komunitas belajar
online dimana setiap partisipan
dapat belajar satu sama lain dari
kasus-kasus yang mereka
temukan di dalam pekerjaan

The Focus of The Journey
Online Participation
Partisipan terlibat aktif dalam
discussion forum dan
menyelesaikan quiz dan survey
yang telah disiapkan untuk
membangun pemahaman
partisipan terhadap konten
yang disiapkan

Paradigm Shifting
Mengubah paradigma
partisipan terhadap suatu
konteks dan fenomena yang
terjadi di kehidupan modern
melalui penyajian data & fakta
melalui video

Collaboration
Partisipan melakukan offline
session berupa group
discussion atau role playing
dan melakukan analisis
bersama

Content
Enhancement
Partisipan mempelajari konten
materi pembelajaran untuk
mencapai kompetensi yang
diinginkan melalui video atau
interactive elearning

LEARNING ACTIVITY
Role Play Video

Simulation

Video Learning dapat
dibuat dalam bentuk
Role Play untuk
membantu pemahaman
user lebih baik lagi

Elearning dapat berupa
simulasi penggunaan
software tertentu yang
bersifat prosedural

Survey
Online survey yang
dapat digunakan untuk
mengumpulkan data
mengenai ketertarikan
partisipan terhadap
suatu topik

Learning Bites

eLearning Interactive

Adalah video singkat yang
bertujuan untuk
mengubah paradigma
user dari konsep lama ke
konsep baru. Video dapat
berupa animasi dan
shooting atau gabungan
kedua konsep tersebut.

Interactive elearning
dengan SCORM based
file yang berisikan
konten pembelajaran
mengenai topik yang
disampaikan. Durasi
konten maksimum 5
menit

Online Learning Activity
Diatas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partisipan ketika mengakses online learning content, masih ada berbagai macam interaksi
desain yang bisa diterapkan seperti komik, mini games, video interaktif, quiz dan masih banyak lagi. Semua dapat disesuaikan dengan
kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai melalui pengembangan konten elearning ini.

Contoh Strategi
Lainnya
GAMES

KOMIK

AUGMENTED REALITY

Timeline Development
Rancangan waktu pengerjaan proyek

1 Bulan
Need Analysis
Proses pengumpulan
data mengenai
kebutuhan yang akan
dikembangkan di dalam
program elearning

Consolidation
Pematangan rencana
yang disiapkan oleh tim
Diconic. Sesi konsultasi
diperlukan untuk
memastikan rencana
yang disiapkan sesuai
dengan kebutuhan tim
Klien

Development
Proses pengerjaan
materi pembelajaran
sesuai dengan rencana
yang telah dibuat.

Testing &
Launching
Proses pengujian materi
pembelajaran yang telah
disiapkan pada existing
system di client

TIMELINE DETAILS

STORYBOARDING
5 HARI
Tahap pembuatan
konsep strategi
penyampaian materi dan
narasi cerita yang akan
ditampilkan di dalam
module elearning

GRAPHIC DESIGNER
5 HARI
Tahap Pembuatan
Custom Design dan
setting yang akan
ditampilkan di dalam
module elearning
(paralel dengan
pengerjaan storyboard)

SME REVIEW
2 HARI

ALPHA PRODUCTION
5 HARI

SME dari Klien akan mereview storyboard dan
desain grafis yang telah
diselesaikan Diconic
(pengerjaan dapat
dilakukan parallel)

Pembuatan animasi,
pengitegrasian audio dan
video dan penyusunan
interaksi yang disajikan
dalam modul

TIMELINE DETAILS

ALPHA REVIEW BY
SME
2 HARI

REVISI
3 HARI

UAT
2 HARI

LAUNCHING
1-2 HARI

SME dari Klien akan
melakukan review File
Alpha yang diselesaikan
Diconic

Tim Diconic akan
melakukan revisi
berdasarkan feedback
dari SME pada tahap
sebelumnya

Pengujian efektifitas
alpha module yang
sudah dibuat di dalam
LMS

Proses upload file final
elearning ke dalam LMS
dan siap diakses oleh
pengguna

MOBILE ACCESS
All of our modules
can be accessed
mobile. Thanks to
html5 technology.

Fast Delivery
Our Development Timeline
ranging from 1-3 months, we
can adjust to your needs.

Engaging Design
Our interactive
elearning content
are design to engage
user’s attention into
the elearning, we
refer to Bloom’s
Taxonomy principles
and ADDIE cycle

We can provide
certified trainers as
the expert to develop
Elearning Contents.

We Can Provide
SME’s

www.diconic.co.id

Good choice for making multimedia
materials
Pengerjaan tuntas dan bisa tailor made
Good service and really cooperative
Semoga animasinya lebih bervariasi ya..
Nova Mardianti
Kasubbid Kurikulum – Pusdiklat Keuangan Umum
Kementerian Keuangan RI

Menurut saya pada saat proses order video animasi
di Diconic itu sungguh responsif.
Apa yang kita inginkan bisa di wujudkan dan
sesuai dengan ekspektasi.
Tiap editing juga menyenangkan
Komunikasi antara klien dan Diconic terjalin
dengan baik
Konsep > Editing > hasil sesuai dengan keinginan,
harga ramah di kantong.
Alhamdulillah respon penjualan di tahun ini bagus.
Terima kasih sudah membantu promosi produk
kami.
Prima Ananda
Analis Pembiayaan Mikro
BNI Syariah KCP Pagaralam - Sumsel

Testimoni Diconic : Tim diconic sangat
customer oriented
dan memiliki banyak opsi untuk klien.
Hal tersebut sangat membantu kami dalam
memilih visualisasi program
yang paling sesuai dengan organisasi.

Yurizal Firdaus
HR Specialist Talisman - Part of Repsol Group

Let's check our portfolio
by visiting our website
https://elearning.diconic.co.id
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