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Ringkasan— Dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) saat ini, secara langsung mempengaruhi cara
belajar manusia untuk dapat mengolah informasi yang tersebar
di berbagai tempat. Pendidikan di dunia saat ini memberikan
tantangan yang cukup berat bagi guru dan murid dalam meng-
hadapi ”our future knowledge-based society”. Teknik proses
pendidikan/belajar-mengajar mau tidak mau harus mengikuti
perkembangan tersebut. Dibeberapa negara dunia, telah berin-
isiatif menggunakan TIK terkini dalam proses pendidikan.
Khusus di Indonesia, telah ada beberapa inisiatif pemanfaatan
TIK untuk SMA sebelumnya, baik oleh Depdiknas, Propin-
si, Kabupaten/Kota, sekolah, maupun pihak swasta dengan
mengikutsertakan SMA-SMA tertentu. Tetapi inisiatif-inisiatif
tersebut bagaimanapun belum mencakup seluruh SMA yang
ada di Indonesia. Dalam makalah ini telah dilakukan studi
yang dilakukan dengan mencari pengalaman-pengalaman negara
lain untuk dikompilasi dan disusun kembali dan disesuaikan
dengan kondisi di Indonesia saat ini. Hasil yang diperoleh ada
rancangan cetak biru pemanfaatan TIK untuk SMA Indonesia
termasuk rekomendasi program tahunan, dan hasilnya telah
dilakukan dengar-pendapat dengan perwakilan guru-guru pen-
didikan menengah umum.

I. PENDAHULUAN

Penelitian dan inisiatif pemanfaatan ICT untuk pendidikan
telah banyak diselenggaran Negara-negara di dunia termasuk
Asia. Korea memiliki inisiatif ”Cyber Korea 2001” dan ”White
Paper”, Jepang memiliki ”e-Japan Priority Programme”,
Malaysia dengan ”Smart School” [1] dan Negara-negara
eropa dengan ”e-Europa. Program-program tersebut memim-
liki tujuan untuk meningkatkan kemampuan di sektor ICT
terutama untuk pendidikan dengan mengembangkan indikator-
indikator tertentu yang akan menjadi kunci sukses program
inisiatif masing-masing. Pada sektor pendidikan, pemerin-
tah menginginkan pelajarnya memiliki kepercayaan diri dan
pengetahuan mengenai serta produktif dalam memanfaatkan
teknologi-teknologi baru dalam kegiatan belajar-mengajar. Un-
utk menghubungkan lembaga-lembaga pendidikan dengan in-
ternet pada dasarnya didorong oleh tekanan lingkungan [2],
oleh karena itu, baris terdepan dalam mengintegrasikan ICT
kedalam kegiatannya adalah sekolah-sekolah. Di Negara Thai-
land [3], undang-undang pendidikannya menyatakan peman-
faatan ICT sebagai basis pendidikan dengan mengacu pada
tiga prinsip dasara yaituvalue-added, equity,dan quantum-
jump. Di Filipina, sector pendidikan telah memformulasikan

kebijakan-kebijakan penggunaan ICT. Tren yang sama juga
dilakukan oleh Negara-negarwa Indonesia, Malaysia, Uzbek-
istan, Vietnam dan lain-lain. Sampai tahun 2003, Indonesia
belum membangun struktur indikator-indikator pemanfaatan
ICT di sector pendidikan, namun program-program pendidikan
ICT memiliki memiliki potensi yang akan menjadi indikator-
indikator kesuksesan nantinya yaitu adanya pengetahuan pela-
jar mengenai ICT, pemanfaatan ICT oleh pelajar, kemampuan-
kemampuan dasar ICT termasuk didalamnyaproblem solving
menggunakan sistem ICT [3]. Di Indonesia, respon terhadap
perkembangan saat ini menuntut terjadi perubahan kurikulum
pendidikan sehingga diharapkan siswa memiliki bekal berupa
potensi untuk belajar sepanjang hayat serta mampu memec-
ahkan masalah yang dihadapinya. Salah satu fasilitas untuk
menunjang kompetensi tersebut siswa perlu dikenalkan dengan
mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
yang berfungsi sebagai bahan maupun alat pembelajaran.

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Dik-
menum dan oleh sekolah sendiri serta berbagai pihak yang
mengembangkan TIK untuk pendidikan, maka kondisi TIK di
pendidikan menengah umum saat ini adalah sebagai berikut:

1) Hampir semua sekolah sudah memiliki komputer, na-
mun dengan jumlah yang sangat sedikit dan spesifikasi
yang kurang memadai. Jumlah sekolah yang memiliki
komputer dengan jumlah cukup dan spesifikasi memadai
hanya sekitar 1600 sekolah (sekitar 33% jumlah SMA).

2) Tiga puluh prosen SMA sudah mempunyai lab. Kom-
puter (ruang praktek komputer) namun hanya 15% yang
memadai disebut lab komputer.

3) Pemanfaatan komputer sebagian besar masih untuk ad-
ministrasi, beberapa sekolah sudah memanfaatkan untuk
meningkatkan kemampuan komputer (excel, word), dan
sebagian kecil yang digunakan untuk menunjang pem-
belajaran.

4) Dari 9557 SMA di Indonesia, telah terkoneksi ke inter-
net sekitar 400 SMA, dan yang memanfaatkan internet
sebagai sumber belajar dan media komunikasi hanya
sekitar 100 sekolah

5) Sebagian kecil sekolah (sekitar 10% SMA) melakukan
pendataan (pengelolaan administrasi) menggunakansoft-
ware komputer.Softwareyang digunakan berasal dari
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Direktorat Dikmenum, dan sebagian sekolah mengem-
bangkan sendirisoftwarependataan yang digunakan.

6) Sekolah-sekolah yang telah memanfaatkan ICT dalam
pembelajaran sekitar 250 sekolah. Sebagian kecil dari
sekolah-sekolah tersebut telah mengembangkan software
pembelajaran secara mandiri.

7) Sebagian sekolah telah mengembangkanwebsite, namun
sustenabilitasnya kurang baik. Beberapa penyebabnya
adalah biaya sewa ISP (provider) dan kemampuan SDM
untuk melakukan perubahan.

8) Untuk mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (MIPA) telah tersedia 15 (lima belas)software
pembelajaran yang disusun oleh guru-guru MIPA yang
tergabung dalam tim pengembangsoftware pembela-
jaran Dikmenum. Setiapsoftwareberisi sajian satu topik
mata pelajaran tertentu yang dapat digunakan siswa
untuk belajar mandiri.

9) Software-softwaretersebut telah disebarluaskan ke selu-
ruh sekolah, dan sebagian kecil dari sekolah tersebut
telah disosialisasikan secara langsung.

10) Untuk pengelolaan administrasi (pendataan) persekola-
han, telah tersedia tiga buah aplikasi, yaitu PAS (Pro-
gram Aplikasi Sekolah), SIM (Sistem Informasi Man-
ajemen), dan SIG (Sistem Informasi Geografis). PAS
dirancang untuk sekolah, sedang SIM & SIG dibuat
untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pen-
didikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Menengah
Umum.

11) Databasepersekolahan untuk seluruh SMA di Indonesia
telah terdata secara komputerisasi mulai data tahun
1995/1996 sampai dengan data tahun 2002/2003. Jumlah
SMA yang berhasil di data setiap tahun selalu berbeda,
rata-rata hanya terdata sekitar 75% sekolah.

12) PAS telah terdistribusi ke minimal 225 sekolah, SIM dan
SIG telah terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota (ke-
cuali kabupaten/kota baru) dan seluruh provinsi. Namun
yang memanfaatkan aplikasi tersebut tidak mencapai
10%. Untuk selalu mendapatkan versiupdateketiga ap-
likasi tersebut, dapat didownloaddi websiteDikmenum.

13) Telah terbentuk jaringan intranet dan internet di Direk-
torat Pendidikan Menengah Umum. Jaringan intranet un-
tuk melayani kebutuhan lokal di Direktorat, dan jaringan
internet untuk melayani keperluan komunikasi dengan
dunia luar.

II. K ERANGKA CETAK BIRU

Inisiatif pemanfaatan TIK di SMA telah banyak dilakukan
baik oleh Depdiknas, Propinsi, Kabupaten/Kota, sekolah,
maupun pihak swasta dengan mengikutsertakan SMA-SMA
tertentu. Tetapi inisiatif-inisiatif tersebut bagaimanapun belum
mencakup seluruh SMA yang ada di Indonesia. Pada makalah
ini, keberadaan cetak biru pemanfaatan TIK untuk SMA
yang dituangkan dalam dokumen ini dimaksudkan untuk
menyelaraskan dan menguatkan berbagai inisiaitif yg sudah
ada sebelumnya (pemerintah pusat, daerah, sekolah, swasta,
LSM) dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan di In-

donesia, khususnya untuk SMA serta memberikan pedoman
dan batasan atas inisiatif (pemerintah pusat, daerah, seko-
lah, swasta, LSM) yang akan muncul kemudian hari. Untuk
memenuhi tujuan penyusunan cetak biru tersebut, cetak biru
yang telah disusun mencakup bagian-bagian berikut ini:

1) Arsitektur TIK untuk Pendidikan Tingkat SMA. Arsitek-
tur ini memberikan gambaran tentang manfaat apa saja
yang akan diperoleh dengan kehadiran TIK di dunia
pendidikan tingkat SMA, apa komponen-komponen pen-
dukung dan apa infrastruktur yang dibutuhkan. Penje-
lasan tentang arsitektur di bagian ini belum dipetakan
ke level implementasi.

2) Konfigurasi Implementasi. Untuk memudahkan
penyusunan rencana implementasi, maka arsitektur
yang telah berhasil disintesa akan di-breakdown
menjadi konfigurasi implementasi di tingkat sekolah,
kabupaten/kota, propinsi, dan tingkat nasional. Untuk
setiap level implementasi akan diberikan pemaparan
tentang :

• Konfigurasi implementasi dalam tinjauan teknis
• Pemetaan peran pihak-pihak yang relevan

3) Roadmap Implementasi. Roadmap implementasi men-
gacu kepada target tahun 2010. Untuk mencapai target
tersebut, disusun ukuran tingkat kematangan TIK di le-
vel sekolah, kabupaten/kota, dan propinsi. Ukuran terse-
but akan menjadi target kuantitatif, dimana untuk setiap
tahunnya akan dipetakan dalam distribusi prosentase tar-
get tingkat kematangan TIK SMA Indonesia. Roadmap
implementasi juga menjabarkan tentang strategi penca-
paian target yang dipetakan langsung kepada rencana-
rencana aksi yang direkomendasikan dilakukan oleh
khususnya oleh Dikmenum, propinsi, kabupaten/kota,
dan sekolah.

Arsitektur pemanfaatan TIK untuk pendidikan SMA
merupakan bangunan sistem pemanfaatan TIK untuk pen-
didikan SMA yang secara garis besar membagi komponen-
komponennya dalam 3 klasifikasi yaitu komponen layanan
pendidikan,komponen pendukung layanan dan komponen in-
frastruktur. Prinsip yang digunakan dalam menyusun aristektur
ini adalah bahwa layanan pendidikan berbasis TIK disusun
berdasarkan anatomi sekolah konvensional dan menggunakan
endekatan yang komprehensif dan integral untuk merealisasi-
kan layanan pendidikan berbasis TIK.

III. PEMETAAN TINGKAT KEMATANGAN

Implementasi dari arsitektur dapat dilihat dalam empat
level perspektif, yaitu sekolah, kabupaten/kota, propinsi, dan
nasional. Pada tingkat sekolah diperlukan sebuah ukuran un-
tuk mengetahui tingkat kematangan pemanfaatan TIK yang
mencerminkan seberapa maksimal TIK dimanfaatkan dalam
memberikan berbagai jenis layanan yang diselenggarakan oleh
sekolah.. Tingkat kematangan yang didefinisikan dalam cetak
biru mencakup juga kabupaten/kota dan propinsi, karena pe-
rannya yang sangat strategis yang diharapkan akan memicu
persaingan sehat di antara kabupaten/kota dan propinsi yang
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ada, tingkat kematangan ini mencerminkan tingkat kematang-
an rata-rata sekolah dan kontribusi peran pemerintah dan
Knowledge Centerdi tingkat kabupaten/kota atau propinsi
tersebut. Kematangan pemanfaatan TIK (baik di level sekolah,
kabupaten/kota, dan propinsi) dibagi dalam lima tingkatan,
yaitu:

1) Perintis
2) Berkembang
3) Memadai
4) Mapan
5) Mutakhir
Urgensi dari pendefinisian tingkat kematangan untuk seko-

lah, kabupaten/kota, dan propinsi adalah sebagai berikut:
1) Sebagai alat bantuself assessmentbagi sekolah,

kabupaten/kota, dan propinsi untuk menilai dirinya
sendiri, sampai dimana kematangan pemanfaatan TIK
di tingkatan koordinasinya.

2) Sebagai panduan untuk menyusun program kerja ta-
hunan bagi sekolah, kabupaten/kota dan propinsi un-
tuk meningkatkan kematangan pemanfaatan TIK di
tingkatan koordinasinya, berdasarkan hasilself assess-
mentyang telah dilakukan sebelumnya.

3) Memudahkan monitoring dan evaluasi secara nasional.

A. Kematangan Level Sekolah

Pendefinisian tingkat kematangan sekolah dalam cetak biru
ini menggunakan asas manfaat, yaitu seberapa jauh sebuah
sekolah dapat memanfaatkan TIK untuk menunjang proses
penyelenggaraan pendidikannya, bukan hanya seberapa be-
sar rasio ketersediaan fasilitas TIK (khususnya atas jumlah
murid dan guru). Diharapkan dengan adanya pendekatan ini
mendorong sekolah untuk selalu bereferensi kepada tujuan
utamanya untuk mencapai manfaat, bukan sekedar memper-
banyak fasilitas TIK-nya saja. Oleh karena itu, ditetapkan tolak
ukur utama dan tolak ukur penunjang untuk penentuan tingkat
kematangan pemanfaatan TIK sekolah. Tolak Ukur Utama,
mencerminkan layanan pendidikan berbasis TIK yang dapat
diimplementasikan di sekolah sebagai representasi manfaat
yang dapat diperoleh sekolah dalam implementasi TIK dalam
proses penyelengaraan pendidikannya, yaitu sebagai alat bantu
pembelajaran, fasilitator lingkungan pendidikan, kolaborasi
komunitas pendidikan dan penunjang administrasi dan man-
ajemen. Sedangkan tolak ukur penunjang, mencerminkan hal-
hal apa saja yang diperlukan untuk merealisasikan berbagai
layanan pendidikan berbasis TIK. Tolak ukur penunjang ter-
diri atas hal-hal berikut ini yaitu Indeks kompetensi guru,
prasarana dasar, fasilitas TIK dan kapasitas pegawai sekolah.

B. Kematangan untuk level kabupaten/kota

Penentuan tingkat kematangan untuk level kabupaten/kota
menggunakan referensi utama kapasitas rata-rata sekolah yang
ada di sekolah/kabupaten bersangkutan, ditambah dengan
evaluasi kinerjaKnowledge Centerkabupaten/kota dan per-
an khusus pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berikut ini
adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat
kematangan kabupaten/kota:

1) Kompetensi Sekolah, yaitu indeks kompetensi rata-rata
sekolah di kabupaten/kota.

2) FungsionalitasKnowledge Center, yaitu kualitas keber-
jalanan fungsionalitas utamaKnowledge Center. Fung-
sionalitas ini mencakup:

a) Training Guru Umum
b) Pemberian Layanan Kepada Komunitas, khususnya

terkait dengan konten dan konektifitas internet.

3) Peran Pemerintah Daerah, yaitu kualitas keberjalanan
peran pemerintah daerah. Peran ini mencakup:

a) Kerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupa-
ten/Kota

b) Program sosialisasi kepada komunitas bisnis
c) Program Sosialisasi kepada orang tua
d) Manajemen, terkait dengan pengelolaan data lapo-

ran dan layanan terpadu pendidikan.

C. Kematangan level propinsi

Penentuan tingkat kematangan untuk level propinsi meng-
gunakan referensi utama kapasitas rata-rata sekolah yang ada
di propinsi bersangkutan, ditambah dengan evaluasi kinerja
Knowledge Centerpropinsi dan peran khusus pemerintahan
propinsi. Berikut ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk
menentukan tingkat kematangan propinsi:

1) Kompetensi Sekolah, yaitu indeks kompetensi rata-rata
sekolah di kabupaten/kota.

2) FungsionalitasKnowledge Center, yaitu kualitas ke-
berjalanan fungsionalitas utamaKnowledge Centerdi
propinsi. Fungsionalitas ini mencakup:

a) Training guru MGMP TIK
b) Pemberian sertifikasi layanan
c) Pemberian Layanan Kepada Komunitas

3) Peran Pemerintah Daerah, yaitu kualitas keberjalanan
peran pemerintah propinsi. Peran ini mencakup:

a) Kerjasama perguruan tinggi partner
b) Program sosialisasi kepada komunitas bisnis
c) Manajemen pengelolaan data laporan

IV. K ONFIGURASI IMPLEMENTASI

A. Konfigurasi implementasi Tingkat Sekolah

Konfigurasi ideal adalah seluruh titik sekolah telah ter-
jangkau dengan LAN pada gambar 1., sehingga memung-
kinkan siswa dan guru untuk menikmati layanan pendidikan
secara lebih leluasa., emncakup ruang kelas, laboratorium
komputer, laboratyorium IPA, IPS, bahasa dan sosial, ruang
perpustakaan, ruang guru, ruag administrasi, ruang pimpinan,
ruang server dan ruang audio-visual. Tingkat kematangan
pemanfaatan TIK mengindikasikan kesiapan dan kemampuan
sekolah dalam menyediakan, menyelenggarakan dan meman-
faatkan TIK dalam kegiatan belajar mengajar. Tingkat kema-
tangan juga menunjukkan hubungan antara teknologi yang di-
gunakan dengan pembaruan pendidikan, pemberdayaan guru,
perubahan cara mengajar, proses pembelajaran dan cara belajar
siswa.
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Gambar. 1. Konfigurasi minimal infrastruktur tingkat mahir sekolah

1) Perintis: Pada tingkat kematangan perintis ini, sekolah
hanya memiliki fasilitas TIK dasar berupa 1 unit radio dan
1 unit TV (besertavideo player), sehingga alat bantu pem-
belajaran dasar dasar berbasis audio dan video mulai dapat
digunakan, walaupun penggunaannya harus bergantian dan
tidak bisa paralel dalam kelas-kelas. Penggunaan fasilitas TIK
ini juga kurang stabil untuk sekolah yang listrik jala-jalanya
belum operasional.

2) Berkembang:Layanan pendidikan berbasis TIK uta-
ma yang dapat dioperasikan pada tingkat berkembang ini,
walaupun masih terbatas oleh komputer yang ada, khususnya
adalah layanan alat bantu pembelajaran. Pada tingkat kema-
tangan berkembang ini, sekolah telah memiliki 2 komputer
multimedia standalone, masing-masing untuk pembelajaran
dan administrasi.

3) Memadai: Perbedaan utama layanan berbasis TIK yang
dapat dijalankan di tingkat ini dengan tingkat sebelumnya
adalah alat bantu pembelajaran telah berjalan penuh, kehadiran
email danmailing-list yang memperkuat layanan fasilitator
lingkungan pendidikan dan kolaborasi komunitas, dan penge-
lolaan proses akademik dan ketatausahaan yang lebih baik de-
ngan aplikasi berbasisdatabase. Untuk menjalankan layanan
di atas, sekolah mendapatkan tambahan fasilitas TIK berupa
laboratorium komputer dengan konektifitas internet awal yang
bersifat tidakalways on, misalnya dengandial-up.

4) Mapan: Pada tingkat kematangan ini layanan alat bantu
pembelajaran dapat diakses lebih luas, fasilitator lingkungan
pendidikan dan kolaborasi komunitas dapat lebih intensif
menggunakan akses berbasis web, dan pengelolaan adminis-
trasi dan manajemen mendapatkan fasilitas tambahan berupa
laporan kepada kabupaten/kota melalui file elektronik baik
offline maupun online. Untuk mengoperasikan layanan terse-
but, tambahan fasilitas TIK yang signifikan adalah komputer
multimedia di tiap kelas, komputer multimedia (dengan jum-
lah sama dengan jumlah murid dalam satu kelas), komputer
multimedia di masing-masing lab IPA dan bahasa, dan adanya
komputer khusus untuk guru.

5) Mutakhir: Ini merupakan tingkat kematangan terting-
gi, dimana semua layanan pendidikan berbasis TIK telah
berfungsi optimal, bahkan sekolah sudah mampu mempro-
duksi sendiri khususnya alat bantu pembelajaran baik untuk
kepentingan internal maupun diperuntukkan kepada sekolah
lain. Layanan fasilitator lingkungan pendidikan dapat diakses
di seluruh titik sekolah, tidak terbatas di kelas, perpustakaan,
dan laboratorium; siswa memungkinkan mengakses semua
layanan dari mana pun berada di lingkungan sekolah. Pada
tingkat ini, orang tua dan komite sekolah dapat mengetahui
kondisi sekolah secara online, pelaporan ke kabupaten/kota
online penuh.

B. Konfigurasi Implementasi Level Kabupaten/Kota

Konfigurasi minimal infrastruktur TIK untuk tingkat kema-
tangan mahir (tingkat kematangan yang paling tinggi) untuk
kabupaten/kota diperlihatkan oleh gambar 2. Sekolah-sekolah
di kabupaten/kota akan terkoneksi ke DiknasNet Kabupa-
ten/Kota. Di level kabupaten/kota ini yang khas adalah im-
plementasiKnowledge CenterKabupaten/Kota. Implementasi
Knowledge CenterKabupaten/Kota mempunyai dua alternatif,
berdasarkan letekKnowledge Center-nya. Alternatif perta-
ma (Alternatif A) jika Knowledge CenterKabupaten/Kota
disatukan keberadaanya dengan Unit Kerja yang mengelola
Pendidikan Kabupaten/Kota. Pertimbangan yang dapat digu-
nakan adalah efisiensi dan kemudahakan koordinasi dengan
unit kerja terkait. Untuk konfigurasi ini hanya dibutuhkan
satu jalur koneksi internet yang akan disharing di antara unit
kerja,Knowledge Center, dan komunitas sekolah. Jalur ini juga
akan digunakan untuk berhubungan dengan kabupaten/kota
dan propinsi lain, juga ke nasional. Alternatif kedua (Alternatif
B) jika Knowledge CenterKabupaten/Kota diletakkan di salah
satu sekolah yang dipilih berdasarkan kesiapan kultur dan
SDM-nya. Alternatif ini mempunyai potensi lebih besar untuk
memberdayakanKnowledge Center, karenaKnowledge Center
berbasis komunitas. Penempatan di sekolah juga memperbesar
berkembangnya kemampuan dan kreatifitas khususnya siswa.
Untuk konfigurasi fisik, yang perlu dijelaskan di sini adalah
bahwa ketersediaan fasilitas TIK di ruang training dan layanan
publik disesuaikan dengan jumlah komunitas yang akan meng-
gunakannya, terkait dengan program yang diluncurkan oleh
Knowledge Center.

1) Perintis: Tingkat kematangan perintis menunjukkan bah-
wa pemanfaatan TIK di kabupaten/kota baru dimulai. Rata-
rata sekolah di kabupaten/kota berada pada tingkat kematangan
perintis. Tolak ukurnya adalah:

1) Knowledge Centerbelum ada pada tahap ini, sehingga
training guru umum dan pemberian layanan kepada
komunitas belum berjalan.

2) Hubungan dengan dewan pendidikan, orang tua, dan
komunitas bisnis ditekankan kepada rencana kerja ke
depan.

3) Dalam konteks manajemen, pengelolaan laporan sekolah
masih manual, dan layanan terpadu pendidikan berbasis
TIK belum dilaksanakan.
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Gambar. 2. Konfigurasi minimal infrastruktur Level Kabupaten/Kota

2) Berkembang:Tingkat kematangan berkembang menun-
jukkan rata-rata sekolah di kabupaten/kota berada pada tingkat
kematangan berkembang. Konfigurasi tolak ukur penunjang
secara generik adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centermenyelenggarakan training guru
umum level dasar dan penyediaan layanan duplikasi
aplikasi alat bantu pembelajaran.

2) Hubungan dengan dewan sekolah, orang tua, dan komu-
nitas bisnis dikonsentrasikan dalam rangka merealisasi-
kan Knowledge Center.

3) Pengumpulan laporan sekolah masih manual, tetapi da-
ta laporan telah dikelola dengan aplikasispreadsheet.
Demikian pula pengelolaan proses PMB dan data guru
telah dilakukan denganspreadsheet.

3) Memadai: Tingkat kematangan memadai menunjukkan
rata-rata sekolah di kabupaten/kota berada pada tingkat ke-
matangan memadai. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara
generik adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centermenyelenggarakan training tambahan
berupa training guru umum level menengah dan layanan
komunitas bisnis berupa pengayaan konten alat bantu
pembelajaran dan penyediaan akses informasi bagi 30%
sekolah.

2) Hubungan dengan dewan sekolah, orang tua, dan komu-
nitas bisnis dikonsentrasikan untuk mendukung kinerja
Knowledge Centerdi atas.

3) Pengumpulan laporan sekolah masih manual, tetapi data
laporan telah dikelola dengan aplikasi berbasisdatabase.
Demikian pula pengelolaan proses PMB dan data guru
telah dilakukan dengan aplikasi berbasisdatabase.

4) Mapan: Tingkat kematangan mapan menunjukkan rata-
rata sekolah di kabupaten/kota berada pada tingkat kematang-
an mapan. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara generik
adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centermenyelenggarakan training tambahan
berupa training guru umum level mahir dan layanan

komunitas berupa pengayaan konten alat bantu pembela-
jaran dan penyediaan akses informasi bagi 60% sekolah.

2) Hubungan dengan dewan sekolah, orang tua, dan komu-
nitas bisnis dikonsentrasikan untuk mendukung kinerja
Knowledge Centerdi atas.

3) Pengumpulan laporan sekolah sudah menggunakan
file elektronik dan dikelola dengan aplikasi berbasis
database. Demikian pula pengelolaan proses PMB dan
data guru telah dilakukan dengan aplikasi berbasis
database.

5) Mutakhir: Tingkat kematangan mutakhir menunjukkan
rata-rata sekolah di kabupaten/kota berada pada tingkat ke-
matangan mutakhir. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara
generik adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centermendorong dan memfasilitasi swa-
daya kontek pendidikan oleh guru; layanan komunitas
berupa pengayaan konten alat bantu pembelajaran dan
penyediaan akses informasi bagi 100% sekolah.

2) Hubungan dengan dewan sekolah, orang tua, dan komu-
nitas bisnis dikonsentrasikan untuk mendukung kinerja
Knowledge Centerdi atas.

3) Pengumpulan laporan sekolah sudah menggunakan file
elektronik secaraonline dan dikelola dengan aplikasi
berbasisdatabase. Demikian pula pengelolaan proses
PMB dan data guru telah dilakukan dengan aplikasi
berbasisdatabase. Layanan PMBOnline, portal pen-
didikan, dan pengelolaan data guru terpadu secaraonline
diselenggarakan.

C. Konfigurasi Implementasi Level Propinsi

Konfigurasi minimal infrastruktur TIK untuk tingkat ke-
matangan mahir (tingkat kematangan yang paling tinggi) un-
tuk propinsi diperlihatkan oleh gambar 3.Knowledge Center
Propinsi keberadaannya disatukan dengan Kantor Unit Kerja
Pendidikan Propinsi. Ruang training di sini dikhususkan bagi
training guru MGMP TIK bekerjasama dengan perguruan
tinggi partner di propinsi terkait. Tingkat kematangan pe-
manfaatan TIK di propinsi tetap dilihat berdasarkan indeks
rata-rata kematangan sekolah.Knowledge Centermemiliki
fungsi sebagai pemberi sertifikasi layanan-layanan yang akan
di aplikasikan di sekolah-sekolah. Pengembangan komunitas
selain melakukan sosialisasi kepada komunitas bisnis, juga
harus dititikberatkan kepada bentuk kerjasama dengan pergu-
ruan tinggi partner sebagai bentuk kolaborasi dan partisipasi
serta memberikan konsultasi kepada pemerintah daerah dan
dewan pendidikan setempat untuk memformulasikan IT Plan
di lingkup wilayahnya masing-masing.

1) Perintis: Tingkat kematangan perintis menunjukkan
rata-rata sekolah di propinsi berada pada tingkat kematangan
perintis. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara generik
adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centerbelum ada sehingga training guru
MGMP TIK, pemberian sertifikasi layanan, dan pembe-
rian layanan kepada komunitas belum berjalan walaupun
dimungkinkan persiapan telah dilakukan.
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Gambar. 3. Konfigurasi minimal infrastruktur Level Propinsi

2) Pelaporan sekolah dari kabupaten/kota dan pengelolaan-
nya masih manual.

2) Berkembang:Tingkat kematangan berkembang menun-
jukkan rata-rata sekolah di propinsi berada pada tingkat kema-
tangan berkembang. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara
generik adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centertelah melakukan training untuk 25%
guru MGMP TIK, pemberian sertifikasi layanan untuk
alat bantu pembelajaran, dan layanan dupilikasi alat
bantu pembelajaran kepadaKnowledge CenterKabupa-
ten/Kota.

2) Pelaporan dari kabupaten/kota masih manual, tetapi data
telah dikelola menggunakan aplikasispreadsheet.

3) Memadai: Tingkat kematangan memadai menunjukkan
rata-rata sekolah di propinsi berada pada tingkat kematangan
memadai. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara generik
adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centertelah melakukan training untuk 50%
guru MGMP TIK, pemberian sertifikasi layanan untuk
alat bantu pembelajaran dan manajemen sekolah, dan
layanan duplikasi alat bantu pembelajaran dan fasilitator
lingkungan pendidikankepadaKnowledge CenterKabu-
paten/Kota.

2) Pelaporan dari kabupaten/kota masih manual, tetapi data
telah dikelola menggunakan aplikasi berbasisdatabase.

4) Mapan: Tingkat kematangan mapan menunjukkan rata-
rata sekolah di propinsi berada pada tingkat kematangan ma-
pan. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara generik adalah
sebagai berikut:

1) Knowledge Centertelah melakukan training untuk 75%
guru MGMP TIK, pemberian sertifikasi layanan untuk
alat bantu pembelajaran dan manajemen sekolah, dan
layanan duplikasi alat bantu pembelajaran dan fasili-
tator lingkungan pendidikankepadaKnowledge Center

Kabupaten/Kota, serta sharing muatan pendidikan antar
sekolah.

2) Pelaporan dari kabupaten/kota secaraonline, dan data
telah dikelola menggunakan aplikasi berbasisdatabase.

5) Mutakhir: Tingkat kematangan mutakhir menunjukkan
rata-rata sekolah di propinsi berada pada tingkat kematangan
mutakhir. Konfigurasi tolak ukur penunjang secara generik
adalah sebagai berikut:

1) Knowledge Centertelah melakukan training untuk
100% guru MGMP TIK, pemberian sertifikasi layanan
untuk alat bantu pembelajaran dan manajemen sekolah,
dan layanan kepada komunitas yang berjalan penuh (du-
plikasi dan sharing layanan pendidikan, dan khususnya
realisasi layanan kolaborasi pakar dan komunitas).

2) Pelaporan dari kabupaten/kota secaraonline, dan data
telah dikelola menggunakan aplikasi berbasisdatabase,
dan memungkinkan untuk dipublikasikan lewat internet
secaraonline.

D. Konfigurasi Implementasi Tingkat Nasional

Implementasi spesifik di level nasional adalah keberadaan
Knowledge Centernasional, sedangkan untuk keperluan mon-
itoring dan evaluasi dapat menggunakan infrastruktur TIK
Depdiknas atau secara khusus Dikmenum.Knowledge Center
Nasional merupakan national hub untuk mengintegrasikan pe-
ngelolaan konten-konten di semuaKnowledge CenterPropinsi
dan Knowledge CenterKabupaten/Kota. Untuk level nasio-
nal, konfigurasi implementasi diperlihatkan secara visual oleh
gambar 4, yang memperlihatkan hierarki jaringan tidak secara
fisik, tetapi konseptual. Secara fisik, hierarki jaringan yang
disarankan terdiri atas dua tingkat yaitu WAN Kabupaten/Kota
dan Internet. WAN Kabupaten/Kota akan menjadibackbone
komunikasi antar sekolah danKnowledge CenterKabupa-
ten/Kota. Idealnya, sekolah tidak perlu melakukan koneksi
internet ke ISP secara langsung, tetapi melaluiKnowledge
Center. Konsekuensinya,Knowledge CenterKabupaten/Kota
harus mempertimbangkan kapasitasbandwidthyang akan di-
gunakan bersama-sama (bandwidth sharing) komunitas seko-
lah di Kabupaten/Kota. Hal ini ditujukan untuk menghemat
biaya operasional bulanan sekolah. Jaringan internet secara ter-
buka memposisikan Kabupaten/Kota, propinsi, dan depdiknas
secara flat dalam konteks topologi jaringan. Hal ini mengingat
wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana di banyak propinsi
seringkali jarak kabupaten/kota dengan ibukota propinsi sangat
jauh. Adalah logis dengan menggunakan topologi ini akan
menghemat biaya investasi dan operasional bulanan kabupa-
ten/kota dan propinsi.

1) Pengamanan transfer data khusus:Pada konfigurasi le-
vel nasional ini, yang perlu ditekankan adalah tipe koneksi dari
tingkat sekolah sampai nasional terkait dengan pertimbangan
masalah keamanan. Karena itu, DiknasNet sebenarnya terdiri
dari dua tipe jaringan, disesuaikan dengan lalu lintas informasi
yang melaluinya [4]:

1) secure network. Jaringan ini dikhususkan bagi transfer
data terkait dengan data laporan dari sekolah ke Kantor
Unit Kerja Pendidikan Kabupaten/Kota dan konsolidasi
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Gambar. 4. Konfigurasi implementasi level nasional

laporan dari Kabupaten/Kota ke propinsi dan nasional.
Untuk menghemat investasi, transfer data di atas tetap
dapat dilakukan di atas jaringan terbuka tetapi dengan
menggunakan mekanisme pengamanan khusus, seperti
VPN (Virtual Private Network).

2) Open network. Jaringan ini diperuntukkan bagi data di
luar data laporan penting dan rahasia. Data yang ditrans-
fer melalui jaringan ini mayoritas adalah data tentang
muatan-muatan pendidikan dan kolaborasi komunitas-
pakar dimana pihak-pihak terkait berhubungan menggu-
nakan jalur internet terbuka.

V. STRATEGI TRANSFORMASITINGKAT NASIONAL

Strategi level nasional memberikan perspektif yang lebih
luas, yaitu gambaran keterkaitan antara strategi di level sekolah
sampai dengan strategi di level propinsi. Strategi transformasi
untuk level nasional mengintegrasikan dan memberikan lan-
dasan bagi strategi transformasi level sekolah, kabupaten/kota,
dan propinsi. Selain mengintegrasikan dan memberikan lan-
dasan bagi strategi transformasi level sekolah, kabupaten/kota,
dan propinsi, ada dua alasan penting mengapa strategi level
nasional diperlukan:

1) Efisiensi mobilitas sumberdaya. Mobilitas yang dimak-
sud di sini adalah mobilitas sumberdaya khususnya dari
komunitas strategis seperti bisnis dan perguruan tinggi.
Jika di level nasional telah berhasil dibentuk kesepa-
katan, maka di tingkat yang lebih bawah hanya perlu
menindaklanjuti dan langsung ke langkah aksi lapangan.

2) Efektifitas dampak. Dampak yang dapat diberikan akan
jauh lebih efektif karena wilayah cakupan yang lebih
luas.

Strategi transformasi level nasional diperlihatkan oleh gambar
5.

A. Roadmap Implementasi

Untuk menentukan distribusi persentase sekolah
berdasarkan tingkat kematangan sampai tahun 2004, pada
cetak biru digunakan asumsi bahwa ketersediaan infrastruktur

Gambar. 5. Strategi transformasi level nasional

TIK yang fundamental mencerminkan keberjalanan layanan-
layanan pendidikan berbasis TIK yang didefinisikan dalam
cetak biru. Pendekatan ini digunakan karena data sekunder
yang ada mayoritas adalah hasil survey yang didasari pada
ketersediaan infrastruktur TIK.

Untuk memetakan kondisi sampai dengan akhir tahun 2004,
penyusunan cetak biru menggunakan data sekunder yang
disediakan oleh Depdiknas. Berdasar pada kompilasi kondisi
terakhir hasil kerja Dikmenum, maka dengan menggunakan
asumsi tersebut dapat ditarik sebuah pendekatan bahwa pada
akhir tahun 2004 distribusi sekolah (9557 sekolah) berdasarkan
level kematangan adalah sebagai berikut:

• Sekolah dengan level kematangan perintis adalah se-
banyak 68,28%

• Sekolah dengan level kematangan berkembang adalah
sebanyak16,74%

• Sekolah dengan level kematangan memadai adalah se-
banyak 15%

• Sekolah dengan level kematangan mapan adalah sebanyak
0%

• Sekolah dengan level kematangan mutakhir adalah se-
banyak 0%.

B. Target Transformasi

Target Transformasi Target implementasi dipetakan sampai
dengan tahun 2009, mengambil referensi proyeksi jumlah
SMA sampai dengan tahun 2009 oleh Balitbang Depdiknas.
Target implementasi pada tahun 2009 secara umum adalah
sebagai berikut:

1) 47% SMA telah mempunyai saluran telepon
2) Hanya tinggal 20% SMA yang belum memanfaatkan

TIK dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari 80%
yang sudah memanfaatkan TIK, berikut ini adalah dis-
tribusinya :

a) 33% pada tingkat kematangan berkembang
b) 24% pada tingkat kematangan memadai
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c) 15% pada tingkat kematangan mapan
d) 8% pada tingkat kematangan mutakhir.

Dalam penanganan transformasi sekolah, diperlukan adanya
kontribusi peran yaitu Depdiknas dan Pemda Propinsi - Kabu-
paten/Kota. Untuk tahun pertama (2005), kontribusi sepenuh-
nya masih dilakukan oleh Depdiknas karena masih dalam
program percontohan, selanjutnya kontribusi Pemda Propinsi
- Kabupaten/Kota akan naik secara siginifikan dengan pertim-
bangan bahwa program percontohan yang dieksekusi di tahun
2005 telah dapat menjadi bukti dan pelajaran nyata.

C. Rekomendasi Kerja Tahunan

Kami telah merekomendasikan program kerja tahunan untuk
level sekolah, propinsi dan nasional dengan harapan dapat
menjadi langkah-langkah nyata khususnya di tahun pertama
eksekusi cetak biru yang dimulai dari program percontohan
sampai program-program selanjutnya.

VI. PENUTUP

Kami telah merekomendasikan suatu cetak biru peman-
faatan TIK untuk SMA Indonesia. Untuk pemanfaatkan terse-
but diperlukan erdasarkan strategi transformasi, target trans-
formasi, dan pembagian peran antara Depdiknas, pemda serta
sekolah maka dapat disusun sebuah program kerja tahunan
mulai dari level sekolah sampai dengan level nasional.
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