
NOTULENSI SEMINAR NASIONAL 
DAN RAPAT KERJA GURU TIK DAN KKPI 
“PERAN GURU TIK DAN KKPI DALAM KURIKULUM 2013 DAN USBN” 
 

Hari / Tanggal  : Selasa / 27 Desember 2016 

Jam    : Pukul 08.00 s.d. 16.00 

Tempat   : Aula Gd. A Lt. 3 Kemendikbud  

Peserta   : 215 orang 

 

 

27/12/2016 8:23:11  

PEMBUKAAN ACARA 27/12/2016 8:44:42 

Ibu Juli memberikan pembukaan acara: 

 

Sambutan-Sambutan 27/12/2016 8:46:13 

Om Jay SEKJEN KOGTIK memberikan sambutan: 

• Menghimbau peserta mengisi bangku yang ada di depan lebih dulu 
• Memberikan ucapan selamat datang kepada para pembicara dan para peserta 

yang hadir 
• Pertemuan Ke-4 semnas KOGTIK bertujuan mengkomunikasikan agar dapat 

saling bersinergi dengan guru-guru dan kkpi serta kemdikbud RI 
• Menjelaskan pembuatan kisi-kisi pelajaran TIK untuk USBN,namun TIK tidak ada 
• Kurikulum 2013, pelajaran TIK berupa bimbingan tidak berjalan lancar 
• Seminar ini untuk men-sinkronkan pemahaman apa yang diingankan kawan 

kawan guru-guru TIK dengan kemendikbud 
• Menginformasikan KOGTIK sudah menyelesaikan roadtrip ke 18 kota dengan 

tema elearning untuk rakyat.  
• Kegiatan dimulai dari Jakarta dan diakhiri di Tasikmalaya 
• Melakukan absensi peserta perwakilan dari tiap daerah mulai dari sumatera utara 

sampai NTB 
• Endorse sponsor untuk olimpiade 
• Penutupan sambutan 27/12/2016 8:56:39 

 



Menyanyikan lagu Indonesia Raya 08:56:39 

- Semua peserta dan panitia berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

 

Pembacaan Doa 09:00:28 

Oleh Ketua KOGTIK Indramayu Pak Firman: 

- Alhamdulillah  atas kuasa-Nya kami dikumpulkan di sini 
- Berdoa TIK menjadi mata pelajaran 

 

Satu dua patah kata untuk membuka acara 09:02:58 

Oleh Ketua Kogtik : Pak Bambang 

- Ucapan selamat datang kepada peserta yang hadir 
- Yang muda harus berkarya 
- Syukur kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat 
- Ucapan terima kasih atas kehadiran guru-guru penggemar IT 
- Apreasiasi dan terima kasih atas panitia yang dalam tempo yang singkat 

menyelenggarakan acara 
- Terima kasih kepada sponsor-sponsor 
- Terima kasih atas perjuangan agar TIK menjadi mata pelajaran pada 

kurikulum yang akan datang 
- Ilmu IT dan kemajuan teknologi perlu dimiliki anak didik bangsa demi 

kemajuan negara indonesia dan pengajaran sebaiknya dilakukan di 
sekolah 

- Dengan IT kita akan maju, dengan IT pula akan bisa buat kita hancur, 
perlu diluruskan oleh guru-guru 

- sharing untuk mencari solusi pada seminar ini  
- tanpa IT siswa kita akan ketinggalan 
- Penutupan satu patah kata 09:15:07 

================================================================ 

Seminar Utama 09:16:04 

Panelis:  

 Dra. Mariam (Menkoinfo),  
 Pak Dr. Awaludin (Kurikulum),  
 Pak Drs. Purwadi Sutanto (Dikdasmen) 

 

Moderator : Pak Chandra 



 

Pembukaan oleh moderator: 

- Mempersilahkan Dra Mariam Barata memberikan paparan 
 

1. Dra Mariam 
- Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait TIK 
- Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan TIK, nenek-nenek juga 

punya facebook untuk update status 
- Ilmu anak-anak kebanyakan dari mbah google, sehingga tidak lagi bilang 

kata bu guru ini tetapi kata mbah google begini. Begitu masuknya IT 
dalam pengembangan ilmu siswa kita 

- TIK dihapuskan tahun 2013. 
- Menurut anak Dra Mariam TIK hanya mengajarkan yang sebenarnya anak 

sendiri juga bisa sendiri 
- Bagaimana pelajaran TIK dapat mendorong anak-anak lebih kreatif dalam 

menggunakan IT 
- Memang sudah banyak lomba-lomba untuk anak-anak dalam 

memanfaatkan TIK, hal ini perlu didorong agar anak-anak lebih 
mengembangkan kreatifitasnya seperti lomba pembuatan aplikasi, web, 
dsb 

- Penggunaan TIK oleh anak-anak perlu dipantau, peretasan dapat 
dilakukan anak-anak umur 13 tahun, perlu adanya bimbingan agar  lebih 
bisa menghaslkan yang bermanfaat 

- Informasi dapat diterima dari jejaring sosial, baik informasi positif ataupun 
negatif, Perlu adanya bimbingan agar anak dapat menyaring suatu 
informasi, benar atau tidak -> bermanfaat atau tidak 

- Tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk menggunakan dan 
memanfaatkan TIK namun perlu bimbingan dari guru-guru agar anak-anak 
memiliki etika dalam penggunaan TIK 

- Perlu adanya pengetahuan terkait UU ITE oleh anak-anak dan guru-guru 
- Perlu bimbingan pengaruh media sosial terhadap budaya anak-anak kita, 

anak-anak suka meniru, perlu diperhatikan trend yang sedang 
berkembang, jangan sampai anak-anak kita terpengaruh oleh budaya di 
luar bangsa kita, jangan sampai diikuti leh anak-anak kita. 

- Tambahkan Science dalam TIK, coding sedang marak, sehingga 
menghasilkan anak-anak yang menguasai ilmu programming, sehingga 
dapat membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat 

- Semoga dapat menghasilkan generasi muda yang tangguh, yang 
berkarakter baik, dan dapat bersaing di abad 21. 

- Penutupan paparan 09:36:20 

Moderator menjelaskan fenomena IT pada golongan tua dengan sudah 
menamatkan sinetron uttaran melaluiyoutube 



2. Awaluddin Tjalla 
- Ciri dari kemajuan itu adalah perubahan 
- Hubungan dan pertemuan-pertemuan dalam komunitas TIK cukup sering 
- Silaturahmi sebagai media komunikasi 
- Ciri globalisasi adalah kemajuan teknologi 
- Sangat besar peran IT pada geostrategi politik Indonesia, dengan budaya 

yang beragam menghasilkan identitas Indonesia, keberagaman ini 
menjadi sebuah acuan dan kelebihan kita 

- Dalam kurikulum dilihat bahwa IT sebuah hal yang penting dari geostrategi 
dan geopolitik Indonesia 

- Tidak perlu mengajarkan word, excell, dll, guru-guru kita diharapkan 
cerdas dalam penyampaian ilmu TIK 

- Diharapkan kogtik dapat meningkatkan kapasitas guru-guru sehingga 
tidak ada missmatch. Sehingga guru memiliki wawasan yang luas dan 
fokus. 

- Dengan konteks geostrategi dan geopolitik dan kedudukan kita sebagai 
bangsa dan globalisasi saat ini kita membutuhkan baik individual dan 
bangsa memiliki kompetensi yang tinggi 

- Kompetensi yang dibutuhkan saat ini, kemampuan komunikasi, bekerja 
sama, berpikir kritis, kompetensi-kompetensi yang menjadi kebutuhan 
dalam persaingan globalisasi tersebut menjadi acuan dari kurikulum. 

- Dalam proses pembelajaran bagaimana fasilitator memberikan support 
agar anak didik memiliki kompetensi yang maksimal. 

- Kecakapakan abad 21 membutuhkan kemampuan literacy. Indonesia 
masih dalam kondisi di bawah dalam kemampuan literacy.  

- Menurut .... guru-guru dalam pemahaman kurikulum masih tingkat 2 
-  Peran guru sangat penting dalam mengantarkan anak-anak mencapai 

tujuan pembelajaran 
- Guru-guru harus lebih paham individual preferences anak-anak sehingga 

lebih mudah mengantarkan anak-anak mencapai tujuan pembelajaran 
- Komunitas TIK harus memikirkan bagaimana anak-anak kita mencapai 

kecakapan abad 21 
- Memberikan dukungan operasional dalam merumuskan kurikulum kita 
- Penutupan mungkin persepsi kita beda namun tujuan kita sama 10:06:44 

 
3. Drs. Purwadi Sutanto (Dirjen Dikdasmen) 

- Satu nafas dengan paparan Pak Awaluddin 
- Hal yang perlu kita sepakati bersama, di era globalisasi ini perlu 

dipersiapkan anak-anak kita memenuhi kompetensi globalisasi. 
- Pada era globalisasi dan kemajuan IT dan kemampuan literacy 

menunjukkan sekolah kita perlu berbasis pada teknologi komunikasi. 
- Pengembangan materi ajar berbasis TIK sangat membantu siswa, dapat 

dipakai di suasana apapun 



- Pemanfaatan E-Raport akan didorong ke daerah-daerah. E-raport 
menunjukan layanan yang baik kepada siswa dan orang tua siswa dalam 
memantau pengembangan pembelajaran. 

- Polemik K13. Pokok permasalahan pada K13 adalah pokok TIK dapat 
berperan. Perannya yang pas di mana. Banyak hal yang dapat 
dipersiapkan. Contohnya menyiapkan kompetensi yang dapat mendorong 
siswa memiliki kreativitas tinggi, berpikir kritis, dan komunikasi yang baik. 
Semua ini pasti difasilitasi dengan teknologi. 

- Dengan komposisi K13 apa yang bisa disumbangkan dan diakomodasi 
oleh guru-guru TIK.  Peran-peran TIK dalam K13 melalui jam-jam 
prakarya, jam pendalaman materi, atau ada solusi bersama-sama peran 
TIK dalam K13. 

- UN dan USBN akan didorong berbasis TIK 
- Penutupan 10:22:31 

Moderator membacakan poin-poin: 

1. Dra Mariam: TIK menyentuh masyarakat, perlu adanya etika 
2. Pak Awalludin: tujuannya sama cara kita beda memandang TIK 
3. Pak Purwardi: Perlu adanya inovasi yang lebih kreatif dalam TIK 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sesi pertanyaan 10:23:59 

1. Kiri moderator 
Pertanyaan: Pak Youri, humas Kogtik: kalo saya perhatikan, dilihat dari luar 
negeri, guru-guru non TIK memberikan tugas kepada siswanya presentasi 
menggunakan powerpoint. Kita harapkan guru-guru TIK sudah mahir dalam 
keterampilan komputer. Bagaimana dalam Kuliah sudah mahir dalam 
keterampilan TIK. Jangan sampai guru tidak gagap dalam teknologi. Kalau 
ujian sertifikasi guru perlu dimasukkan keterampilan komputer sehingga guru 
telah ter-certified bahwa kemampuan IT-nya mumpuni. Itu insitusi negara 
yang berhak mengajarkan guru 
 
 

2. Tengah 
Suriyati, Bima 
SD saya sudah hancur, Bima sudah menjadi lautan air, saya mengajar ke 
sekolah jauh dari rumah, saya honorer tidak digaji, dengan niat 
mencerdaskan bangsa, kami honorer tidak diperhatikan, tanpa tanda jasa 
insyaAllah dibawa sampai dunia akhirat. Di pedalaman tidak ada teknologi, 
sinyal pun sulit, poin yang ingin saya garis bawahi dari paparan pembicara. 
Kami sangat membutuhkan TIK, karena anak-anak berjalan menuju sekolah  
di pedalaman dan sulit belajar ke kota. Meminta Menkoinfo hal-hal negatif di 



media sosial diblok saja. Buku-buku yang diterima tidak sesuai tingkatan. 
Merangkap mengajar sebagai guru playgroup, tk, dan sd umur 3 tahun masuk 
sd untuk mempersiapkan kemampuan membaca. Siswa masuk perpustakaan 
malah bingung tidak menunjang kemampuan membaca anak. Buku-buku 
yang diterima 

3. Kanan 
Rektor IKIP Pontianak 
Tidak dapat dipungkiri peran TIK sangat luar biasa. Sangat disayangkan 
proses masuknya TIK hanya separo bahkan tidak sampai separo. Di dalam 
hasil rapat, hakikatnya TIK dilihat oleh kementrian hanya sebagai, alat, 
bahkan oleh guru dan siswanya, tapi tidak hanya sampai itu, perlu ilmunya! 
Elegannya acara TIK ini untuk meminta TIK ini menjadi materi mata pelajaran. 
Bagaimana TIK ini kita miliki, kita berharap banyak Onno-Onno yang tercetak 
berkat TIK ini. Kita hanya melihat hanya sebagai alat. TIK digunakan oleh 
guru, anak, tidak . Tidak ada proses untuk meningkatkan kompetensi TIK 
dalam hasil rapat 

4. Lebih Kanan 
Fachrudin, SMA N 7 Tangerang. Tadi bu mariam mengatakan tidak ada 
bagian dari kehidupan ini yang lepas dalam IT. Dalam IT dan TIK ini perlu 
sekali meningkatkan kualitas dan mengamankan IT dan kualitasnya. Kenapa 
perlu ada mengamankan, karena TIK ini diibaratkan sebilah pisau yang tajam. 
Artinya bila dipegang oleh orang yang tidak paham oleh anak kecil bisa  
melukai diri sendiri. Dari awal bersama kogtik, TIK diajarkan dari sd, tidak 
hanya sebagai tool, tidak hanya ilmu, tapi juga memiliki etika. Tidak ngomong 
sembarangan tidak membuka-buka sembarangan. Dari Sd perlu ada 
pendampingan sehingga menggunakan dengan baik.  
1. Permasalahan geostrategis dan geopolitis, dapat dipahami pemerintah 

sulit mendukung. Dari 2004 saran-sarana sudah dipersiapkan sekarang 
tidak terpakai, rusak, nganggur 

2. Yang di kampung-kampung yang di daerah-daerah sulit mengadakan 
pelajaran TIK. Mohon permintaan, kalau biasa TIK/Prakarya menjadi hal 
tersendiri. Jika sekolah mempunyai sarana-sarana silahkan mengadakan 
TIK jika tidak memiliki sarana maka Prakarya 

3. Tidak ada guru-gurunya. Prakarya bingung ngajar apa. Tidak ada sarjana 
prakarya. TIK/Prakarya menjadi tersendiri. Di kampung2 silahkan 
berprakarya sesuai tradisi daerahnya dan di kota TIK 

 

Jawaban 10:54:42 

1. Pak Purwadi 
o Turut berduka atas musibah di Bima 
o Menanggapi humas kogtik, sependapat bahwa keterampilan tik 

menjadi uji kompetensi guru 



o Menanggapi pak rektor, di sma ada olimpiade komputer, sma pun 
menyelenggarakan OSN, anak-anak terbaik nasional ini kita kirim 
ke olimpiade internasional. Tinggal memfasilitasi saja sebenarnya. 
Kita akui banyak guru minta tlong siswanya dalam keterampilan IT. 

o Menanggapi pak fachrudin, menunggu permen atas apa yang telah 
disampaikan. Saya anggap juga peran guru TIK dalam mapel saja 
itu terlalu sempit, dalam ekskul dapat didorong siswanya ikut 
olimpiade. Perannya sangat luas. 

2. Pak Awaluddin 
o Kita sepakat TIK ini melingkupi semua pelajaran, teman-teman 

perlu mempertimbangkan dalam perspektif psikologi, kita tak hanya 
perspektif perkembangan anak namun juga perspektif moralitas 
dimasukkan dalam bentuk rambu-rambu. Perlu ahil-ahli psikologi 
dan lainnya, perlu adanya perumusan dan blueprint bagaimana 
ajaran IT sesuai tingkatannya, sd sebaiknya bagaimana, smp 
bagaimana, sma bagaimana. 

o Pak rektor, saya memahami yang bapak dirisaukan 
o Menanggapi Fachrudin, kami mencoba memperhatikan poin-poin 

yang dipaparkan  dalam kurikulum. Dari ini perlu dibuat blueprint 
sesuai konteks tingkatan dan dengan dasar acuannya bagaimana 

3. Dra Mariam 
o Berduka atas Bima, sedang dibangun sarana-saran di pedalaman. 

Memang tidak mudah membangun akses. Untuk saat ini sudah 
dibangun di pedalaman mungkin kita coba bim menjadi prioritas 
pembangunan akses. ini Saya salut dengan ibu yang semangat 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak guru yang meminta 
siswanya mencari informasi melalui google. Perlu adanya pantauan 
dalam siswa menelusuri internet. Menkoinfo juga terus melakukan 
situs-situs porno perlu dukungan masyarakat juga untuk 
melaporkan situs-situs tersebut. 

o Menanggapi Pak Fachruddin, IT tidak lepas dari kehidupan. Perlu 
adanya concern mengenai data privacy yang kita upload. Bisa 
mengundang kejahatan contohnya upload status “di rumah saya 
sendiri ”. Mengenai sarana, kami bekerja sama dengan Jepang 
mengadakan sarana TIK di 500 sekolah. Menyediakan aplikasi-
aplikasi shingga pembelajaran-pembelajaran dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan TIK. Seperti mengajarkan sejarah dengan 
TIK, Matematika dengan TIK, sudah ada aplikasinya. 

4. Tambahan Pak Awalludin 
o Mencoba meningkatkan peran daerah dalam perumusan kurikulum 

untuk buku-buku. Terima kasih informasi mengenai buku-buku di 
daerah. Untuk ibu Mariam menarik untuk diadakan perbincangan 
intensif mengenai peran TIK yang tidak hanya mata ajar namun 



terintegrasi. Mengenai fasilitator memang perlu ada keterampilan, 
harus cerdas, saya anggap sebagai consultant dalam kelas. 

Jawaban 11:12:30 

2 pertanyaan 

1. Ujung kiri 
Mujahidin, SMP N 35 Bekasi 
Yang saya ccermati dalam penerapan K13. Sangat sulit menerapkan K13. 
Beban alokasi pengajaran 48 jam sangat berat. Jika sd, smp, sma 
menerapkan alokasi waktu tersebut Siapa yang mau mengajar dari pagi 
sampai malam. Penerapan BK TIK sulit diterapkan pada K13, karena 
basisnya ilmu bukan beerbentuk layanan. Layanan itu kan tugas seorang 
guru. 
 

2. Adri Ms, SMA Palembang 
Untuk pak Awalludin. Dalam permen, guru TIK menjadi guru pembimbing. 
Siswa tidak minat. Disiplin ilmu tidak terajarkan hanya jadi pesuruh membuat 
layanan. Saya di sini mendukung mata pleajaran TIK. Saya setuju dengan 
contoh sekolah yang dipaparkan bu Mariam materiny ditingkatkan. 
 

3. Pak Rektor IKIP 
TIK memang bisa kemana-mana, tapi kita disini melihat TIK sebagai disiplin 
ilmu fokusnya dimana. Kita berharap TIK juga sebagai ilmu dan alat. Yang 
dipikirkan kementrian sudah oke namun okenya di mana. Isu sarana-sarana 
harus disupport 

 

Tanggapan 2  11:22:06 

1. Pak Purwadi 
Menanggapi pak mujahidin, inilah perlu adanya peraturan dan kebijakan 
pada tiap daerah, jika terlalu banyak siswa  perlu diatur pengurangan 
siswa.  perlunya ada kebijakan ppdb sehingga anak-anak yang pintar tidak 
masuk di sekolah itu itu saja. Ini bagian tugas kita untuk mengatur hal ini 
sehingga tidak terjadi double shift. Menanggapi privacy paparan Bu 
Mariam sehingga munculnya berbagai bullying ini bagian tugas kita 
bertanggung jawab terhadap upload data. 
 

2. Pak Awaluddin 11:27:39 
Saya pelajari informasi-informasi yang saya peroleh. Kurikulum mengikuti 
dinamika masyarakat. Dengan raker ini saya kira ini kesempatan yang 
baik mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Perlu dibuatkan 
laporan lengkap sehingga bisa rumuskan. 



 
3. Bu Mariam 

Dalam memanfaatkan TIK perlu adanya meningkatkan budi pekerti dan 
etika sehingga pemanfaatan TIK lebih cerdas, bermanfaat, dan inovatif 
 

Moderator: Dengan Paparan tadi berakhir sudah tema utama bahasan kita semoga 
bermanfaat 11:32:09 

Pemberian Goody Bag ke Pemangkul Kebijakan. 11:33:23 

================================================================ 

Pembicaraan Selanjutnya.  

PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBELAJARAN K13  

Panelis:Pak Onno Purbo, Sri Hargiyanto Suryopranoto(PUSTEKOM)  

Moderator: Pak Yoyon 

 

1. Pak Sri Hargiyanto (PUSTEKOM) 
- Pustekom tugasnya khususnya pengembangan TIK. 
- Menyediakan portal rumah belajar, tv-edukasi, radio-edukasi, portal 

budaya nusantara 
- Pustekom juga mengelola infrastruktur dan jaringan TIK. Saat ini sekolah 

secara mandiri dapat berlangganan internet layanan dari pustekom dapat 
dialihkan ke sekolah yang lebih membutuhkan, Jaringan Pustekom akan di 
alokasikan untuk sekolah di daerah-daerah 

- Elemem layanan Pustekom:  
1. email,  
2. materi ajar digital(peran guru TIK besar di sini membutuhkan 

kemampuan TIK yang memadai untuk mengembangkan hal ini),  
3. elemen pembelajaran dan pelatihan(Dilatih, dikembangkan materinya 

lagi, dilatih lagi dan dikembangkan lagi). Pada rumah belajar learning 
path bisa dirancangsendiri, diklat bisa dirancang sendiri,  

4. penilaian(forum/diskusi, test/ujian, proyek praktek), 
5. karya tulis ilmiah(dengan memanfaatkan ini analisa kelas dapat dilihat 

di portal ini),  
6. pengembangan keprofesional berkelanjutan. 

- Penjelasan fungsi dari tiap-tiap elemen 
- Pendekatan K13, merubah paradigma menjadi berpusat pada murid 
- Menjelaskan struktur proses belajar: mengamati(melihat, mendengar, 

merasakan), mengasosiasi(membandingkan, mengelompokkan, 
menyimpulkan,memodifikasi), mencoba(menganalisa, mencocokkan, 



membuktikan), mendiskusikan(membaca kontrak sehingga anak-anak 
berlatih berkomunikasi, diskusi pair 2/ 4-4 diskusi tatap muka penting juga 
untuk membentuk karakter, bisa online), mengkomunikasi(membuat 
project, membuat laporan, membuat publikasi) 

- Peran literasi TIK: keterampilan browsing, downloading, memutar 
video/audio, perlu internet, komunikasi dalam jaringan, olah gambar, olah 
kata. 

- Dari proses dan layanan yang dijelaskan Pustekom, Pustekom 
menyediakan portal layanan tersebut yang dapat dimanfaatkan peserta. 

- Penutupan Pak Sri 12:03:53 

Tanya Jawab 

1. Pak Tri, Wakil Ketua Kogtik 
Temuan di lapangan, terutama di daerah, masih melarang siswa 
membawa hp dengan alasan jika siswa membawa hp banyak negatifnya. 
Pemanfaatan email masih belum maksimal, suka lupa password. Banyak 
dari daerah menghendaki pelatihan-pelatihan. 

2. Surono, SMK Bandung 
Selama pembelajaran kami tidak menggunakan layanan pustekom karena 
kurangnya sosialisasi layanannya walaupun banyak layanan yang 
disediakan. Kami menjadi lebih cinta penggunaan googledan edmodo 

3. Suriyati, 
Sarana dan prasarana dalam layanan ini tidak cukup memperhatikan 
kondisi daerah-daerah. Menanggapi penggunaan hp di sekolah, saya 
memang melihat banyak negatifnya. Contoh dalam kbm siswa di belakang 
menonton video porno. 

 

Jawab 

- Penyalahgunaan hp dikarenakan kurangnya pemanfaatan teknologi hp 
tersebut. Memberikan contoh sekolah yang memiliki inovasi pemanfaatan 
hp pada hal yang lebih baik sehingga tidak sempat buka macem-macem. 
Guru harus bisa lebih inovatif menanggapi hal tersebut. 

- Sangat senang jika bisa memberikan pelatihan bersama komunitas ini. 
Pustekom cukup kewalahan banyaknya permintaan dari kabupaten-
kabupaten. Pustekom membuka diri untuk bekerja sama. 

- Menanggapi Bu Suriyati, sarana dan infrastruktur di daerah juga memiliki 
kesulitan tersendiri. Fasilitas teknologi seperti tv, radio, bahkan belum kita 
maksimalkan dalam edukasi. Contoh dahulu kita belajar bahasa inggris 
hanya dengan mendengar radio asutralia, kenapa kita tidak manfaatkan tv 
dengan lebih maksimal dalam edukasi  

 



Moderator: Marilah kita sama-sama memanfaatkan dan mengakses 
layanan yang telah disediakan PUSTEKOM 

Acara kembali dimulai steleah ISHOMA 13:08:11 

Pembicara: 

1. Onno W. Purbo Ph.D 
2. Prof. Dr. Samion 
3. Prof. Dr. Eko Indrajit 

Moderator: Pak Yoyon 

 

- Onno W. Purbo memberikan paparan: 
- Kira-kira intinya adalah saya ingin usul, aslinya ingin TIK kembali masuk 

kurikulum, saya punya alternatif cara lain jika Kementrian tetap ngotot. 
Kita paham Diknas ada E-raport tapi kita guru-guru TIK ini yang tidak 
dianggep. Mereka gak butuh kita tapi butuh. Diknas ingin automasi tapi 
tidak peduli bagaimana caranya. Memperkenalkan E-Learning, silahkan 
gunakan server sekolah. Coba hitung biaya foto kopi sekolah, rekor saya 
temukan di Palangkaraya 22 juta rupiah untuk biaya foto kopi. Server yang 
saya gunakan hanya memiliki biaya 10 juta. Artinya biaya foto kopi bisa 
digunakan untuk beli server. Melihat budaya seluruh siswa di Indonesia 
mereka belajar jika ada ujian, kita berikan saja ujian terus biar pinter, 
dengan komputer justru membuat pintar siswa. Dengan E-Learning tidak 
da biaya buat foto kopi soal lagi untuk ujian. 

- Menggunakan sistem operasi edubuntu. 
- Mengenalkan aplikasi-aplikasi penunjang materi ajar siswa, seperti 

gcompris untuk fisika SD 
- Youtube bisa menjadi guru untuk ilmu-ilmu bukan terapan. Seperti gitar, 
- Handphone powerful untuk pendidikan, coding kids untuk programming di 

android. 
- Mengenalkan App Inventor, membuat aplikasi android dengan mudah. 

Melakukan demo membuat aplikasi di app inventor 
- Mohon maaf karena butuh internet, memberikan solusi penggunaan 

repeater 3g namun pengadaan tersebut ilegal, butuh nego dengan 
kementrian, bahwa teknologi sudah ada harga terjangkau berikan izin lah 
menkoinfo. 

- Memberikan informasi lab mini di garut dengan raspberry pi pada tingkat 
SD yang dicanangkan oleh Dewis Akbar. Lab tersebut keliling ke sekolah-
sekolah di Garut. Garut menerima ICT Awards dari menkoinfo. 

- Menampilkan ide dari Dewis Akbar bahwa teknologi sangat powerful tidak 
perlu bantuan diknas kita bisa memanfaatkan inovasi ini 



- Memberikan informasi email pembicara:  onno@indo.net.id, twitter: 
@onnowpurbo 

- Jika ingin ilmu saya, kirim hardisk 2 terra/ 4 terra. Jangan lupa selipkan 
15ribu untuk kirim balik 

Moderator: Pak Onno sudah memberikan jalan keluar tinggal kita mau berubah atau 
tidak 

- Prof. Dr. Samion 
- Latar pendidikan saya dari teknologi pendidikan. Tidak bisa dipungkiri 

pekerjaan sehari-hari tidak terlepas dari komputer. Untuk itu kita harus 
mampu dan menguasainya terlebih menuju Indonesia emas 2045. Sangat 
disayangkan pemerintah hanya melihatnya sebagai alat. Tim perumus 
harus merumuskan TIK tidak hanya sebagai alat, tidak hanya 
mengajarkan sebagai pemakai, sehingga memunculkan inovasi dan 
pencipta yang kreatif. Prakarya yang dimaksud harus jelas, prakarya yang 
mana, yaitu TIK-nya. Legalitas guru TIK tidak hanya sebagai pelayan dan 
pembimbing.  Pemahaman IT perlu ditingkatkan. Temuan saya efektifitas 
penggunaan TIK masih sangat kurang. Dapat dikatakan TIK-nya sendiri di 
Indonesia terbengkalai. Perlu dan penting guru menguasai keterampilan 
dasar komputer. Konsekuensi penghapusan pelajaran TIK adalah 
penyalahgunaan TIK oleh generasi muda. TIK sebagai ilmu masih jauh 
dari harapan, pemanfaatan dan pemahaman TIK masih pada tataran 
pemakai atau bersifat konsumtif. Penutup 

- Prof. Dr. Eko Indrajit 
- Gara-gara bergaul dengan Om Jay saya mengambil keputusan untuk 

mengambil S3 Teknologi Pendidikan. Saya selama ini melihat dari sisi IT 
sehingga perlu melihat dari sisi pendidikan. Masalah dunia sama terkait 
TIK, “Belajar TIK atau TIK untuk belajar”. 

TIK Untuk Belajar:  

o Menerangkan TIK dalam konteks Teknologi Pendidikan, Selama 
TIK memenuhi dukungan terhapad pembelajaran dan memperbaiki 
hasil belajar tugas TIK sudah cukup. 

o Dua prinsip penting dan mendasar: 
  Prinsip guru dan pendidikan: bagi guru teknologi yang paling 

bagus di sekolah adalah teknologi yang ada. 
 Menciptakan sumber daya manusia  yang kompeten adalah 

dengan menggunakan teknologi yang ada, masalahnya 
dalam persaingan global negara lain memiliki teknologi yang 
lebih canggih dari kita. 

o Sudah menjadi sekenario dunia semua orang menjadi terhubung, 
internet gratis, 

o Sudah ada internet dahulu sebelum sekolah, 

mailto:onno@indo.net.id


o Menerangkan pangangan google dan unesco: google 
o Generasi sekarang sudah memiliki keterampilan IT sehingga bukan 

masalah daya saing atau tidak masalah relevan atau tidak. 
o Bagaimana cara mendapatkan pendidikan yang berkualitas 

Belajar TIK 

o Jika TIK itu ilmu buktikan kalau itu ilmu, Ontologinya apa, 
Epistemologi, Aksiologi. Ilmu komputasi, penerapan dan 
pengembangan produk-produk komputasi, membantu manusia atau 
organisasi dalam meningkatkan hidupnya. Confirm TIK itu ilmu. 

o Menerangkan rumpun ilmu dari imu komputasi, 
o Apa sih sebenarnya yang disumbangkan ilmu komputer,  

 mampu berfikir logis 
 mampu berfikir terstruktur 
 mampu berfikir sistematis 
 mampu berfikir holistik(menyeluruh/utuh) 
 mampu berfikir secara algoritmis 
 mampu berfikir secara kreatif 

• menerangkan contoh pemberian tugas klasifikasi 
dinosaurus menurut siswanya sendiri sehingga proses 
pengamatan dan klasifikasi diikuti oleh siswa. 

• Memberikan pertanyaan yang memicu kreatifitas 
sehingga jawabannya bukan sekedar copy dan paste.  

• Memberikan contoh pertanyaan dengan menanyakan 
kondisi ibunya saat melahirkan. 

Paparan terdapat pada youtoube search keyword “eko 
indrajit” 

 Mampu berfikir inovatif 
 Mampu berfikir global 
 Mampu berfikir secara jejaring 
 Mampu berfikir secara etis. 

• Hal yang penting terkait ini. Studi kasus: 10 siswa 
terbaik saat diketik namanya di google kita lihat 
perilakunya tidak baik, suka maki-maki orang, dsb. 

• Ke depannya riwayat anda di internet menjadi CV 
anda, perlunya etika dan kualitas terbaik yang perlu 
ditunjukkan di internet. 

o TIK adalah tujuan dan juga jalan untuk mencapai tujuan.  
o Kompeten dalam konteks TIK: bekerja secara produktif dan 

kompetitif, berinovasi secara kreatif, berdaptasi dengan dunia 
global, .. 



o  Kesimpulan: untuk menciptakan SDM yang seperti itu harus 
dirancang. Pendidikian formal memiliki rancangan kurikulum. 
Sehingga harus ada dan dirancang dalam kurikulum. Melalui mata 
ajar atau cara belajar? Untuk kota besar dua-duanya untuk daerah-
daerah lebih mudah sebagai mata ajar karena lebih sulit 
mempersiapkan gurunya mengadopsi cara belajar. 

o Penutupan oleh Prof. Dr Eko Indrajit  
14:37:13 

Pertanyaan 

1. Muhammad Suyadi, SD Fastabikul Khairat Samarinda 
- Bertanya tentang tutorial repeater 3g.  

2. Bu Wiwin, SMP PGN 1 Bekasi 
- Dari pemaparan pak eko barusan disini sangat jelas bagi kita semua 

bahwa TIK sebagai suatu keilmuan meski dibilang mana dulu nih 
komputer dulu apa sekolah dulu. Paparan bapak cukup membuka TIK 
sebagai keilmuan yang menghasilkan kompetensi yang disebutkan tadi. 
Kalau TIK memang bisa menjadi suatu keilmuan yang bisa membimbing 
bangsa, menurut bapak dari tingkat sd, smp, sma bagian-bagian yang 
disampaikan tepatnya seperti apa sih sehingga bisa memberikan 
pelajaran TIK yang baik? 

 

 

Tanggapan: 

1. Memberikan solusi pembelian repeater dan penggunaannya, membuat bts 
sendiri, dengan mengingatkan bahwa aksi ini ilegal, pura-pura saja tidak 
tahu. 
  

2. Pak Eko, pertanyaan bu wiwin yang membuat saya kuliah lagi. Kenapa 
dulu ada perusahaan besar tiba-tiba bubuar, negara besar bubar, yang 
bubuar itu adalah yang tidak mau belajar. Langkah pertama Samakan 
prinsip: kompetensi yang diinginkan oleh anak bangsa, oke sama, langkah 
ke 2, perlu di rancang, rancang dalam kurikulum, dalam bentuk apa, 
bentuk mata pelajaran atau embedded, mana yang cocok untuk mata 
pelajaran, mana yang cocok untuk embedded. Jawabannya heterogen tiap 
sekolah memiliki visi-visi sendiri sehingga terbuka untuk setiap sekolah 
membuat pilihannya sendiri. Karena tidak mungkin melahirkan anak-anak 
yang kompeten jika tidak dengan guru-guru yang kompeten, dan setelah 
jadi guru pun harus tetap haus akan ilmu. Menjemput ilmu, dahulu mencari 
ilmu sampai negeri cina saat ini mencari ilmu sudah sampai ke hp 
terdekat. Kurang dekat apa lagi, tinggal kita mau menggunakan hp ini 



untuk apa. Dengan contoh: menebak rambut pangeran diponegoro, 
jawabang yang luar biasa dari siswa yang mampu mengkolaborasi macam 
bidang Ilmu, Dengan TIK siswa mampu mendapatkan kompetensi berfikir 
yang berkualitas. 

Moderator: Penutupan dan mengajak memberikan applause yang meriah atas 
pemaparan yang luar biasa. 15:03:30 

 

KEY NOTE SPEAKER: 

Oleh MENDIKBUD Prof. Muhadjir Effendy, MAP 

- Mengapresisasi motivasi yang kuat bagi para guru TIK. Untuk saat ini 
memang memerlukan kerja keras bagi guru untuk meningkatkan 
pendidikan. Persoalan pendidikan ini memang kompleks banyak 
stakeholder dan menghasilkan keputusan yang tidak bulat. Kebijakan 
menimbulkan polemik khususnya posisi guru-guru TIK. Seminarnya yang 
sangat bagus sekali  

- Saya bertekad mengembalikan kedaulatan guru di dalam pendidikan kita. 
Kalau ditanya apa yang paling penting dalam pendidikan kita, 
mengembalikan kedaulatan guru. Guru yang memberikan tenaga segenap 
hatinya mencerdaskan bangsa 

- Kita juga akan mencoba porsi yang layak untuk guru yang menjalankan 
fungsi dan tenaganya sebagai pendidik.  

- Kesan saya, semoga salah, adanya tidak percaya terhadap guru. Kesan 
yang mengarah kepada guru yang tidak dipercaya. 

- Saya juga berfikir jika guru adalah sebagai orang yang tidak dipercaya 
siapa lagi yang dipercaya dalam pendidikan.  

- Kemarin diskusi dengan mas Indra tentang pertanyaan kenapa hasil Ujian 
Sekolah lebih rendah. 

- Saya melihat adanya kemungkinan yang tidak beres yaitu masalah 
kalibrasi, yang buat soal adalah kita yang kemudian diberikan Balitbang 
tapi siapa yang memberikan standar ujian itu. 

- Strategi yang paling bisa ditempuh yaitu mengajak guru membuat Soal. 
- Standard nasional yang tidak bertemu 
- guru harus dilatih dengan melakukan kalibrasi dalam penentuan standard 

nasional pendidikan 
- Harus ada anchor dari kemendikbud yang nanti dipakai untuk kalibrator 

olrh guru-guru untuk menyusun soal yang memiliki standard nasional ini. 
- Standard tersebut harus diuji betul apakah standard tersebut dapat 

dipertahankan. 
- Pelatihan-pelatihan terhadap guru fokus saja pada pelatihan penyampaian 

dan evaluasi pengajaran terhadap siswa. 



- Konteks TIK menjadi sangat strategis ke depan. Semua ujian sekolah 
maupun nasional berbasis TIK. Tahun insaAllah depan bisa 90 % berbasis 
komputer. 

- Perlu standard baru karena standard lama sudah tidak relevan 
- Paling tidak sekian dan mudah-mudahan bisa melegakan bagi para guru-

guru TIK 
- Penutup paparan 15:24:49 

================================================================ 

KURIKULUM CODING 

Oleh  :  

Bapak Indra Charismiadji(Eduspec Indonesia),  

Bapak Timmy Theopelus (Axioo) 

Moderator : Pak Yoyon 

 

Dibuka oleh Moderator 15:32:41 

1. Bapak Indar Charismiadji (Edustec) 
- Setelah 3 tahun akhirnya kemendikbud telah membuka pintu. Khususnya 

dengan istilah-istilah coding 
- Di beberapa negara sudah meng-upgrade pelajaran TIK-nya dengan 

coding. Contohnya Amerika Serikat, Obama mengeluarkan $4 Billion 
untuk pendidikan computer science di sekolah 

- Di Inggris merubah kurikulum TIK dengan coding, juga negara 
Finlandia(menggunakan jam matematika), Uni Eropa, Australia 

- Berdiskusi memasukkan coding masuk kurikulum. 
- Kepentingan pembangunan sumber daya dengan membangun startup 

tidak hanya itu yang kerja di sana siapa? Jangan seperti gojek yang 
programmernya import. 

- 300 SMK di 6 Kota sebagai pilot penerapan coding dalam kurikulum. 
- Penjelasan implementasi coding di SM, menggunakan sandbloqs 
- Memberikan sample lesson  
- Januari mengadakan ToT 
- SMP, SMA sudah ada indikasi melaksanakan coding. 
- Dari edustec mohon dukungan dari bapak ibu sekalian, hasil kerja keras 

kita sudah terlihat arahnya, semoga anak didik kita menjadi anak bangsa 
yang cerdas 

- Penutupan 15:48:44 
 

2. Timmy Theopelus (Direktur edukasi Axioo) 



- Axioo sudah beberapa tahun bekerja sama dengan dunia pendidikan 
- Teknologi berkembangnya sudah sangat luar biasa, menampilkan 

komputer yang ukurannya sangat kecil dengan kemampuan umum 
- Menjelaskan Ubiquitous /Internet of Things dimana internet tidak hanya 

menghubungkan komunikasi antar manusia namun antar benda. 
- Axioo dalam dunia pendidikan mengajarkan keterampilan bersama guru 

ke sekolah-sekolah tidak lagi memberikan pelatihan kepada karyawan 
- Tantangan tenaga kerja yang digantikan mesin, sehingga perlu 

memahami IT. IT mengajarkan logika, logika pelajaran matematika 
berubah menjadi hafalan, TIK tidak bisa dengan hafalan. 

- The Great Teachers Inspires. Cara agar guru menginspirasi cukup mudah. 
Yaitu mengajar dengan teknologi. Memberikan contoh video menerangkan 
“Fun Theory” 

- Axioo membuat smart classroom. Menampilkan 164 sekolah Axioo 
dengan smart classroom. 

- Program kelas khusus Axioo, dipilih dengan test, belajar dengan kurikulum 
axioo, dan dapat disertifikasi secara internasional 

- Menerangkan berharganya gelar sertifikasi internasional 

Pak Idam, Sertifikasi 

- Bahu membahu dengan axioo keliling Indonesia  
- Berkomitmen melatih 600 guru 

Pak Timmy 

- Axioo memberikan sertifikasi kepada siswa binaannya dibiayai Axioo 
- Axioo terus memberikan pelatihan-pelatihan ke sekolah 
- Penutup 16:19:10 

Moderator: Axioo selain perusahaan di bidang IT namun juga perusahaan yang 
berusaha mencerdaskan bangsa melalui IT 

 

3. Pak Youri Lylie (Kogtik) 
- Mengapresiasi kehadiran dan perjuangan guru-guru dan peserta yang 

hadir. 
- Menerangkan 10 manfaat tentang memahami digital literacies atau hal-hal 

yang perlu dipahami agar melek dengan teknologi. 
o 1. Dengan TIK menghemat waktu 
o 2. Belajar lebih cepat 
o 3. Menghemat Uang 
o 4. Membuat lebih aman 
o 5. Selalu memperoleh informasi lebih cepat 
o 6. Selalu terhubung (dengan internet lebih baik availability) 



o 7. Membuat keputusan yang baik (dengan memiliki digital literacies 
mampu membuat seseorang dapat membuat keputusan yang baik) 

o 8. Dapat membuat anda bekerja 
o 9. Membuat lebih bahagia (seperti lagu, film, hal-hal yang membuat 

bahagia) 
o 10. Mempengaruhi dunia 

- Jangan sampai guru TIK tidak memahami tentang digital literacies yang 
bahkan orang awam saja sudah memahami. 

 

Moderator: Banyak sekali manfaat memahami 

 

Pertanyaan 

1. Benny Kurniadi 
Kesempatan yang saya tunggu-tunggu melihat Axioo class program. Saya 
ingin memiliki kesempatan mengikuti Axioo class program dan bagaimana 
caranya? 
 

2. Budi Irawan, SMP N 3 Depok 
Saya ingin mengapresiasi kepada kogtik dan pak Indra dan SMP 3 sudah 
menerapkan coding di SMA. Saya lebih gembira lagi mendengar smp sudah 
memikirkan pengajaran coding juga. Mohon informasi terus dari kogtik dan 
pak indra jika ada ToT agar dapat turut serta. 
 

3. Evi, SMA N 1 Mojokerto 
Sekolah kami yang besar, namun tidak banyak yang menerima perubahan, 
ingin memasukkan office356, dan mengajarkan digital literacies belum 
berhasil.  ke depannya ingin mengundang Pak Onno ke sekolah kami. Kami 
dari SMA ingin sekali ikut Axioo Class Program 
 
Jawabannya 
Timmy 
1. Untuk ikut program Axioo, terbatas, kita seleksi, masuk ke web Axioo 

class program http://www.axiooclassprogram.org/ silahkan isi informasi 
sekolah. Bisa namun butuh komitmen dari pihak sekolah karena SMA 
akan ada perubahan-perubahan cukup ekstrim seperti jam dan 
memasukkan kurikulum axioo. Setelah itu ada sesi audiensi, lolos 
audiensi, baru nanti akan kita jalankan Axioo class program di sekolah. Ini 
juga menjawab pertanyaan 1 dan 3 bagaimana cara daftar ke Axioo Class 
Program. Bisa dilihat di web yang disebutkan. 
 

http://www.axiooclassprogram.org/


2. Pak Indra:  
Untuk pelatihan kita fokus ke kota-kota yang disebutkan. Jadi sekolah 
yang di sekitar wilayah bisa masuk ke salah satu yang disebutkan tadi. 
Contoh mojokerto bisa pelatihan yang di surabaya. Nanti akan kita coba 
hubungi. Pelaksananya  adalah bapak ibu sekalian, kami menyiapkan 
pelatihan dan kurikulum, yang menjadi eksekusi pelaksana mencerdaskan 
bangsa adalah bapak ibu guru sekalian. 
 
Moderator: Penutup dan terima kasih atas pembicara. 16:47:47 

================================================================ 

 
MC:  

- Alhamdulillah acara sudah selesai dari pagi sampai sore, kita 
bersyukur bapak menteri dapat mengunjungi kita. 

- Ada Sesuatu di bawah bangku anda, yang dapat silahkan maju 
- Pemenang dapet kaos dan jaket. Selamat 

================================================================ 

Menjawab tantangan Pak Menteri untuk merancang blueprint. 

Ibu Dewi, Pengurus dan sekaligus Dewan Pimpinan Aktifindo 

- Hadir di sini memenuhi undangan Pak Wijaya 
- Saat ini Aktifindo fokus mengembangkan kualitas guru-guru, khususnya 

TIK, terutama pesetaraan kompetensi. 
- Bersama berjuang memperjuangkan coding, TIK menjadi computer 

science 

Om Jay 

- Agenda 2017 banyak program, dari Axioo, Edustec, Microsoft. Butuh 
saran untuk program kita ke depan. 

 

Usul 

- Kita harus kompak, jangan sampai ada perpecahan lagi. Untuk ke depan 
kita harus bersatu, langkah-langkah ke depan sudah ada tahapannya 

- Pak simon simarmata, Harapan Bangsa 
Biarkan yang lain dengan proyeknya, kita, kogtik, benahi dulu ranah kita. 
Mari kita berjalan bagaimana TIK  ini . sangat respect dengan pak Indra 
coding masuk dalam smk.  

- Jangan lupakan Guru TIK dan KKPI. Pikirkan juga yang di daerah. Kita 
kompak lah sebagai rumah bagi kami agar tidak menimbulkan 



kebingunagan di daerah-daerah. Segera berislah dengan niat yang 
sesungguhnya. Kami membutuhkan perjuangan bapak ibu  

- Om jay dan Bu Dewi sudah berusaha menyatukan tujuan 
- Dari Bekasi: dari cilingsih sudah membina lab, anak didik bahkan belum 

bisa membaca dan menulis. Dengan TIK anak SD dapat sebagai sarana 
pembelajaran huruf, membaca, menulis, merangkai kalimat 

- Madrasaj: kesempatan ini kesempatan yang baik sekali, namun saya 
belum mendapatkan anglenya, mau diawa ke mana? Perlu diperjelas mau 
ke mana, TIK mau dibawa ke mana, Kami dari madrasah mohon dilibatkan 
dalam TIK dan KKPI karena madrasah sering ketinggalan. 

 

Tanggapan 

- Seminar dan kegiatan kami selalu kami dokumentasikan secara baik. 
Silahkan dibuka di youtube rekaman kami dan beri kesimpulan sendiri. 

- Untuk saat ini TIK/Prakarya adalah win-win solution. 
- Ketika kita melakukan seminar diharapkan ada solusi dan draft akademik 

yang kemudian bisa kita berikan ke pak menteri. Seminar tidak hanya 
seminar yang kemudian menjadi bias. Aktifindo dan kogtik punya visi yang 
sama namun masing-masing punya konsep dan jalur masing-masing. 
Butuh waktu untuk duduk bersama merumuskan konsep, draft, atau 
blueprint TIK dalam konteks coding atau computer science. 

- Lebih ke arah strategi mengirim ke draft ke kementrian. Pengalaman 
membuat kurikulum, kita bikin draft bersama beberapa orang, dan perlu di 
test. Bentuknya TIK atau Prakarya ya kita tes saja. Namun sekarang 
dengan linear jalur depan dan jalur belakang Diknas masih memiliki 
kekuatan untuk nolak.  

o Taktik main power(saat ini kita main power seperti ini), main duit, 
main massa 

o  Yang bisa kita coba adalah dengan main massa, guru memiliki 
murid, murid adalah massa, kita gunakan murid untuk menyerang, 
murid mau menyerang apabila murid dan orang tua bisa merasakan 
manfaat dari TIK. Kita harusTaktiknya begini, menaikkan sekolah 
dengan anggapan tidak untuk menaikkan sekolah kita sendiri tapi 
sebagai contoh untuk sekolah lain sehingga sekolah lain berpikiran 
kok kita gak bisa ya. Lebih enaknya kita buat nego antar menteri, 
jika tidak bisa kita audiensi dengan menteri sebagai asosiasi. Dana 
12 triliun per tahun internet masuk desa dapat digunakan untuk 
internet masuk sekolah namun perlu nego.  

- Coba strateginya langsung dengan dobrakan satu sekolah sebagai contoh 
menjalankan TIK dan berikan hasil dan evaluasinya.  

- Tes pengajaran TIK untuk guru yang berani mati, menjadi tauladan 
penerapan pengajaran TIK. 



 

Acara Ditutup pukul 17:50:24 
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