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Bulan Mei menjadi satu bulan yang memiliki arti bagi APKOMINDO(Asosiasi
Pengusaha Komputer Indonesia), karena pada bulan ini satu tahun yang lalu,
tepatnya tanggal 8 Mei 2017, APKOMINDO resmi meluncurkan satu program
edukasi yang bertitel APKOMINDO eXcellent Center(AXC). Peluncuran ini men
jadi tonggak kepedulian APKOMINDO terhadap edukasi khususnya pendidikan
TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Indonesia.
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nya. Selama satu tahun kiprah AXC, telah banyak program maupun kegiatan
yang dilakukan. Program REGOS(Relawan Goes to School) yang digawangi
oleh Relawan TIK bersama relawan TIK dari Korea berhasil dilaksanakan AXC
di Jakarta. Tidak lama setelah itu seminar bertema “Pembelajaran Abad 21” di
jalankan bersamaan dengan digelarnya Festival TIK di Banda Aceh.
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Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat provinsi Jawa Barat. Dan ditahun 2018
ini, telah banyak acara-acara yang digelar oleh AXC untuk meningkatkan kom
petensi bagi guru dan siswa. Beberapa diantaranya adalah workshop-workshop
e-Learning dan Ekonomi Kreatif Dasar bagi para guru tingkat SMP, SMA dan
SMK di wilayah Jakarta, Bogor dan Bekasi.

Pemimpin Redaksi :
Suhendra Marzuki

Desain :
Bondan Sejiwan
Sekretariat :
Siddiq
Wulan
Diterbitkan oleh :
Apkomindo
Untuk Kalangan Sendiri
Percetakan :
Multi Print
021 4243782 / 4244038
Alamat Redaksi/
Sekretariat :
Harco Mangga Dua Blok I No. 28
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta
10730
Telp. (021) 6123781, 6120143
Fax. (021) 6120957
eMail : apkomindo@indo.net.id
Website : www.apkomindo.info

Sementara itu, rangkaian kegiatan APKOMINDO tidak berhenti. Pada 16 Maret
2018, gelaran tahunan APKOMINDO MEMBER GATHERING 2018 diselengga
rakan. AMG 2018 digelar di secretariat APKOMINDO, Harco Mangga Dua Blok
I No. 28 dengan menggelar satu talkshow bertema “Teknologi Blockchain dan
Prospek Bisnisnya.” Talkshow ini dibawakan oleh Ir. Michael S. Sunggiardi, se
orang praktisi TIK dan acara ini dihadiri oleh anggota-anggota APKOMINDO.
Setelah gelaran AMG, APKOMINDO kembali menghadirkan satu event seminar
bekerjasama dengan Goethe Institut. Acara ini bertujuan untuk menggali potensi
kerjasama antara Indonesia dan Jerman, khususnya dibidang edukasi. Dan, be
lum lama ini, APKOMINDO turut memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan
Ujian Nasional untuk tingkat SMP. APKOMINDO memberikan bantuan 87 unit
computer untuk pelaksanaan UN di SMP 62 Jakarta Timur.
Semoga semua kegiatan yang berjalan membawa berkah dan membawa kemaju
an kepada semua. Selamat Ulang Tahun AXC, Maju Terus APKOMINDO.!
Salam Apkomindo
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Asus X441SA

Laptop Ramping,
Harga Miring
ASUS memperkenalkan satu laptop terbaru
nya yang ditujukan untuk kalangan pelajar
dan mahasiswa. Laptop terbaru ASUS ini diberi label ASUS
X441SA. Bodinya ramping dan ringan, Asus X441SA da
pat dibawa dengan nyaman. Tidak hanya bodi laptopnya
saja, ukuran charger yang dimilikinya juga ringkas. Mirip
seperti charger smartphone. ASUS membekali laptop ini
dengan layar 14inci beresolusi HD. Keyboard yang disedia
kan berdesain chiclet sehingga nyaman digunakan untuk
mengetik. Untuk mendukung performa terbaik, ASUS mem
benamkan prosesor Intel Celeron N3060 1,6GHz dengan
RAM 2GB. Spesifikasi ini sangat menunjang bagi siswa
maupun mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Untuk me
nyimpan tugas yang telah dikerjakan, telah tersedia hard
disk dengan kapasitas 500GB yang dapat digunakan. Untuk
konektivitas, ASUS membekali perangkat ini dengan konek
si port yang cukup lengkap Tersedia port VGA dan HDMI
yang dapat digunakan untuk menyambungkan ke proyektor
atau monitor eksternal. Selain itu, terdapat pula port USB

3.0 serta port USB 3.0 Type C. Ketika jenuh mengerjakan tu
gas, anda dapat menikmati musik dengan suara yang jernih
berkat teknologi audio ASUS SonicMaster yang dilengkapi
2 speaker dibagian depan laptop. ASUS X441SA telah di
lengkapi pula dengan drive DVD-RW yang dapat digunakan
untuk membaca ataupun menulis kepingan DVD. Dengan
berbagai fitur dan spesifkasi yang menarik, Asus X441SA
cocok untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mahasiswa
dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Harganya juga amat
terjangkau, yaitu Rp3.699.000, termasuk sistem operasi
Windows 10.

Lenovo IdeaPad 330

Laptop Asik, Spesifikasi
Ciamik
Lenovo kembali merilis hadirnya perangkat terbaru mere
ka dari lini IdeaPad. Laptop terbaru besutan Lenovo kali ini
diberi titel Lenovo IdeaPad 330. Lenovo mengklaim bahwa
perangkat terbaru ini memiliki harga jual paling ramah
kantong dengan spesifikasi yang cocok bagi para
pelajar maupun mahasiswa. IdeaPad 330
hadir dengan pilihan layar bervariasi,
mulai dari ukuran 14inci dengan reso
lusi HD, ukuran 15.6inci beresolusi
HD+ dan ukuran layar 17inci beresolusi Full
HD. Disektor dapur pacunya, Lenovo juga memberi
kan beberapa pilihan konfigurasi, mulai dari prosesor Intel
Celeron Dual Core N4000 hingga yang paling bertenaga
menggunakan prosesor Intel Core i7-8750H.Disektor grafis,
IdeaPad 330 menggunakan kartu grafis NVIDIA GeForce
GTX1050 cukup memadai untuk kegiatan multimedia yang
didukung dengan OS Windows 10. Laptop ini dilengkapi pula
dengan DVD Drive serta fitur opsional seperti sensor sidik

jari
dan
layar sen
tuh. Lenovo
menyedia
kan beragam
pilihan
warna
yang dapat anda
pilih sesuai selera,
warna
yang tersedia antara lain
Platinum Grey,
Onyx Black, Mint Green,
Midnight Blue, Blizzard
White dan Chocolate. Warnawarna ini membungkus body laptop yang terbuat dari mate
rial PC-ABS. Lenovo IdeaPad 330 dipasarkan dengan harga
mulai US$349.99 untuk ukuran layar 14inci.
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Wacom Intuos CTL 4100

Tablet Grafis Dengan Akurasi Tinggi
Wacom Co, Ltd, satu perusahaan asal negeri Sakura, Jepang yang
memproduksi tablet grafis memperkenalkan satu perangkat terbarunya
dari lini Intuos. Tablet grafis terbaru ini diberi title Wacom Intuos CTL4100. Perangkat baru yang banyak digunakan oleh para desainer grafis
ini telah dilengkapi dengan pena dan memiliki tekanan yang lebih sen
sitive dengan pressure level 4096. Pena ini akan memberikan kontrol
dan akurasi yang lebih tinggi. Perangkat ini memiliki active area 152.0
x 95.0(6.0 x 3.7in) dan resolusi yang dihasilkan 2540lpi. Wacom Intuos
terbaru ini memiliki berat berkisar 230g dengan warna hitam. Untuk
pena nya, berat pena ada di kisaran 11.2g dan telah diperkuat dengan
teknologi Wacom Pen 4K. Layaknya seri Intuos yang lain, perangkat
baru ini juga memiliki 4 tombol ExpressKey yang dapat diatur fungsi
nya seperti tombol pada keyboard. Bagi anda yang berprofesi sebagai
desainer grafis, komikus atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan
dengan gambar dan grafis maka ini menjadi satu perangkat wajib yang
anda perlukan. Berminat?

Dell XPS 13

Desain Elegan, Lebih
Tipis, Lebih Ringan

Beberapa waktu yang lalu, Dell Indonesia memperkenalkan
satu laptop Dell XPS 13 versi terbaru. Kenapa disebut terbaru?
Karena versi ini, Dell menghadirkan laptop 13 inci dengan de
sain yang lebih cantik dan elegan dibanding versi sebelum
nya. Dell XPS 13 terbaru ini hadir dengan bodi yang lebih tipis,
lebih ringan tetapi tetap kuat berkat bahan fiber glass yang
kuat, tahan gores dan mudah dibersihkan. Layarnya meng
gunakan teknologi InfintyEdge 4K Ultra HD dengan contrast
warna 1500:1 sehingga warna yang dihasilkan sangat jernih.
Untuk bagian dapur pacunya, Dell membenamkan prosesor
Intel i7-8550U CPU dengan clock speed 1,8GHz. Keberadaan
prosesor ini didukung dengan RAM sebesar 8GB. Laptop ini
membenamkan Windows 10 Home 64 Bit sebagai sistem
operasinya. Disektor grafis, Dell mengusung kartu grafis
Intel UHD Graphics 620. Dell memperkuat laptop ini
dengan baterai berdaya 3200mAh yang mam
pu bertahan selama 12 jam saat baterai
penuh. Dengan tampilan yang elegan
serta performa yang mengagumkan,
laptop ini dapat digunakan untuk berbagaim
macam pekerjaan seperti desain atau pekerjaan lain yang
membutuhkan spesifikasi tinggi.
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Acer Swift 5

Perpaduan Desain Elegan Dan
Kinerja Prima
Acer pada tanggal 23 Mei yang lalu memperkenalkan
satu laptop terbarunya yang diberi nama Acer Swift 5.
Swift 5 dirancang untuk pengguna yang menginginkan
portabilitas luar biasa, kinerja yang mumpuni serta sen
tuhan desain yang penuh gaya. Acer menggunakan
material perpaduan logam magnesium-lithium super
ringan untuk penutup atas dan bawah, serta perpaduan
logam magnesium-aluminium untuk kekuatan ekstra di
area sandaran tangan. Dimensi layar yang disuguhkan
berukuran 15inci dengan resolusi Full HD IPS 1. Layar
ini memiliki fitur Acer Color Intelligence yang dapat
menyesuaikan gamma dan saturasi secara real-time
sehingga mampu mengoptimalkan warna layar dan ke
cerahan saturasi yang berlebihan. Acer juga membe
namkan teknologi Acer BluelightShield, yang berguna
untuk menyesuaikan emisi blue-light pada layar. Un
tuk mendukung performa terbaik, Acer mempercaya

kan
prose
sor Intel i7
berbasis platform
Intel Coffe Lake.
Untuk urusan penyimpanan,
perangkat ini telah dileng
kapi SSD berkapasitas hingga 1 TB dan memori DDR4 16
GB. Acer mempercayakan Windows 10 sebagai system
operasinya. Disektor konektivitas, Acer membenamkan 1
port USB 3.1 Tipe-C Gen 2 (10 Gb/s transfer data, men
dukung fungsi charger dan output display), 2 port USB 3.1
Tipe-A (satu dengan power-off charging functionality), port
HDMI, dan card reader SD. Fitur-fitur lain yang disematkan
pada Swift 5 ini antara lain Intel Wireless-AC 9560 yang
menawarkan kinerja Gigabit nirkabel 2×2 802.11ac dan
Windows Hello untuk keamanan. Acer belum dapat me
mastikan kapan produk akan mulai dipasarkan, demikian
juga dengan harganya. So, harus sabar menunggu.

HP Omen 15

Laptop Gaming, Performa Amazing
Pada tahun 2018 ini banyak produsen laptop yang “mengupgrade” produkproduk yang telah ada sebelumnya. Peningkatan ini tentu saja disesuaikan
dengan permintaan pasar dan menjadi satu bukti kecanggihan teknologi.
Banyak produsen yang berlomba-lomba memperkenalkan produknya lebih
tipis, lebih ringan dan lebih segalanya. HP tidak mau keting
galan bersaing. Salah satu produk gamingnya,
H P
Omen 15 yang diluncurkan pada tahun 2017
lalu,
di”upgrade” menjadi lebih tipis, lebih ringan, lebih
kecil
tetapi performa meningkat. Sepintas seperti tidak ada
y a n g
berubah antara HP Omen yang baru dengan keluaran 2017.
Laptop gam
ing ini masih dihiasi warna hitam dengan aksen merah serta bentuk
yang sama. Hanya
saja ukurannya mengecil sekitar 7 persen, demikian juga dengan ketebalan
nya, lebih tipis 5 persen. Layarnya
tetap berukuran 15.6inci tetapi kini dibingkai bezel dengan ukuran lebih tipis. Layarnya tersedia dalam 2 opsi yakni
resolusi 4K dan resolusi 1080p. Untuk performa, HP mempercayakan pada prosesor Intel Gen-8. Sedangkan disek
tor grafis, HP menyematkan kartu grafis NVIDIA GTX 1070 Max-Q. HP juga menambahkan banyak lubang ventilasi
pada produk barunya ini, kipasnya pun memiliki sirip yang lebih besar. HP akan mulai memasarkan Omen 15 ini
pada bulan Juli mendatang. Jadi, tunggu aja.
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Blockchain

Teknologi Masa Depan
Pada beberapa waktu terakhir, ada fenomena
teknologi baru dengan konsep Blockchain.
Teknologi ini muncul ke permukaan setelah
banyak berita yang megangkat tema Bitcoin.
Bitcoin, atau lebih dikenal dengan Crypto Cur
rency merupakan mata uang digital, yang
menggunakan teknologi Blockchain

B

lockchain adalah seruntunan blok yang mengandung
informasi. Struktur ini ditemukan pada tahun 1991
dengan maksud untuk memberi timestamp pada do
kumen digital sehingga dokumen tersebut tidak dapat dihi
langkan atau dipalsukan. Teknologi ini dikenalkan bersama
dengan Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009,
yang mana awalnya teknologi ini di gunakan untuk mencatat
transaksi keuangan dari bitcoin.
Blockchain dapat disebut sebagai sekumpulan data terdistri
busi yang dapat diakses oleh siapa pun. Salah satu keistime
waan blockchain adalah bahwa data yang sudah dimasukkan
ke dalam blockchain akan sangat sulit diubah. Dengan kata
lain blockchain adalah struktur data yang tidak dapat dirubah,
hanya bisa di tambahkan saja. Setiap data dari blockchain
ini saling terhubung dimana kalau ada terjadi perubahan di
salah satu block data maka akan berpengaruh terhadap data
yang selanjutnya.
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Dengan blockchain, setiap transaksi dari bit
coin di simpan dalam sebuah Open Ledger
(Buku Besar) yang di distribusikan ke dalam
jaringan bitcoin. Setiap blockchain ini akan di
bagikan copy datanya kepada setiap kom
puter yang terhubung pada jaringan terse
but. Pada setiap penambahan data akan ada
pengecekan apakah datanya valid atau tidak
yang biasanya proses ini disebut dengan
mining atau di kenal dalam istilah lain Proof
of work.
Terdapat beberapa mekanisme pengamanan
dalam blockchain yaitu data Hash, Proof of
Work dan Konsensus.

Hash
Hash adalah sebuah digital fingerprint atau identitas dari
sebuah data digital. Setiap blok dalam blockchain meng
andung data, nilai hash blok tersebut, dan nilai hash blok
sebelumnya. Data dalam suatu blok bergantung pada jenis
blockchain. Nilai hash berfungsi sebagai pengidentifikasi
yang unik. Setiap blok dalam blockchain memiliki nilai hash

yang berbeda. Salah satu faktor yang menentukan nilai hash
sebuah blok adalah data yang tersimpan blok tersebut. Bila
data dalam suatu blok berubah, nilai hash blok tersebut pun
akan berubah. Karena nilai hash sebuah blok dalam suatu
blockchain tersimpan dalam blok berikutnya, perubahan data
blok tersebut akan terdeteksi dari nilai hash yang tersimpan
dalam blok berikutnya.

Sebagai contoh berikut ini:
GAMBAR HASH.JPG
Melalui contoh tersebut, kita
ketahui identitas digital dari
object “Hello World” adalah
-862545276. Setiap data atau
object digital pada data block
tersebut akan di hash dengan
algoritma SHA-256. Berikut ini
contoh nya :

Proof of Work
POW atau Proof of work adalah sebuah proto
col yang di fungsikan untuk memvalidasi setiap
data yang masuk yang berguna untuk menga
tasi serangan spam dan serangan ddos. POW
yang biasa di pakai pada blockchain biasanya
adalah dengan memastikan string “oooo” pada
setiap hash data dari setiap block ini. Sebagai
contoh adalah berikut ini :
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Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan maka disini
ditemukan variable nonce 179487. Didalam dunia bitcoin
proses ini disebut dengan mining atau menambang coin yang
mana menemukan data nonce dari setiap block.

Kita ketahui pada data di atas data hash nya adalah
"8280412b62d1d5212e269c5f49aed1bd2481b2d00a7
be407a7440505800e3eca" yang mana disini data has
tidak memiliki string "oooo".
Untuk itu kita perlu melakukan proses perhitungan un
tuk mendapatkan nilai hash yang berawalan "oooo"
dengan merubah nilai nonce berikut ini adalah contoh
fungsi untuk menghitung dari hash nya:

Dengan begitu maka data yang akan masuk akan di
validasi dulu apakah sudah mengandung persyaratan
tersebut atau belum. Dengan begini maka akan sedikit
memerlukan waktu untuk proses perhitungan nya.

Konsensus
Pengelolaan blockchain tidak dilakukan dalam satu server
yang terpusat. Data blockchain tidak disimpan dalam satu ter
minal, melainkan tersebar dalam jaringan peer to peer (P2P).
Siapa pun boleh bergabung dalam jaringan ini. Bila seseorang
bergabung dalam jaringan ini, ia akan mendapatkan salinan
blockchain secara lengkap. Ini dilakukan untuk memverifikasi
isi blockchain. Bila ada blok baru yang ditambahkan ke da
lam blockchain, blok tersebut akan dikirimkan kepada semua
terminal dalam jaringan. Masing-masing terminal akan mem
verifikasi blok tersebut dan memastikan bahwa blok tersebut
valid. Bila blok tersebut dianggap valid, tiap terminal akan
menambahkan blok tersebut ke dalam blockchain masingmasing. Terjadilah suatu konsensus, semua terminal dalam
jaringan P2P sepakat menentukan blok mana yang valid dan
blok mana yang tidak valid. Bila ada blok dalam blockchain
salah satu terminal yang berubah, terminal-terminal lain akan
menolak blok tersebut.
Teknologi Blockchain mampu membawa perubahan pada
satu industri dalah hal operasional. Banyak perusahaan-pe
rusahaan besar dunia yang sudah melakukan eksplorasi dan
juga pengembangan Blockchain yang nantinya bisa diguna
kan untuk membantu operasional bisnis mereka. Sebut saja
Microsoft, Accenture, Oracle, IBM, Hyperledger dan masih
banyak lagi perusahaan kelas dunia lainnya yang telah ber
gabung dalam konsorsium Blockchain.
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh CompTIA pada Okto
ber 2017, Penerapan teknologi Blockchain 51 persen diguna
kan untuk identitas digital, manajemen asset dan pelacakan
(49%), distribusi penyimpanan (48%), smart contracts (45%),
serta cryptocurrencies dan pembayaran (44%).
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BISNIS

Kemendikbud dan BRI

Bantu Guru Di Pelosok Miliki Rumah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. ( bank
BRI) bekerja sama dalam membantu guru, khususnya yang berada di pelosok agar memiliki hunian layak
dan terjangkau. Perjanjian kerja sama fasilitasi Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) dan Kredit
Kepemilikan Properti (KPP) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh direktorat teknis di lingkung
an Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dengan bank BRI.

I

ni merupakan salah satu upaya kita untuk memfasilitasi
guru-guru kita, khususnya yang di daerah terpencil. Agar
mereka mendapatkan ketenangan, dan tidak lagi memikir
kan masalah-masalah non teknis dalam menjalankan tugas
nya," disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Hamid Muham
mad yang turut menyaksikan penandatanganan nota kese
pahaman di kantor Kemendikbud, Jakarta (27/04/2018).

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Pembi
naan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Abdoellah; Direktur Pembi
naan Guru Pendidikan Dasar, Anas M. Adam; Direktur Pem
binaan Guru Pendidikan Menengah, Bambang Winarji; dan
Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
dan Menengah, Sri Renani Pantjastuti dengan Wakil Kepala
Divisi (Vice President) BRI, Muhammad Fauzi.

Ditjen GTK bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan di
berbagai wilayah Indonesia segera melakukan pemetaan un
tuk mengetahui data guru yang belum memiliki rumah. "Yang
menjadi sasaran kita memang para guru yang belum memi
liki rumah. Untuk saat ini, bagi mereka yang sudah memi
liki penghasilan tetap," ujar Dirjen Hamid. Fasilitasi kepemi
likan hunian layak yang dilakukan Kemendikbud dan bank
BRI ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi guru
yang belum memiliki rumah yang layak huni dan terjangkau.
Awalnya, program ini diberikan kepada para guru garis de
pan. Program yang ditawarkan dalam pemberian kredit juga
bervariasi, antara lain Program Kredit Pemilikan Rumah Se
jahtera dan Program Kredit Pemilikan Properti bagi Guru dan
Tenaga Kependidikan.

Untuk tahap awal akan disalurkan Fasilitas Likuiditas Pembia
yaan Perumahan (FLPP) atau subsidi kepada 2.000 guru.
Selain itu, terdapat pula fasilitas perbaikan rumah. "Spesi
fikasi rumah akan mengikuti aturan FLPP. Untuk non FLPP
atau non subsidi terbuka berapapun," jelas Direktur Kon
sumer BRI, Handayani. Proyek percontohan fasilitasi pem
berian KPRS dan KPP dilakukan di Kupang Nusa Tenggara
Timur, Manokwari Papua Barat, dan beberapa wilayah di
Jawa Timur. "Dengan tempat tinggal yang tetap, kita harap
kan guru-guru di garis depan ini dapat lebih fokus dan betah
di tempatnya bertugas," ujar Hamid Dalam laporannya, Sek
retaris Ditjen GTK, Nurzaman, menyampaikan bahwa upaya
pemberian kesejahteraan guru merupakan amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pemberian dukungan-dukungan dalam bentuk penghargaan
dan kesejahteraan diyakini mampu menunjang kinerja para
guru untuk memenuhi indikator keberhasilan pendidikan.

LIPUTAN

Epson Prographic Forum 2018

Bukti Kehebatan Printer Epson

Epson Indonesia menggelar event Prographic Forum 2018 bertemakan Sharing Experience and
Expertise di Sheraton, Gandaria City. Dalam acara ini Epson menjelaskan bagaimana produkproduknya dapat menghasilkan keuntungan untuk konsumennya. Acara ini dibagi menjadi 3 sesi,
sesi pertama bertemakan “Black and White Photography” oleh Darwis Triadi, sesi kedua bertema
kan “Signage Seminar” yang dibawakan oleh Imam Syahroni dari Ronita Digital Printing dan Lau
rensius Candra dari Bintang Sempurna. Sedangkan sesi ketiga untuk “Textile Seminar” dibawakan
oleh Itang Yunasz, Budi Santosa dan Umakuka.

P

ada sesi fotografi, Darwis Triadi memberikan
seminar perihal black and white photography.
Dalam sesi tersebut, langsung diberikan teori
dan praktik untuk para peserta seminar. Untuk prak
tiknya terdapat dua model sebagai objek agar para
peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang
diberikan. Setelah mendapatkan hasil terbaik, para pe
serta langsung mencetak hasil foto mereka dengan Ep
son SC-P20070.

Pada sesi kedua dalam Signage Seminar, Imam Syahro
ni dari Ronita Digital Printing dan Laurensius Chandra

dari Bintang Sempurna menceritakan bagaimana Ep
son berpengaruh pada industri Signage. Dan pada sesi
ketiga, Epson menampilkan bukti sukses produk Epson
di dunia pencetakan tekstil. Pembicara dari sesi Textile
Seminar ini diantaranya Itang Yunasz, Budi Santosa
dan Umakuka. “Epson berharap dapat terus mendam
pingi kesuksesan konsumen terutama dalam industri
grafis foto, signage, dan pencetakan tekstil. Lewat aca
ra Prographic Forum 2018 ini, Epson berharap akan
terus bertambah kesuksesan konsumen yang didam
pingi oleh produk-produk Epson” Ujar Shimizu Tomoya,
Country Manager PT Epson Indonesia.
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Samsung Perkenalkan Teknologi Ambient Mode

Pada Jajaran QLED TV Terbarunya
Samsung Indonesia kembali menegaskan
komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi
dan teknologi terbaru pada setiap produknya.
Beberapa waktu lalu, Samsung memperkenal
kan jajaran QLED TV terbarunya. Ragam ino
vasi turut menghiasi fitur-fitur yang tertanam
pada rangkaian QLED TV terbaru Samsung.
Samsung QLED TV terbaru hadir di Indonesia,
dengan seri Q6F(49”, 55”, 65”), Q7F(55”, 65”,
75”), Q8C (55”,65”) dan Q9F(88”)

bagi pengguna dalam menempatkan Samsung QLED TV
2018, tidak harus berdekatan dengan stop kontak listrik
ataupun outlet data. Kedua fitur ini mendukung keindahan
interior rumah secara keseluruhan.

R

Tak hanya itu, Samsung juga melengkapi QLED TV ter
barunya ini dengan inovasi Direct Full Array. Inovasi ini
berupa panel backlighting array cerdas yang memung
kinkan TV mengontrol tingkat kontras secara dinamis.
QLED TV juga mampu menampilkan volume warna 100
persen yang dapat mengekspresikan lebih dari satu mi
liar warna. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang
ingin selalu terhubung dengan smartphone, Samsung
QLED TV menyematkan fitur SmartThings Apps. Aplikasi
favorit dari smartphone menjadi lebih mudah terhubung
ke QLED TV.

Selain itu, Samsung juga memperkenalkan fitur One
Invisible Connection terbaru merupakan satu kabel tipis
yang hampir tak terlihat. Kabel ini menggabungkan konek
si daya serta transmisi data AV ke TV dan tersedia hingga
sepanjang 15 meter. Inovasi ini memberikan kebebasan

“Televisi saat ini tidak hanya digunakan untuk sekedar
menonton saja, tetapi juga sebagai sebuah perangkat
karya seni yang mampu memberikan nilai tambah ter
hadap interior rumah. Dalam jajaran QLED TV Samsung
terbaru ini, kami hadirkan juga seragam fitur yang me
mungkinkan sebuah televisi tidak hanya sekedar menjadi
sebuah kotak hitam ketika dalam kondisi mati, tetapi mam
pu berpadu bersama dengan interior di dalam rumah,”
jelas Ubay Bayanudin, selaku Senior Product Marketing
Manager TV and Audio Visual untuk Samsung Indonesia,
dalam acara Samsung Consumer Electronics Launching
yang diadakan di Hotel The Westin, Jakarta.

angkaian QLED TV yang diperkenalkan TVmeng
usung teknologi Quantum Dot, yang mampu
menghasilkan 100% color volume dan dapat
menampilkan kualitas gambar lebih nyata dan mampu
mengekspresikan berbagai macam warna secara tajam
serta akurat. Selain teknologi Quantum Dot, Samsung
membenamkan teknologi baru yang diberi nama Ambient
Mode. Teknologi ini memungkinkan QLED TV mampu me
nyatu dengan interior rumah ketika sedang tidak diguna
kan, misalnya bersamaan dengan latar belakang dinding
tempat QLED TV ini ditempatkan, sehingga bisa
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LIPUTAN

ViewSonic

Hadirkan Jajaran Monitor
Untuk Pasar Tanah Air
ViewSonic Corp. penyedia produk solusi visual multinasional, memperkenalkan
jajaran produk teknologi layar untuk memenuhi kebutuhan segmen konsumen
Indonesia yang terus meningkat

J

ajaran monitor yang diperkenalkan diantaranya seri
VX3217-2KC-mhd yang merupakan monitor bereso
lusi WQHD. Monitor ini memberikan pengalaman
menonton bidang luas yang menakjubkan. Layar monitor
memiliki refresh rate 75Hz yang menyediakan kinerja layar
mulus secara keseluruhan dan dirancang dengan bezel
edge-to-edge frameless yang memberikan kesan estetis
bersih dan terintegrasi dengan pengaturan multi-monitor.

Monitor ini didukung dengan speaker ganda yang
memberi pengalaman mendalam disektor audio. Dis
playPort, Mini DisplayPort dan 2 input HDMI menawar
kan pilihan konektivitas yang fleksibel untuk hiburan,
dan fitur ViewSonic ViewMode yang memberikan pre
set intuitif untuk kinerja layar yang optimal untuk pe
makaian hiburan di rumah dan multimedia yang ber
beda.
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ViewSonic juga menampilkan monitor VX3267-2K-mhd,
perpaduan sempurna gaya dan performa dengan fitur di
antaranya bezel frameless berukuran 32 inci, desain mini
malis, dan resolusi WQHD (2560 x 1440). Fitur desain
seperti profil super tipis, penyangga monitor berbentuk
segitiga perak metalik, dan panel tanpa bingkai memberi
kan kesan premium pada monitor yang sangat cocok untuk
penggunaan di rumah maupun di kantor.

Eco-mode, VG2233-LED akan mengurangi konsumsi daya
untuk biaya total kepemilikan yang lebih rendah.

Monitor VX3276-2K-mhd memanfaatkan teknologi panel
IPS dan warna 10-bit yang kaya untuk menghasilkan be
ragam warna cerah dengan sudut pandang lebar. Suara
stereo dihadirkan oleh dua speaker yang terintegrasi de
ngan monitor, sedangkan DisplayPort, Mini DP, dan port 2
HDMI menawarkan pilihan konektivitas yang fleksibel, baik
untuk penggunaan umum, maupun permainan.

Ada pula, monitor VP3268-4K yang menawarkan resolusi
4K Ultra HD.monitor ini hadir memberikan akurasi warna
tak tertandingi yang penting untuk penggunaan profes
sional. Panel SuperClear® IPS dan desain frameless
ramping, memberikan VP3268-4K pengalaman menonton
yang nyaris mulus, ideal untuk pemakaian multi-monitor.
Untuk memastikan warna seragam yang presisi, masingmasing monitor dikalibrasi di pabrik untuk menghasilkan
nilai Delta E>2 untuk akurasi warna superior. Fungsi kese
ragaman warna yang terintegrasi memastikan kromatisi
tas yang konsisten di seluruh layar, sementara tabel look
up 3D 14-bit menghasilkan palet 4,39 triliun warna yang
sangat halus.

Tidak hanya itu, Viewsonic juga mengusung layar moni
tor gaming XG3240C yang akan membawa anda ke da
lam dunia baru dengan detail yang lebih baik, warna yang
disempurnakan, dan layar lengkung. Layar lengkung 32
inci dengan resolusi WQHD (2560 x 1440) dan warna
85% NTSC serta dukungan konten HDR10 menawarkan
detail yang tajam dengan kecerahan/kontras yang presisi.
Monitor gaming ini memberikan pengalaman yang sangat
mendalam dari kombinasi dukungan HDR, gamut warna
yang lebar, dan refresh rate super halus 144Hz dan AMD
FreeSync.

Untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna di Indo
nesia, ViewSonic juga menampilkan seri monitor gaming
XG2701 dan VX2039-Sa; seri monitor VP2768, VP3881,
VA1901-a, VA2261, VA245sh, VA2719-smh, VX43804K, VX2476-smhd, VX2757-mhd; serta seri monitor layar
sentuh TD2421 dan TD2740. "Pameran produk kami dan
kemitraan dengan Synnex Metrodata Indonesia menegas
kan komitmen perusahaan kepada pelanggannya di Indo
nesia, yang selalu mengharapkan produk teknologi ter
baru kami tersedia di berbagai wilayah," kata Darren Low,
Country Manager ViewSonic Indonesia.

Produk lain yang diperkenalkan adalah VG2233-LED, moni
tor FHD LED berukuran 22 inci dengan VGA, port DVI, dan
Full Ergonomic Stand. Layar monitor HD ini memiliki resolu
si 1920 x 1080 dan sangat ergonomis dengan pengaturan
pivot, putar, tilt, dan tinggi. Dilengkapi dengan input VGA
dan DVI, VG2233-LED menawarkan pilihan koneksi kantor
fleksibel untuk perangkat Anda. Ditambah dengan built-in

"Sebagai perusahaan distribusi TIK terkemuka dan terper
caya di Indonesia, Synnex Metrodata Indonesia senang
bisa bermitra dengan ViewSonic untuk mendistribusikan
produk monitornya ke seluruh pasar Indonesia. Kami ber
harap kemitraan ini akan menguntungkan kedua belah
pihak," kata Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur PT
Synnex Metrodata Indonesia.
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BERITA

Indonesia Rebut 12 Posisi
Champion Dalam Wsis Prizes 2018
Indonesia merebut 12 posisi
champion (2nd Best) dalam
The World Summit on the In
formation Society (WSIS) Priz
es 2018. Ajang penghargaan
inisiatif pembangunan Teknolo
gi Informasi dan Komunikasi
(TIK) yang diselenggarakan
International Telecommunica
tion Union (ITU) itu menempat
kan Indonesia dalam delapan
kategori dari 18 kategori yang
dikompetisikan.

T

ahun lalu kita mendapatkan empat champion, tahun
ini alhamdulilah dapat dua belas champion. Jadi dari
delapan belas kategori yang diperlombakan di dunia
kita masuk di delapan kategori. Itu merupakan peningkatan
apresiasi dunia kepada Indonesia,” kata Menteri Komunikasi
dan Informatika Rudiantara
Anugerah WSIS yang dimulai sejak 2012 itu mengumpulkan
dan mengevaluasi usulan dari seluruh dunia mengenai ak
tivitas industri TIK, baik perangkat keras, jaringan dan ap
likasi. "Aktifitas pegiat dalam bidang TIK jangan dilihat dari
telekomunikasi saja, tetapi juga ada internet, media sosial
yang masuk dalam ajang kompetisi WSIS," ungkap Menteri
Rudiantara.

fase nominasi awal oleh kelompok Pakar PBB, dilanjutkan
dengan fase voting oleh publik, hingga kemudian penyaring
an kembali oleh para pakar tersebut.
“Ini bukan Indonesia Idol, bukan WSIS Idol, bukan dimana
semua orang voting pakai SMS. Ini ada panel expert di dunia
yang mereview masing-masing nominasi. Jadi ada 8 kategori
Indonesia masuk champion, mudah-mudahan nanti disana
kita menjadi nomor satu,” tambah Menteri Rudiantara.
Dalam WSIS Forum 2018 di Jenewa, yang berlangung pada
19 s.d. 23 Maret 2018 mendatang, akan diumumkan inisiatif
yang berhak mendapatkan posisi Winner atau Juara Pertama
dari setiap kategori yang ada.

Menteri Kominfo mengucapkan terima kasih kepada Relawan
TIK yang menjadi nominasi. Menurutnya, dari total 685 karya
yang masuk dari seluruh dunia, sekitar 90 inisiatif dinominasi
kan. Setelah itu dalam setiap kategori masing-masing dipilih
5 inisiatif karya. Jadi merupakan suatu apresiasi bagaimana
dunia menilai Indonesia, karena Indonesia berhasil merebut
12 posisi champion," jelasnya.
Kompetisi WSIS mengundang seluruh pemangku kepenting
an bidang TIK dari berbagai belahan dunia untuk menyam
paikan inisiatif karya yang terbagi atas 18 kategori yang ada.
Penentuan champion melalui saringan yang ketat, sejak dari
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Relawan TIK Indonesia
Raih 2 Champion Pada WSIS 2018
Kabar menggembirakan datang dari ajang the World Summit on the Information
Society(WSIS) Prizes 2018 yang berlangsung di Jenewa-Swiss, tanggal 19-23 Maret 2018.
WSIS Prizes merupakan agenda tahunan yang dilakukan PBB, melalui organnya Internati
onal Telecommunication Union (ITU), sejak 2012

K

ompetisi ini mengundang seluruh pemangku kepenti
ngan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dari berbagai belahan dunia untuk menyampai
kan inisiatif karya yang terbagi atas 18 kategori yang ada.
Penentuan Champion tersebut harus melalui saringan yang
ketat sejak dari fase nominase awal oleh kelompok pakar
PBB, dilanjutkan dengan fase voting oleh publik, hingga ke
mudian penyaringan kembali oleh para pakar tersebut.
Dari setiap 18 kategori yang ada dalam WSIS Prizes 2018,
masing-masing dipilih 5 inisiatif karya sebagai Champion.
Kemudian dari 5 Champion tersebut, akan ditentukan inisiatif
karya yang berhak memperoleh posisi Winner. Tahun ini, In
donesia mampu merebut 12 posisi Champion(2nd best) dari
18 kategori yang dilombakan.
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Relawan TIK hadir
langsung di Jenewa untuk menyaksikan penetapan Winner
of the Champion dari semua kategori. Relawan TIK yang

hadir di Swiss terdiri dari Fajar Eri Dianto-Ketua Umum Rela
wan TIK, M. Said Hasibuan-Sekjen Relawan TIK, Hani Pur
nawanti-Penanggung Jawab REGOS dan Erni SulistiyowatiPenanggung Jawab PUSPINDES.
RelawanTIK Indonesia sebagai bagian dari pelaku gerak
an TIK, meloloskan 2 insiatif diajang bergengsi inter
national ini. Program yang lolos adalah RelawanTIK
Goes To School(REGOS) dan Pusat Layanan Informasi
Pedesaan(PUSPINDES).
Dan pada tanggal 20 Maret 2018, ahli dari ITU dan UN te
lah mengumumkan para Champion serta Winner atas ma
sing-masing kategori. Dan Indonesia berhasil meraih 2 gelar
Champion yang diraih oleh Relawan TIK Indonesia pada ka
tegori 3 (Akses Terhadap Informasi) dan kategori 4 (Capa
city Building). Sementara untuk Winner diraih oleh Indonesia
Baik - sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian
Kominfo RI.
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BERITA

Siapkan SDM TIK

Huawei Gelar SmartGen
Momentum puncak Bonus Demografi Indonesia pada Tahun 2030 menjadi peluang besar bagi
Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terdepan di dunia. Kementerian
Kominfo bersama stakeholders lainnya terus menyiapkan talenta bidang teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) yang akan mampu menggerakkan roda perekonomian digital Indonesia

M

enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
mengapresiasi kontribusi dan komitmen Huawei
memberikan pendidikan vokasi kepada 1000 murid
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Program Pelatih
an ICT ‘SmartGen’. "Dengan kerjasama training ICT pada
sekolah vokasi ini saya mengapresiasi apa yang telah dilaku
kan Huawei untuk masyarakat Indonesia. Saya menyambut
baik kerjasama Huawai dengan dunia pendidikan Indonesia,”
tuturnya saat memberikan sambutan dalam Penandatangan
MoU “SmartGen’ Alignments Vocational Schools (SMK) to
Job Ready di Balai Kartini, Jakarta Kamis (22/3/2018) siang.
Menteri Kominfo mengungkap sebelumnya ia terus mene
kankan kepada Huawei bahwa kehadirannya di Indonesia
tidak hanya untuk berbisnis melainkan dapat memberikan
nilai tambah untuk negeri ini.Menurutnya, sumber daya
manusia perlu disiapkan sedini mungkin demi menghada
pi perubahan bisnis proses dalam semua bidang. “Indo
nesia pada 2030 Indonesia akan berada di puncak bonus
demografi artinya orang Indonesia yang berusia produktif
itu dua kali lebih banyak dari usia non-produktif. Adik-adik
usia berapa? 19 tahun. Itu usia yang paling produktif tahun
2030,”
Mengutip beberapa prediksi lembaga keuangan global,
Menteri Rudiantara menyatakan pada Tahun 2030 pereko

nomian Indonesia akan bernilai sama dengan jumlah total
perekonomian negara se-ASEAN. Oleh karena itu, Kemen
terian Kominfo sangat mendukung langkah Huawei sebagai
salah satu perusahaan global penyedia jasa ICT di Indone
sia untuk membuka kelas pelatihan ICT kepada 1000 Murid
Sekolah Vokasi (SMK) ‘SmartGen’.
“Tahun 2050, perekonomian dunia nomor 1 akan China, no
mor 2 India, nomor 3 Amerika dan indonesia no 4. Namun
pada tahun 2030, perekonomian Indonesia menjadi nomor
5 dunia. Ini masa depan masih perhitungan sementara, arti
nya kalau sumber daya manusia kita tidak diperbaiki,” jelas
nya. Salah satu tujuan program pendidikan ini antara lain
menyiapkan para murid agar siap bekerja di bidang industri
selepas lulus sekolah. Dalam peresmian program tersebut
dihadiri juga oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemendikbud Hamid Muhammad, dan perwakilan dari 12
sekolah mitra Huawei: Jakarta, Bandung, Purwokerto, Ma
lang, Medan, Makassar, Banjarbaru, Semarang, Magelang,
dan Sukoharjo.
"Model pelatihan dan sertifikasi seperti ini dapat menjadi
pola yang yang dapat dimultiplikasi guna menghasilkan
tenaga kerja terampil di tingkat menengah," ungkap Dirjen
Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Mu
hammad.
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BERITA

Inspirasi Samsung Untuk Edukasi
Mendukung sekolah dan guru menciptakan proses belajar yang lebih menyenangkan,
Samsung memperkenalkan satu kelas berbasis teknologi yang dilengkapi dengan
konten interaktif dan ekstrakurikuler coding

B

erangkat dari kepercayaan bahwa teknologi merupa
kan partner penting bagi generasi muda Indonesia
dalam menghadapi masa depan yang menantang,
Samsung Electronics Indonesia meluncurkan kelas berbasis
teknologi “Samsung Smart Learning Class (SSLC)” di empat
Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA Pangudi Luhur Ja
karta, Brawijaya Smart School Malang, SMA Plus Negeri 17
Palembang, dan SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar.

kelas. Pemanfaatan teknologi di kelas dapat membantu guru
menyampaikan materi dengan lebih interaktif, menciptakan
konten yang lebih menarik, sehingga para murid mudah me
mahami dan mendapatkan inspirasi dari materi pembelajar
an dengan lebih mudah. Samsung Smart Learning Class
merupakan wujud komitmen kami untuk kemajuan edukasi di
Indonesia,” ujar Kang Hyun Lee, selaku Vice President Sam
sung Electronics Indonesia.

Hal ini merupakan bagian dari kampanye kepedulian Sam
sung terhadap dunia pendidikan yang bertemakan “Edukasi
Awal Inspirasi”. Ini merupakan satu inisiasi Samsung ke
pada para guru dan murid yang mengoptimalkan teknologi
untuk memberikan pengalaman belajar mengajar yang lebih
inovatif, kreatif, menarik dan menyenangkan sehingga dapat
menginspirasi para murid untuk mengejar mimpi dan cita-cita
mereka.

SSLC merupakan ruang kelas berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK), yang dilengkapi dengan 31 unit Sam
sung Galaxy Tab A with Spen, 2 unit Smart TV 65”, perangkat
Gear VR, dan koneksi internet. Di dalam setiap unit Galaxy
Tab A, terdapat digital e-learning yang disesuaikan dengan
kurikulum dan dapat digunakan guru dan murid untuk mata
pelajaran matematika dan sains. Di dalam digital e-learning
tersebut, terdapat beragam ilustrasi yang interaktif, sehingga
diharapkan mampu membuat mata pelajaran matematika
dan sains semakin menarik bagi para murid dan lebih mudah
dimengerti. Selain itu di dalam tablet terdapat juga aplikasi
perpustakaan digital dan bimbingan belajar online. Seluruh

“Samsung berkomitmen untuk berkontribusi pada kemajuan
pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong
penggunaan teknologi pada kegiatan belajar mengajar di
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aplikasi yang ada tersebut dilindungi oleh platform Sam
sung KNOX yang memungkinkan sekolah untuk mengatur
perangkat tablet agar sesuai dengan visi kelas digital seko
lah dan memberikan perlindungan data di dalam tablet dari
serangan malware.
Peluncuran kampanye dan fasilitas SSLC ini juga un
tuk mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan
pendidikan di Indonesia, dimana pemerintah juga telah
melakukan pelatihan untuk guru dalam memanfaatkan TIK
dalam proses belajar mengajar serta mulai menerapkan
penggunaan teknologi, terutama untuk ujian nasional.
“Generasi muda Indonesia kedepannya akan menghadapi
persaingan dunia yang sarat teknologi. Di Indonesia sen
diri, sebanyak 78% siswa sudah siap mengikuti Ujian Na
sional Berbasis Komputer (UNBK). Tahun ini jumlah peser
ta UNBK meningkat hingga 6.293.552 peserta yaitu 166%
dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,7 juta peserta.
Dengan menggunakan teknologi sebagai media digital un
tuk siswa, para pengajar dapat memiliki konten visual yang
lebih menarik sekaligus membimbing siswa memiliki karak
ter yang kuat di tengah kemajuan teknologi. Dalam 5 Nilai
Utama Karakter yang menjadi misi kami yaitu nasionalis,
integritas, mandiri, gotong-royong dan religius, program

Edukasi Awal Inspirasi mendukung nilai Mandiri, dimana
siswa memiliki karakter menjadi orang yang kreatif, mampu
menggunakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk meraih
cita-cita mereka. Oleh karena itu Samsung Smart Learning
Class sejalan dengan misi kami menerapkan teknologi
dibidang pendidikan” terang Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengenai
penerapan teknologi dalam bidang pendidikan saat ini.
Samsung Smart Learning Class dapat menampung seki
tar 30 murid dalam setiap sesinya dan siap untuk diope
rasikan mulai Maret 2018. Selain fasilitas, Samsung juga
menghadirkan ekstrakurikuler Coding Class yang akan
dilakukan di dalam SSLC. Melihat tren digital saat ini,
keterampilan coding akan semakin banyak dibutuhkan di
berbagai industri. Dengan memberikan kesempatan para
murid mempelajari coding sejak SMA tentunya akan mem
buka peluang baru untuk mereka kedepannya. SSLC di
harapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak
yang terlibat, mulai dari murid, guru, sampai pemerintah,
serta digunakan oleh generasi-generasi selanjutnya agar
mereka dapat mempermudah aktivitas keseharian mere
ka. Maka dari itu, semua pihak sebaiknya dapat menerima
dan beradaptasi dengan teknologi karena itulah masa de
pan kita.
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Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tahun 2018

Libatkan Negara-negara di ASEAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong dan
memberikan motivasi kepada para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam
meningkatkan kompetensi, dan menanamkan karakter positif yang diwujudkan dalam
pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat nasional.
Lomba Luring (offline). Selain memperlombakan bidangbidang siswa SMK Indonesia, pelaksanaan tahun ini turut
diperlombakan 7 bidang yang diikuti oleh komunitas voka
si dengan peserta dari Indonesia maupun dari negara lain
di tingkat ASEAN, dengan nama South East Asia Creative
Camp (SEACC). Bidang-bidang yang diperlombakan un
tuk komunitas vokasi meliputi Becoming an Enterpreneur is
Easy, Multimedia: AR School Project, Multimedia: AR STEM
Project, Multimedia: Educational Game Dev, 2D Animation,
Urban Agriculture, dan Online Modeling Tourism Promotion.

P

enyelenggaraan LKS dilaksanakan Kemendikbud se
cara konsisten sejak tahun 1992 hingga tahun 2018.
Dalam pengembangannya, LKS saat ini sudah masuk
pada tingkat internasional dengan melibatkan Negara-nega
ra ASEAN yang tergabung dalam South East Asia Creative
Camp (SEACC).
Pelaksanaan LKS tahun ini diselenggarakan bertepatan de
ngan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardik
nas). Dalam penyelenggaraannya, LKS tahun ini diikuti oleh
1068 dengan mengangkat tema “Generasi Muda “Zaman
Now” yang Berkompeten dan Berkarakter”.

“Bila LKS SMK tahun ini juga diikuti oleh siswa SMK dari
negara ASEAN lainnya, ini menggambarkan area pasar be
bas menjadikan antar negara dan antar sektor khususnya di
ASEAN seakan tanpa batas untuk dapat disandingkan seba
gai pilihan,” jelas Mendikbud.
Oleh karena itu, kata Mendikbud, siswa dan guru dapat men
jadikan LKS SMK tahun ini sebagai sumber belajar yang da
pat digunakan untuk mengkreasikan karya dan kinerja lebih
baik, lebih tinggi dan lebih bermutu. “Para Kepala SMK yang
hadir harus dapat menemukan inspirasi untuk pengembang
an sekolah dan penguatan kompetensi siswa dan lulusan

“Penyelenggaraan LKS ini merupakan wujud program pe
merintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya
dalam peningkatan kompetensi dan menanamkan karak
ter positif siswa,” terang Mendikbud pada pembukaan LKS
yang juga bertempat dengan Puncak Peringatan Hardiknas,
di Lombok City Ceter (LCC), Lombok Barat, NTB, Senin
(07/05/2018).
Pelaksanaan LKS SMK memperlombakan 58 Bidang Lomba,
dengan rincian 2 Bidang lomba Daring (online), 49 Bidang
24 Tabloid APKOMINDO.info No.07/Juni 2018

51 Bidang yang diperlombakan terdiri dari:

Tempat LKS

di sekolahnya. Di sinilah dapat dilakukan ‘belanja’ ide dan
inspirasi untuk memenangkan persaingan di dunia kerja,”
ungkapnya. Selain berbagai kegiatan tersebut, terdapat juga
kegiatan-kegiatan pendukung yang menjadi nilai tambah
bagi peserta, pembimbing dan Kepala Sekolah, terdiri dari
workshop Kebekerjaan yang diselenggarakan dengan lebih
menekankan kepada ‘bisnis online’ akan membantu me
nguak perilaku hidup masyarakat saat ini telah berubah dan
menuntut kemampuan menyesuaikan bagi dunia SMK dalam
menyiapkan lulusan yang berkeunggulan.
Selanjutnya, kegiatan Job Matching memberikan informasi
tentang kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang saat ini
sedang dibutuhkan di dunia kerja; Sertifikasi memberikan
gambaran tentang pentingnya legalitas dan bukti fisik akan
kompetensi yang dikuasai oleh seseorang melalui sebuah
pengujian yang terstandar. Dengan sertifikat kompetensi yang
dimiliki oleh lulusan SMK, maka dapat menjadi paspor dalam
menembus dunia kerja. Kemudian juga terdapat kegiatan
Show of Skills alumni World Skills Competition (WSC), dapat
membuka wawasan tentang penguasaan kompetensi sekali
gus penguatan kreativitas dalam berkarya; Pojok-pojok litera

si yang tersedia, diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam
mengembangkan pengetahuan dan pengalaman menjadi ide
kreatif yang mempunyai makna dan manfaat lebih besar, dan
Tentu saja, peserta juga perlu menikmati kegembiraan deng
an wisata edukasi dan kegiatan One School One province
dengan kegiatan persahabatan serta bertukar pengalaman
dalam budaya.
“Berbagai lomba dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai
upaya untuk mempromosikan kompetensi siswa dan lulusan
SMK, agar masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri
dapat menyaksikan secara langsung, sehingga dapat mem
berikan pengakuan terhadap SMK. Kehadiran industri untuk
kemudian melakukan perekrutan maupun memberi dukung
an terhadap pengembangan mutu pendidikan di SMK,” tutur
Mendikbud.
Mendikbud berharap dengan penyelenggaraan LKS ini para
siswa SMK mendapatkan pengalaman terbaik dan mempero
leh inspirasi. “Saya berharap para peserta dapat meraih
pengalaman terbaik dan memperoleh inpirasi dari sesame
peserta yang hadir. Maju terus Sekolah Menengah Kejuruan.
SMK Bisa! SMK Hebat!” pesan Mendikbud.
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Kemendikbud Berikan Bantuan Program
Revitalisasi Pendidikan Kejuruan Kepada SMK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan
bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan kepada 219 Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). Pemberian bantuan tersebut sebagai wujud
melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing
Sumber Daya Manusia Indonesia.
Puspa Purbasari mengapresiasi kinerja revitalisasi SMK yang
dilakukan Kemendikbud. "Seluruh elemen dari revitalisasi
SMK dilakukan mulai dari need assestment sampai training
guru, mengubah kurikulum agar disesuaikan dengan industri,
dan rebranding dilakukan dengan baik," jelas Denni.
Denni menjelaskan perhatian pemerintahan Presiden Joko
Widodo terhadap investasi pembangunan SDM tidak hanya
diilakukan saat ini saja atau mendatang. Menurutnya, revi
talisasi memerlukan proses yang tidak instan. "Saat ini me
mang kita fokus dengan beberapa SMK dulu. Membuat me
reka menjadi contoh bagaimana revitalisasi dengan benar,"
jelasnya.

B

antuan tersebut dapat dipakai sebagai stimulan saja.
Mohon SMK yang mendapat bantuan segera mening
katkan standarnya. Khususnya standar isi, proses,
pengajar, dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan citacita dibuatnya SMK," disampaikan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu
(25/04/2018).
Muhadjir menyampaikan pentingnya visi seorang kepala
sekolah untuk memajukan pendidikan di sekolahnya. Bantuan
yang diberikan tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi
dengan kemampuan mengembangkan kapasitas sekolah
agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan in
dustri. Ia mengimbau agar SMK yang mendapatkan bantuan
revitalisasi dapat didorong menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). "Yang 219 ini tolong dipercaya untuk men
jadi BLUD. Karena kalau teaching factory ini tidak produksi
dan menjadi inkubator bisnis percuma saja," ujar Muhadjir.
Arah revitalisasi SMK fokus pada kebutuhan industri (demand
sight) agar SMK dapat menjawab tantangan dunia usaha dan
dunia industri. Deputi III Kantor Staf Kepresidenan, Denni

Capaian Revitalisasi SMK
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen
Dikdasmen) Hamid Muhammad mengungkapkan total ban
tuan revitalisasi SMK sebesar Rp169 miliar. Menurutnya,
nanti akan dipilih SMK yang bisa membuat perubahan mela
lui karya nyata sesuai yang dimaksudkan di dalam Inpres 9
Tahun 2016. "Ada enam tugas khusus yang diberikan kepada
Kemendikbud. Semuanya telah kita lakukan, sekarang ting
gal membina SMK yang telah kita pilih untuk lebih optimal
lagi," ujar Dirjen Dikdasmen.
Terdapat 15 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan
Pembinaan Pengelolaan Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi diberikan kepada 219 SMK; bantuan Teaching
Factory diberikan kepada 105 SMK, dan; bantuan Technopark
diberikan kepada 31 SMK. Kemudian bantuan Pengembang
an SMK Pariwisata diberikan kepada 47 SMK; bantuan
Pengembangan SMK Kelautan diberikan kepada 25 SMK;
bantuan Pengembangan SMK Pertanian diberikan kepada
32 SMK; bantuan Pelaksanaan Pemasaran Tamatan (Job
Matching) diberikan kepada 6 SMK. Selanjutnya, bantuan
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Pelaksanaan Kelas Industri diberikan kepada
18 SMK; bantuan Pengembangan SMK Ber
basis Industri/Keunggulan Wilayah diberikan
kepada 75 SMK; bantuan Pengembangan SMK
di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekono
mi Khusus diberikan kepada 15 SMK; bantuan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) diberi
kan kepada 7 SMK; bantuan Pembangunan Ru
ang Praktik Siswa (RPS) diberikan kepada 147
SMK; bantuan Peralatan Praktik Kompetensi
Kerja diberikan kepada 90 SMK; bantuan Pem
bangunan Perpustakaan diberikan kepada 7
SMK, dan; bantuan Rehabilitasi Gedung SMK
diberikan kepada 25 SMK.
Dirjen Hamid menyampaikan salah satu tar
get utama dampak revitalisasi SMK adalah
kebekerjaan lulusan. "Lebih dari 90 persen SMK yang kita
revitalisasi ini sudah memenuhi target yang kita tetapkan.
Bisa dicek juga kurikulumnya yang telah disesuaikan dengan
industri mitranya," kata Hamid. Bantuan yang diberikan ke
pada SMK tersebut merupakan hasil analisa kebutuhan dari
masing-masing sekolah yang diajukan melalui aplikasi 'Ta
kola' atau tata kelola. Dengan begitu diharapkan dari masingmasing sekolah yang mendapatkan bantuan dapat mengop
timalkan layanan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan
lulusan yang dapat diserap pasar kerja.
"Saya melihat lulusan SMK itu memang banyak yang terampil.
Tapi masih banyak yang tidak siap kerja. Jadi saya titip pen
didikan karakter di SMK itu satu saja. Siapkan anak-anak
untuk menghadapi dunia kerja," pesan Muhadjir. Pemberian
bantuan Revitalisasi SMK ditandai dengan penandatangan
nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Pejabat Pem
buat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan SMK Kemendik
bud, dan kepala sekolah penerima bantuan. Selain dilakukan
penandatanganan nota kesepahaman, juga dilakukan bim
bingan teknis sekolah sasaran pelaksana program Revital
isasi SMK tahun 2018 yang telah dilakukan pada hari Selasa
s.d. Kamis, 24 s.d. 26 April 2018, di Hotel Kartika Chandra,
Jakarta.

Penguatan Kapasitas SMK
Mendikbud mengingatkan agar para Kepala Sekolah men
dorong branding SMK masing-masing. Seorang kepala
sekolah harus mampu menemukan dan mendorong keung
gulan komparatif sekolahnya. Jangan sampai ada SMK yang
berdekatan tapi sama. "Studi banding itu jangan cuma me
niru saja. Harus bisa membuat yang lebih baik, yang belum
ada," kata Muhadjir.
Mendatang kepala sekolah yang berprestasi akan diberikan

kesempatan untuk menempuh studi non gelar ke berbagai
negara melalui mekanisme pembiayaan Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP). "Sudah ada lampu hijau dari Ba
pak Presiden agar LPDP dapat digunakan untuk pengem
bangan kompetensi guru dan kepala sekolah non gelar,"
ungkap Mendikbud. Muhadjir juga menyinggung saat ini un
tuk memenuhi kebutuhan guru kejuruan yang produktif, Ke
mendikbud mendorong program keahlian ganda dan program
magang guru kejuruan baik di dalam maupun luar negeri. "Ke
depan SMK dibolehkan mengangkat praktisi senior yang ahli
(senior expert) untuk mengajar atau membimbing praktik.
Keterampilan didaktik metodik, pedagogik, dapat diberikan di
P4TK," kata Mendikbud.
Dirjen Dikdasmen mengungkapkan saat ini pembahasan
mengenai rekognisi para senior expert agar dapat menjadi
pendidik kejuruan telah dilakukan bersama dengan Kemen
terian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Diharapkan
dalam waktu dekat sudah dapat diimplementasikan untuk
membantu mengatasi kekurangan guru produktif di SMK.
Pada program Revitalisasi SMK, Kemendikbud juga melaku
kan sinergi antar unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri
dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Pengembangan
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bi
dang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Ko
munikasi (LP3TK KPTK), dan The Southeast Asian Ministers
of Education Organization (SEAMEO) Biotrop.
Sinergi terus dilakukan untuk memberikan pendampingan ke
pada 219 SMK sesuai dengan bidang keahlian yang direvital
isasi. Terdapat 33 SMK Bidang Agribisnis dan Agroteknologi,
25 SMK Bidang Kemaritiman, 47 SMK Bidang Pariwisata, 29
SMK Bidang Seni dan Industri Kreatif, dan 85 SMK Bidang
Pendukung Prioritas Pembangunan.
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Siswa SMK di Malang

Juarai Lomba Animasi se-ASEAN
Satu lagi prestasi berhasil ditorehkan oleh Indonesia ditingkat in
ternasional. Setelah sebelumnya Indonesia melalui Relawan TIK
mampu meraih hasil membanggakan diajang WSIS, kali ini giliran
siswa-siswi SMKN 4 Malang yang menunjukkan prestasinya.

A

dalah Toby Nugroho Wibisono, Salsabilla Aulia Rahma
dan Khadijah, para pelajar kelas XII jurusan Animasi,
SMKN 4 Malang ini berhasil menjuarai lomba animasi
ditingkat ASEAN. Mereka berhasil menjadi juara pertama da
lam ajang Southeast Asia Creative Camp atau SEA Creative
Camp 2018.
Animation Team SMKN 4 ini membuat video animasi dua
dimensi yang bertemakan kepahlawanan. Animasi ini terin
spirasi dari cerita legenda “Calon Arang” yang berkembang
dimasyarakat Bali. Video yang mereka buat mampu menem
bus tiga besar sebelum akhirnya mendapat predikat sebagai
juara pertama. Video yang mereka beri label KIWA – The
Adventure of Dayu and Ong ini berdurasi selama 1 menit
44 detik. Menurut rencana animasi ini akan dirilis dalam 13
chapter. Di chapter pertama mereka memberi judul Arrival of
the Dark Queen. Menceritakan sebuah desa yang bernama
Desa Girah dengan penduduknya yang damai. Di dalam desa

tersebut hiduplah seeorang tokoh agama bernama Uwa Bar
dah dengan satu anaknya. Seorang anak perempuan berna
ma Dayu. Dayu ini mempunyai hewan peliharaan yang diberi
nama Ong.
Pada suatu hari, langit pun menjadi gelap ketika Uwa Bar
dah sedang berdoa. Ia merasakan ada yang tidak beres dan
sesuatu akan datang. Ia pun meminta Dayu dan Ong untuk
masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, para penduduk desa
secara misterius terkena wabah penyakit, padi di sawah yang
rusak dan rumah-rumah terbakar secara misterius. Video ani
masi ini dapat dilihat di akun Youtube “KIWA”. Karya animasi
2D ini nantinya akan dipamerkan dalam puncak SEA-Creative
Camp 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada
tanggal 6 hingga 12 Mei 2018 yang akan disertai dengan pe
nyerahan hadiah. Prestasi membanggakan dari siswa-siswi
SMK ini merupakan bukti bahwa karya anak bangsa dapat
bersaing dikancah internasional.
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Pelaksanaan UNBK SMK Berjalan Lancar

Hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018 untuk jenjang pendidikan Sekolah Mene
ngah Kejuruan (SMK) berjalan dengan lancar. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penellitian
dan Pengembangan (Kabalitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), To
tok Suprayitno, saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK
Negeri 1 Depok dan SMK Taruna Bhakti Depok, Jawa Barat, hari ini

K

ami datang ke SMK di Depok ini bersama dengan
Ketua BSNP dan Sekretaris Ditjen Dikdasmen untuk
melihat pelaksanaan UN. Alhamdulillah tiga hari yang
sudah dilalui berjalan dengan lancar,” tutur Totok saat me
mantau pelaksanaan ujian di SMK Negeri 1 Depok, Jawa Ba
rat, Kamis (05/04/2018).
Ia menerangkan hanya sedikit kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan UNBK, yakni listrik padam. “Tetapi Alham
dullillah dengan kerjasama yang baik antara kepala dinas,
kepala sekolah, dan PLN kendala tersebut dapat dengan
cepat diatasi, sehingga tidak terjadi gangguan dalam pelak
sanaan UNBK,” terangnya. Sedangkan untuk isu-isu terkait
kebocoran soal UNBK, Totok menegaskan hal tersebut tidak
ditemukan dilapangan. “Untuk itu saya berharap para siswa
tidak terpengaruh dengan isu-isu kebocoran soal ini, karena
UNBK prinsipnya setiap siswa akan mengerjakan soal yang
berbeda-beda satu sama lainnya. Kalau ada 100 peserta uji
an, maka akan ada 100 soal yang berbeda juga,” jelasnya.
Pada kesempatan ini juga, Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, menjelaskan pelak
sanaan UN SMK untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang
lalu. Tahun lalu pelaksanaan UN terdapat uji kompetensi dan
ujian teori. Sedangkan untuk tahun ini, pelaksanaan ujian

hanya menguji teori kejuruannya saja, sehingga seratus
persen teori diukur dari UN.
“Untuk kompetensi keahliannya diukur melalui uji kompetensi
yang dilakukan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI),” terangnya. Ia mencontohkan pelak
sanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri
1 Depok. Sekolah tersebut telah bekerjasama dengan DUDI
dari PT. Astra Internasional Tbk dan Mitsubishi. “Seperti yang
dilakukan oleh SMK ini telah melakukan kerjasama dengan
Astra dan Mitsubishi, sehingga uji kompetensi diakukan oleh
mereka sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh
dunia kerja,” jelasnya,
Bambang berharap pelaksanaan UN SMK yang berkualitas
dan berintegritas dapat memberikan pengakuan terhadap
kualitas dari siswa SMK dalam dunia usaha dan dunia in
dustri. “Jika pelaksanaan sudah berintegritas dan hasil yang
berkualitas, maka pihak dunia usaha dan dunia industri akan
mengakui kompetensi lulusan SMK,” pungkasnya. Pelak
sanaan UN SMK di Kota Depok sudah seratus persen dise
lenggarakan dengan UNBK, dengan jumlah peserta seba
nyak 10.761 siswa, dan 124 sekolah.
credit:kemdikbud.go.id
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Mendikbud Targetkan

UNBK 100 Persen untuk SMA/SMK
Tahun 2019
Tahun ini ujian nasional berbasis komputer (UNBK) belum bisa
diterapkan 100 persen untuk seluruh sekolah pelaksana ujian
nasional (UN). Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan, di tahun 2019
seluruh sekolah jenjang SMA/SMK akan menerapkan UNBK
(100 persen)

S

MA dan SMK tahun depan sudah bisa dilaksanakan
UNBK. Yang masih terkendala SMP, karena masih
banyak di remote area. Dan mudah-mudahan mulai
tahun ini kita berikan afirmasi untuk SMP-SMP di wilayah per
batasan dan tertinggal agar bisa terpenuhi (syarat UNBK),”
ujar Mendikbud saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMK
Negeri 29 Jakarta, Senin (2/4/2018).

lah pelaksana UNBK. Menurut Mendikbud, banyak seko
lah di perbatasan yang sudah melaksanakan UNBK. Tahun
lalu, saat ia berkunjung ke Maluku, ia menemukan ada SMK
yang sudah siap menjadi sekolah pelaksana UNBK, tetapi
terhalang oleh kebijakan pemerintah daerah yang meminta
semua sekolah menerapkan UN berbasis kertas dan pensil
(UNKP).

Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian
khusus untuk wilayah-wilayah pinggiran pinggiran yang masih
melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). “Tentu
saja daerah-daerah yang terpencil akan kita berikan prioritas
tahun depan, terutama dalam memberikan bantuan-bantuan
yang diperlukan supaya bisa segera memenuhi ketentuan,
dan bisa memenuhi standar, sehingga bisa melaksanakan
UNBK,” kata Mendikbud.

“Makanya tahun ini saya minta semua sekolah yang sudah
siap (UNBK) tidak boleh diseragamkan (UNKP). Kalaupun
pemprov menetapkan UNKP, sekolah yang sudah siap UNBK
tetap diperbolehkan UNBK,” ucap Mendikbud.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar mengizinkan
sekolah yang sudah siap menerapkan UNBK menjadi seko

Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) Kemendikbud per 9 Maret 2018, saat ini ada
18.353 SMA/MA (87 persen) dan 12.495 SMK (96 persen)
yang melaksanakan UNBK. Sementara itu, sekolah jenjang
pendidikan menengah yang melaksanakan UNKP hanya
2.790 SMA/MA (13 persen) dan 559 SMK (4 persen).
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BaPer

Ajang Unjuk Karya Seni

Desain Komunikasi Visual sebagai satu disiplin ilmu, terus bergerak dinamis mengikuti
perkembangan zaman. Diera teknologi seperti saat ini, para desainer dituntut untuk memahami
pemikiran, material, dan konsep digital tanpa meninggalkan fungsi utama seorang desainer un
tuk menyampaikan pesan dan gagasan melalui visual

D

an untuk dapat mengembangkan kompetensi de
sain dan memadukannya dengan teknologi saat ini,
AIDIA selaku Asosiasi yang menaungi para desain
er komunikasi visual diIndonesia mengadakan satu acara
bertajuk “Babarengan Pameran” atau BaPer. Pameran ini
diprakarsai oleh Melvin Goenawan, salah satu praktisi print
ing cmyk.id.
Pameran ini menampilkan 58 karya seni mahasiswa Desain
Komunikasi Visual(DKV) dari 11 perguruan tinggi di Ban
dung dan Cirebon. Selain pameran, ajang kali ini juga di
meriahkan dengan berbagai workshop. Pameran ini dibuka
oleh KadisBudPar Kota Bandung Dra. Dewi Kaniasari MA.
Karya-karya yang ditampilkan pada pameran kali ini merupa
kan hasil saringan lebih dari 1000 karya mahasiswa. Ketua
Pelaksana BaPer, Egi Anwari mengungkapkan “Kuratornya,
kami bentuk tim, dengan mengundang dosen dari kampus-

kampus. Setiap dosen punya kompetensi masing-masing,
semisal kategori periklanan, creative desain, animasi, multi
media. Dosen itu kami sebar menilai sesuai kategori.”
Untuk meramaikan acara, selain pameran, diadakan pula
workshop-workshop gratis yang masih berhubungan dengan
seni dan desain. Diantaranya workshop desain mengguna
kan Wacom, workshop membuat film, workshop animasi,
workshop photography, workshop menggambar dengan cat
air hingga workshop sablon.
Salah satu member APKOMINDO, Grandtech System Indo
nesia yang merupakan salah satu distributor Wacom turut
mensupport pameran ini. AXC juga turut hadir dengan me
mamerkan solusi bagi kampus dengan teknologi Thin Client.
Tidak ketinggalan Xandrina Informatika turut menghadirkan
printer HP T830 untuk mencetak desain hasil peserta work
shop Wacom.
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Ragam Tinta
Sablon Manual

Pada edisi yang lalu telah kami uraikan mengenai apa saja alat-alat yang
dibutuhkan ketika kita ingin memulai usaha sablon manual. Ada alat-alat
wajib seperti screen, rakel dan juga meja sablon. Dan pada edisi kali ini,
akan coba kami uraikan mengenai macam-macam tinta yang biasa digu
nakan dalam industri sablon

T

inta untuk sablon manual tersedia dalam ber
bagai macam jenis. Masing-masing memiliki
karakteristik dan aplikasi penggunaan yang
khusus. Masing-masing tinta sablon dibuat untuk da
pat diaplikasikan ke satu atau beberapa jenis bahan
tertentu.
Tinta yang biasa digunakan diatas bahan kaos ter
diri dari 2 jenis tinta, yaitu tinta yang berbasis air atau
Waterbase Inks dan tinta yang berbasis minyak atau
Solventbase. Tinta solventbase ini sering disebut juga
dengan istilah Plastisol.
JENIS TINTA WATERBASE
a. Tinta Rubber
Tinta ini bisa diaplikasikan untuk kaos berwarna gelap
maupun terang karena sifatnya yang menumpang dan
menutupi rajutan kain. Untuk sablon diatas dasar kain
yang lentur dibutuhkan cat rubber dengan ramuan
khusus agar cat dapat mengikuti kelenturan kain dan
berdaya tahan lama. Tinta rubber ini pada umumnya
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digunakan untuk underbase. Underbase sendiri difungsikan sebagai penutup warna
kain sebelum ditumpuk dengan warna-warna lain diatasnya.
Tinta rubber sendiri dibagi menjadi dua jenis untuk dua fungsi kegunaan. Jenis perta
ma adalah tinta rubber white yang digunakan untuk underbase/dasar (biasanya untuk
warna kain gelap agar warna sablon yang dihasilkan maksimal maka dipergunakan
tinta dasar terlebih dahulu), bisa juga digunakan untuk mendapatkan warna-warna
pastel/muda. Jenis kedua adalah rubber color yang digunakan untuk pencampuran
warna-warna tua. Untuk mendapatkan warna putih yang bersih dan cemerlang, cam
purkan tinta rubber white dengan sedikit pigmen/pewarna berwarna.
b. Tinta Transparan
Umumnya disebut dengan Coating, karena dapat difungsikan sebagai pelapisan hasil
sablon, sehingga hasil sablon lebih cemerlang atau mengkilap. Tinta ini memiliki ben
tuk seperti tinta extender yang transparan, tetapi memiliki kandungan yang lebih kuat
atau lebih keras. Tinta ini baik sekali untuk teknik penyablonan separasi empat warna
dengan terlebih dahulu memberikan rubber white pada permukaan bahannya.
c. Tinta Extender
Tinta ini bersifat transparan, hanya cocok untuk penggunaan diatas bahan putih atau
bahan-bahan berwarna terang. Sifat dari cat ini adalah menyatu/menyerap pada ba
han.
d. Tinta Super White
Tinta ini hampir sama jenisnya dengan tinta rubber, terdiri dari dua jenis yaitu white dan
color. Tinta ini sifatnya lebih mendekati tinta extender yaitu menyatu dengan bahan
dan transparan, serta dapat diaplikasikan diatas dasar bahan berwarna gelap.
e. Tinta Puff/Timbul
Tinta ini terdapat pada kedua jenis tinta baik underbase maupun plastisol. Tinta ini me
merlukan pemanasan yang dapat membuat tinta ini mengembang an menghasilkan
efek timbul.
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Peluang Kerjasama Edukasi

Indonesia – Jerman
Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) beker
jasama dengan Goethe Institut dan World University Service Komi
tee Indonesian(WUSKI) menyelenggarakan satu acara bertajuk Pe
luang Kerjasama Edukasi Indonesia Jerman

A

cara yang dikemas dalam bentuk seminar ini diseleng
garakan di Goethehaus, Menteng Jakarta pada tang
gal 29 Maret 2018. Seminar ini mendapat perhatian
dari banyak pihak, khususnya dari kalangan edukasi seperti
Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan semua yang memiliki minat
terhadap edukasi atau yang ingin melanjutkan pendidikan ke
Jerman.
Tidak kurang dari 100 peserta hadir memenuhi ruang stu
dio Goethe Institut. Bahkan banyak sekali perwakilan SMA
maupun SMK yang datang dari luar kota seperti Pemalang,
Batam, Malang dan berbagai wilayah lain di Pulau Jawa. Ac
ara dibuka dengan paparan dari Ibu Larisa Pangestian Hara
hap, pimpinan Proyek Inisiatif Pasch. Pasch atau Sekolah:
Mitra Menuju Masa Depan merupakan jaringan 2000 seko
lah PASCH di seluruh dunia yang memiliki hubungan khusus
dengan Jerman. Goethe-Institut membina sekitar 600 seko
lah PASCH di dalam sistem pendidikan nasional lebih dari
100 negara.
Program ini membantu sekolah mitra dalam pengembangan
mata pelajaran bahasa Jerman seperti menyediakan materi

belajar mengajar berikut peralatan teknis. Melalui program ini,
mitra sekolah akan dibantu dalam menjaga kualitas pelajaran
bahasa Jerman dengan mengadakan pelatihan bagi peng
ajar baik di Indonesia maupun di Jerman.
Pada segmen selanjutnya, giliran Ketua Umum APKOMIN
DO, Dipl. Inf(FH) Rudy D. Muliadi yang juga alumni satu seko
lah tinggi di Jerman memberikan paparannya. Selaku ketua
umum APKOMINDO, Rudy memaparkan mengenai teknologi
terbaru yang akan terus berkembang di era digital saat ini.
Rudy juga memberikan informasi kepada semua yang hadir
mengenai pelatihan-pelatihan yang selalu diadakan oleh AP
KOMINDO untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi
guru maupun siswa.
Pada segmen selanjutnya, Prof. Dr. Bachtiar Aly M.A, ang
gota DPR RI Komisi 1 membagikan kisahnya ketika melak
sanakan studi di Jerman. Acara ditutup dengan presentasi
dari Direktur WUSKI, Dipl. Betriebswirt Suchjar Effendi yang
menyampaikan tentang macam-macam sekolah di Jerman,
biaya hidup dan apa saja yang bisa dilakukan dalam mengisi
waktu libur kuliah disana.
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APKOMINDO MEMBER GATHERING 2018

Pesatnya perkembangan dunia digital saat ini turut mengubah skema dalam proses transaksi di
dunia. Salah satu bukti adalah adanya beberapa negara yang telah mengimplementasikan mata
uang digital seperti bitcoin. Cryptocurreny di masa depan telah menjadi proposisi yang semakin
menarik di pasar dan mungkin tidak memiliki infrastruktur perbankan tradisional.

T

eknologi yang digunakan banyak mata uang digital itu
adalah Blockchain. Blockchain pertama kali diimple
mentasikan pada tahun 2009, dan direvolusi dengan
Blockchain 2.0 pada tahun 2014. Teknologi Blockchain ter
diri dari blok yang menampung transaksi, di mana masingmasing blok saling terkait melalui kriptografi, sehingga mem
bentuk jaringan.
Istilah Blockchain akhir-akhir ini ramai dibicarakan, ban
yak yang belum memahami tentang apa itu Blockchain,
teknologinya serta prospek bisnisnya seperti apa. Hal ini
yang mendorong APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Kom
puter Indonesia) DKI Jakarta mengadakan talkshow dengan
tema “Teknologi Blockchain dan Prospek Bisnis”.
Menghadirkan praktisi TIK, Ir. Michael S. Sunggiardi seba
gai pembicara, acara yang dibarengi dengan APKOMINDO
Member Gathering 2018 ini ramai dihadiri para anggota AP
KOMINDO yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai
Blockchain.

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum APKO
MINDO, Rudy D. Muliadi, sekaligus memaparkan terkait
teknologi terkini serta apa yang bisa dikerjakan bersama
member APKOMINDO lainnya. Ketua Umum APKOMINDO
juga memberikan gambaran mengenai program asosiasi
yang bergerak dibidang edukasi. Program yang bertajuk AP
KOMINDO eXcellent Center ini telah bekerjasama dengan
banyak instansi, yang memungkinkan untuk digali prospek
bisnisnya.
Setelah sambutan dari Ketua Umum APKOMINDO, acara
dilanjutkan dengan paparan dari Ir. Michael S. Sunggiardi
yang memperkenalkan mengenai teknologi Blockchain ke
pada semua yang hadir. Dalam paparannya, Michael men
jelaskan tentang apa itu Blockchain serta prospek bisnis
yang bisa di kerjakan.
Acara yang berlangsung pada tanggal 16 Maret 2018 di sek
retariat APKOMINDO di Harco Mangga Dua ini ditutup de
ngan santap malam.
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Kontribusi APKOMINDO
Pada Pelaksanaan UNBK SMP
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis
Komputer(UNBK) tingkat SMP di Jakarta telah
dilaksanakan pada tanggal 23-26 April 2018.
Metode UN melalui UNBK tahun ini mencapai 78
persen dari seluruh pelaksanaan UN untuk SMK/
SMA/MA sederajat dan SMP/MTs sederajat

P

elaksanaan UN tahun ini masih terbagi menjadi dua
moda yakni kertas dan pensil (UNKP) dan berba
sis komputer (UNBK). Selain UN, siswa juga bakal
mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Data
Kemendikbud mencatat UN tahun ini bakal diikuti oleh 8,1
juta peserta didik dan 96 ribu satuan pendidikan.
"Tahun ini UNBK meningkat signifikan dari tahun lalu. Total 78
persen sudah menyelenggarakan UNBK dan ada 16 provinsi
yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK SMA sede
rajat seperti DKI Jakarta, Aceh bahkan provinsi terbaru Ka
limantan Utara," kata Kepala Badan Standar Nasional Pen
didikan Kemendikbud Bambang Suryadi saat konferensi
pers persiapan UN di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa
(13/3). Tercatat, sebanyak 6.293.552 peserta didik bakal
mengikuti UNBK. Jumlah ini meningkat dari peserta UNBK
tahun lalu sebanyak 3,7 juta siswa. Meningkatnya jumlah
pelaksanaan UNBK ditunjang dengan adanya penggunaan
bersama sumber daya yang tersedia. "Ada resource sharing
misalnya milik SMA digunakan SMK dan sebaliknya, karena
jadwalnya berbeda," tutur Bambang.
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Untuk
mendukung
terlaksananya
UNBK, APKOMINDO memberikan
kontribusi nyata dengan memberikan
pinjaman unit komputer ke SMPN 62
Jakarta Timur. Menurut Sapto Riyadi,
Kepala Sekolah SMP 62, pihaknya te
lah melakukan berbagai upaya untuk
dapat melaksanakan UNBK sebanyak
2 sesi dengan nyaman dan lancar.
Upaya yang dilakukan antara lain mer
angkul orang tua murid yang mampu
meminjamkan laptop untuk digunakan
UN bagi putra-putrinya. Upaya ini di
sambut terbuka oleh para orang tua
murid. Namun, hal ini belum mencukupi
untuk melakukan UN sebanyak 2 sesi.
Untuk memenuhi kebutuhan perangkat,
diinisiasi oleh salah satu wali murid,
Sapto mengadakan pertemuan dengan
APKOMINDO.
Pertemuan tersebut membawa hasil,
APKOMINDO meminjamkan 85 unit
komputer untuk pelaksanaan UNBK
di SMPN 62 Jakarta Timur. Dengan
bantuan perangkat dari APKOMINDO,
SMPN 62 mampu mengadakan UNBK
sebanyak 2 sesi dengan lancar. Peser
ta UNBK di SMP 62 berjumlah sekitar
312 siswa. Dalam waktu kurang lebih
satu minggu, tim dari APKOMINDO
membantu persiapan UNBK di SMP 62,
mulai dari instalasi jaringan hingga in
stalasi komputer dan aplikasi ExamBro.
Menjelang pelaksanaan UNBK, SMP 62
sempat mengadakan Sosialisasi Pelak
sanaan dan Troubleshooting UNBK un
tuk SMP se-Kecamatan Jatinegara.
Acara yang diinisiasi oleh Sapto Riyadi
selaku Kepala Sekolah SMP 62 ini di
hadiri para Kepala Sekolah, Proktor
dan Teknisi SMP di wilayah Kecamatan
Jatinegara. Pada kesempatan ini, Ke
tua Umum APKOMINDO memberikan
paparan mengenai solusi perangkat
UNBK bagi sekolah dan memamerkan
teknologi thin client yang bisa diguna
kan untuk UNBK kepada para peserta
yang hadir.
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NgabuburIT

AXC Hadirkan Dua Workshop
Penunjang Pembelajaran

Kemajuan teknologi semakin berkembang dari tahun ke tahun. Saat ini pembelajaran di sekolah
sudah diharapkan menggunakan e-Learning meski belum semua sekolah mampu menerapkan
e-Learning dalam kegiatan belajar mengajarnya. Demikian juga sektor printing dasar yang dapat
dijadikan ilmu kewirausahaan kreatif belum banyak dikenal.

U

ntuk meningkatkan kompetensi guru akan dua hal
tersebut, APKOMINDO eXcellent Center(AXC)
mengadakan workshop singkat dengan tema eLearning dan Ekonomi Kreatif Dasar. Workshop ini diada
kan di sekretariat APKOMINDO pada hari Rabu dan Kamis,
tanggal 30 dan 31 Mei 2018.
Workshop yang berlangsung mulai pukul 15.00 ini ditutup
dengan buka bersama, karena workshop diadakan berte
patan dengan bulan Ramadhan, dimana umat Muslim dise

luruh dunia diwajibkan untuk berpuasa. Acara ini diikuti oleh
27 bapak dan ibu guru dari berbagai sekolah yang ada di
wilayah Jakarta baik dari jenjang SMP, SMA maupun SMK.
Pada hari pertama, tema yang diperkenalkan adalah eLearning. Rudy D. Muliadi, Ketua Umum APKOMINDO
yang bertindak selaku pembicara memaparkan bermacam
materi diantaranya Monitoring Class, Pengenalan Teknolo
gi Aplikatif, Aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar, hingga bagaimana
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membuat ulangan harian berbasis online.
Dihari kedua, workshop mengusung tema Ekonomi Krea
tif Dasar yang memperkenalkan teknologi printing kepa
da para bapak dan ibu guru. Disini Rudy D. Muliadi yang
kembali tampil sebagai pembicara memperkenalkan be
ragam industri ekonomi kreatif skala kecil yang ditunjang
dengan perlengkapan printing. Beberapa industri kreatif
yang diperkenalkan diantaranya cetak mug, cetak tekstil
skala rumah tangga, dan digital sablon.
Tidak hanya memperkenalkan macam usahanya, para pe
serta juga mendapatkan pengetahuan tentang apa saja
perangkat yang dibutuhkan hingga kalkulasi cetak printing
untuk menunjang wirausaha. Pemaparan kedua mengenai

printing Direct to Garment(DTG) dibawakan oleh Ibenz,
salah satu praktisi dan pengusaha DTG. Disini para pe
serta disuguhi ilmu tentang mencetak kaos secara lang
sung menggunakan printer DTG.
Diakhir sesi, para peserta langsung meninjau demo ber
bagai teknik printing yang telah dipaparkan sebelumnya.
Acara yang disupport oleh TDAG dan Bengkel Print ini
berlangsung dengan meriah. Para bapak dan ibu guru
berkesempatan untuk mencetak kaos dengan teknik print
ing sublime yang dilakukan diatas bahan polyester. Acara
inipun ditutup dengan buka bersama dan foto bersama.
Kedepan, AXC akan terus menghadirkan workshop-work
shop yang dapat meningkatkan kompetensi baik bagi guru
maupun siswa.
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Komitmen AXC

Dalam Pengembangan SDM TIK

APKOMINDO eXcellent Center(AXC) terus menunjukkan komitmen untuk mengembangkan
kompetensi Sumber Daya Manusia(SDM) TIK di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui pelatih
an-pelatihan yang terus diadakan

B

ulan Mei menjadi satu bulan yang bersejarah bagi
APKOMINDO, karena di bulan ini tepat setahun yang
lalu, APKOMINDO(Asosiasi Pengusaha Komputer
Indonesa) memperkenalkan satu program edukasi yang di
beri nama APKOMINDO eXcellent Center. Dan pada tahun
2018 ini, tepat setahun program AXC berjalan. AXC dengan
slogannya Pengembang SDM TIK Indonesia terus berupa
ya mengembangkan kompetensi SDM TIK untuk memenuhi
tantangan era global. AXC secara berkesinambungan
mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar maupun work
shop teknologi bagi guru dan siswa agar mereka mampu
mengenal teknologi-teknologi terbaru yang ada saat ini.
Dan untuk merayakan satu tahun keberadaan AXC, pada
tanggal 9 Mei 2018 yang lalu, APKOMINDO menggelar
acara silaturahmi bersama para stake holder AXC dalam
satu event seminar bertema “Satu Tahun AXC dan Rencana

Pengembangan Edukasi di Indonesia.”
Bertempat di sekretariat APKOMINDO, acara ini diisi deng
an sharing kegiatan yang pernah dilakukan AXC dalam satu
tahun pertama ini. Beberapa program yang telah berjalan
serta kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan baik deng
an Kementerian Kominfo, Dinas Pendidikan Jawa Barat ser
ta instansi-instansi lainnya dipaparkan oleh Rudy D. Muliadi
selaku Ketua Umum APKOMINDO. Setelah pemaparan
beberapa program yang telah dilakukan, acara berlanjut
dengan diskusi mengenai program-program dan kerjasama
lebih lanjut terkait peningkatan kapasitas TIK bagi siswa
dan guru.
Acara ini direspon dengan baik oleh para guru baik dari jen
jang SMP, SMK maupun SMK. Tidak kurang dari 30 guru
dari berbagai sekolah hadir dalam acara silaturahmi ini.
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Membuat Ulangan
Berbasis Online

Pada jaman internet seperti saat ini, pasti semua orang tidak asing
lagi dengan Google. Ya, Google merupakan satu perusahaan besar
yang menyediakan produk dan jasa seputar internet. Google didirikan
oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tanggal 4 September 1998.
Misinya adalah mengumpulkan segala informasi untuk mesin pencari
mereka agar dapat memudahkan setiap orang khususnya pengguna
internet dalam mencari informasi

S

emenjak didirikan, Google berkembang dan menghasilkan beberapa produk dan layanan, antara lain Google Translate,
Google Maps, Google Adsense, Google Drive, dan masih banyak lagi. Bagi anda yang memiliki akun di Google akan
mendapatkan fasilitas penyimpanan gratis sebesar 15GB. Berbicara tentang Google Drive, ada satu fasilitas yang da
pat digunakan sebagai satu sarana penunjang dalam edukasi. Fasilitas tersebut adalah Google Forms.
Google Form atau google formulir adalah layanan yang berguna untuk membantu anda merencanakan acara, mengirim survei,
membuat kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk
membuat ulangan secara online.
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1

Untuk memulai membuat soal ulangan online melalui Google
Form, dapat login dulu ke akun Google anda. Kemudian masuk
ke alamat http://drive.google.com. Setelah anda masuk ke
google drive, anda bisa pilih menu “Baru”. Setelah itu, anda
dapat memilih menu Formulir Kosong. Anda dapat mengganti
nama formulir sesuai keinginan.
Setelah anda memasukkan nama formulir, anda dapat me
masukkan isian untuk identitas siswa seperti Nama, Kelas dan
No. Induk Siswa. Untuk bagian isian identitas ini, anda berikan
ketentuan “Wajib Diisi” dengan menggeser kursor yang terse
dia dibawah. Dengan demikian siswa harus mengisi identitas
nya terlebih dahulu sebelum mengikuti ulangan.

2

Setelah itu, anda dapat mulai menuliskan soal dengan mem
buat bagian baru. Soal yang anda buat dapat berupa pilihan
ganda maupun esai. Hal ini bisa anda pilih melalui opsi yang
ada disamping pertanyaan yang akan anda tuliskan.

3

Setelah anda selesai menuliskan semua soal, anda langsung
dapat mengirim form ini dengan mengklik tulisan “KIRIM” yang
ada diujung kanan bawah. Anda dapat mengirimnya ke ala
mat email anda sebagai arsip dan ke alamat email siswa yang
mengikuti ulangan. Atau untuk lebih mudahnya, anda dapat
menyederhanakan URL Ulangan anda menggunakan Google
URL Shortener, kemudian URL baru tersebut anda bagikan
kepada siswa dan dibuka langsung melalui browser dimasingmasing komputer siswa.

4

Setelah semua siswa menyelesaikan ulangan, anda akan
mendapati jumlah tanggapan sesuai dengan jumlah siswa yang
mengikuti ulangan. Hasil dari tanggapan atau jawaban siswa
tersebut dapat anda periksa satu persatu kemudian jika diper
lukan dapat pula dicetak. Atau anda juga bisa menghubung
kannya ke spreadsheet dengan meng-klik tombol hijau yang
ada diatas. Selamat mencoba.

5

6
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Pembelajaran
Abad 21
(Bagian 3 - habis)

Pada edisi yang lalu, kami menampilkan hasil karya tulis yang mampu meraih
predikat juara pertama dalam lomba karya tulis yang diadakan oleh APKOMIN
DO eXcellent Center pada bulan November 2017. Dan pada edisi kali ini, kem
bali kami lampirkan kelanjutan dari karya tulis yang telah kami publish pada 2
edisi yang telah terbit

L

ayanan teknologi informasi untuk pembelajaran de
ngan model blended learning ini disarankan untuk da
pat menggunakan aplikasi opensource yang dikelola
secara mandiri oleh satuan pendidikan. Struktur sistem pada
sisi servernya dapat terdiri atas aplikasi Moodle dengan basis
data pendukungnya sebagai aplikasi LMS yang dikolaborasi

Rudi Haryadi, ST, M.Pd

kan dengan (1) Big blue button untuk layanan video confe
rence, (2) Cloud/File Server untuk penyimpanan sumber be
lajar dan file lainnya, (3) Mahara untuk e-Portfolio, dan (4)
e-Raport untuk pelaporan hasil belajar peserta didik. Contoh
tampilan LMS dengan menggunakan moodle ditunjukan pada
gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1 Contoh penggunaan LMS dengan
menggunakan Moodle
Akses terhadap system ini dapat dilakukan oleh pe
serta didik, guru fasilitator atau pemegang akun lain
dengan menggunakan layanan browser atau aplikasi
lain yang ditentukan melalui personal komputer mau
pun gadget yang memiliki koneksi dengan server
yang menjadi tempat penyimpanan LMS dan kom
ponen pembelajarannya.
Para guru sejak tahun 2015 sudah mengenal system
kolaborasi komponen teknologi informasi diatas un
tuk pembelajaran ini melalui program Guru Pembe
lajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dalam
rangka Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan bagi
guru, sekarang waktunya penggunaan ini dilakukan
juga dalam pembelajaran untuk memfasilitasi para
peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang
berkualitas secara efektif dan efisien.

Kesimpulan
Mengacu pada karakteristik pembelajaran abad 21,
pembelajaran untuk peserta didik abad 21 harus dilaku
kan melalui aktifitas pembelajaran yang memiliki karak
teristik:
• Sumber belajar, proses maupun evaluasi pembe		
lajaran memanfaatkan perkembangan teknologi infor
masi dalam bentuk layanan aplikasi pembelajaran (e-	
Learning) yang pembelajarannya dapat dilakukan dari
lokasi manapun dan kapanpun.
• Pengelolaan kelas disesuaikan dengan karakter peser
ta didik abad 21.
• Pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif.
• Sejumlah tantangan bagi penyelenggara pendidi		
kan mulai dari stake holder pusat sampai tingkat 		
satuan pendidikan termasuk guru sebagai fasilita		
tor pemebelajarannya muncul harus dapat dijadi		
kan sebagai trigger untuk peningkatan kualitas pen
didikan. Para stake holder pendidikan harus secara
serius memfasilitasi pendidikan dengan memanfaat
kan perkembangan teknologi informasi ini. Bila hal
ini tidak terjadi maka sektor pendidikan akan menjadi
korban dari perkembangan teknologi ini.
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Saran
Dalam pengembangan model pembelajaran abad 21, re
vitalisasi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran
perlu menjadi bagian dalam pertimbangannya. Dengan
mudahnya kepemilikan perangkat komunikasi/teknologi
infomasi oleh peserta didik seperti laptop, smartphone,
tablet, gadget atau perangkat lainnya, maka sekolah
harus dapat memfasilitasi pemanfaatan perangkat ini.
Peran yang harus dilakukan oleh sekolah dalam mem
fasilitasi hal ini diantaranya adalah:
1. Menyediakan infrastruktur jaringan komputer atau
koneksi internet yang memadai, sehingga dapat
mengoptimalkan proses pembelajarannya abad 21.
2. Memfasilitasi layanan dalam fasilitas pembelajaran,
baik yang berada di Internet maupun berada pada
intranet sekolah.
3. Kebijakan sekolah perlu dibuat dengan mendukung
sistem pembelajaran abad 21, salah satunya kebijak	
an untuk penggunaan perangkat teknologi informasi
di lingkungan sekolah.
4. Guru sebagai fasilitator pendidikan harus terus-		
menerus berupaya melakukan upskilling un		
tuk menyesuaikan kompetensi dirinya dengan 		
perkembangan teknologi informasi, karena guru
dalam pendidikan abad21 harus menguasai perkem
bangan teknologi untuk askes perangkat maupun
akses terhadap teknologinya.
5. Dalam akses pembelajarannya, guru harus dapat
mencurahkan seluruh waktunya untuk pendidikan,
karena pembelajaran abad21 dilakukan sepanjang
waktu, dalam hal ini guru harus mampu melakukan
pengelolaan waktu dalam memberikan prioritas untuk
memfasilitasi pembelajaran dan memberikan alokasi
waktu untuk kegiatan lainya.
6. Guru juga harus menguasai metode pembelajaran
untuk memfasilitasi pembelajaran agar terjadi situasi
dan kondisi yang nyaman untuk pembelajaran siswa
yang memiliki karakter khas setiap siswa melalui
pengenalan karakteristik seluruh peserta didik dalam
aktifitas peradaban abad21 dan mampu memfasilitasi
kolaborasinya dalam proses pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai ti
tik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembe
lajaran, yang merujuk pada persepsi terjadinya suatu
proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya
mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari
metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
Terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran, yaitu: (1)
Student Centered Approach dengan pembelajaran ber
pusat pada aktifitas belajar siswa dan (2) Teacher Cen
tered Approach yang pembelajarannya berpusat pada
aktifitas guru.
Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pem
belajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar
tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan
efisien, pendapat ini mengandung makna sebuah per
encanaan. Maksudnya adalah bahwa strategi pada
dasarnya masih bersifat konseptual tentang rencana
yang akan dilakukan dalam suatu pelaksanaan pembe
lajaran. Diperlukan cara untuk mengimplementasikan
rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan
nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran
berupa metode pembelajaran.
Metode pembelajaran merupakan bentuk implemen
tasi dari perencanaan pembelajaran agar didapatkan
sebuah interaksi yang baik sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai dalam pembelajaran. Metode pembelaja
ran ini dibutuhkan untuk dapat mengaplikasikan ran
cangan dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka dari itu,
seorang guru dalam perencanaan pembelajaran harus
dapat memilih metode yang tepat untuk setiap kegiatan
pembelajaran. Ketidaktepatan dalam memilih metode
akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar peserta
didik, karena pembelajaran yang efektif adalah yang
memiliki kesesuaian antara konten pembelajaran, minat
peserta didik dan metode sebagai media penyampaian
pembelajarannya.
Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur yang sistematis (pola pembela
jaran) dalam mengorganisasikan pengalaman belajar
untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai
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pedoman bagi para perancang pembelajaran dan
para pengajar dalam merencanakan aktivitas be
lajar mengajar termasuk perancangan perangkat
pembelajaran yang digunakan dalam prosesnya.
Pola pembelajaran tersebut harus dapat meng
gambarkan kegiatan guru dan siswa dalam mewu
judkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang
menyebabkan terjadinya proses belajar. Pola pem
belajaran dapat menjelaskan karakteristik seren
tetan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa,
yang dikenal juga dengan istilah sintaks pembela
jaran.
Pada pembelajaran konvensional yang dilakukan
di kelas, dikenal beberapa model pembelajaran
diantaranya model pembelajaran kontekstual, ko
operatif, kuantum, terpadu, problem-based learn
ing, project based learning, dll. Pemilihan model
pembelajaran untuk diterapkan pada pembelajaran
disesuaikan dengan tujuan dan konten pembela
jaran yang dilakukannya, serta lingkungan belajar
siswa dan satuan peserta didiknya. Model ini da
lam pembelajarannya diterapkan dengan pemilihan
pendekatan dan metode serta pendekatan belajar
tertentu baik untuk proses pembelajaran mandiri
atau pembelajaran berkelompok.
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Learning Management System (LMS)
LMS didefinisikan sebagai suatu lingkungan belajar yang ber
pusat pada aktifitas peserta didik yang digunakan oleh guru
fasilitator pembelajaran dalam menyelenggarakan, mengelo
la dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta
didik. LMS ini berupa aplikasi perangkat lunak pada jaringan
komputer untuk pembelajaran digital (elearning program) (Id.
Wikipedia, 2017). Standar yang digunakan dalam menentukan
fungsi LMS adalah Learning Technology System Architecture
(LTSA) dari IEEE, yaitu arsitektur yang menggambarkan ran
cangan system level tinggi beserta komponen-komponennya
yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Di
visi Edutool France Incorporation.
Dalam pengelolaan pembelajarannya, akun penggunanya
terdiri atas peserta didik, pengajar dan administrator system.
Masing-masing pengguna mempunyai kewenangan atas
akses terhadap konten LMSnya.
Fungsi utama dari LMS dalam system pembelajarannya ter
diri atas student management, course management, skill as
sessment/evaluation, collaboration support, learner-centric
dan registration and administration yang semua komponen
ini berkolaborasi untuk membentuk pembelajaran dengan
akselerasi untuk peradaban abad 21. Moodle sebagai LMS
merupakan perangkat lunak berbasis web yang mengguna
kan prinsip social constructionist pedagogy untuk pembelaja
ran berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan istilah
elearning. Perangkat lunak ini dapat dijalankan pada kompu
ter dengan system operasi apapun yang dapat menjalankan
bahasa PHP dan mendukung basis data SQL
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