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Ringkasan Eksekutif

Konteks
Papua yang terletak di Indonesia timur adalah Provinsi
dengan populasi sekitar 3 juta jiwa, dimana mayoritas
penduduk tinggal di lebih dari 3.000 desa yang tersebar di
seluruh dataran rendah dan dataran tinggi terpencil, rawa dan
daerah pesisir. Jalan raya di Provinsi Papua masih sedikit dan
infrastruktur listrik dan telekomunikasinya masih terbatas,
khususnya di lokasi terpencil. Papua memiliki tingkat
kemiskinan, angka buta huruf yang tinggi, dan anak rentan
tidak bersekolah, sekolah masih merupakan persoalan utama.
Hasil ujian nasional (UN) di Provinsi Papua adalah yang
terendah.

• Minimnya ketersediaan listrik &
jaringan komunikasi
• Rendahnya jumlah siswa yang
melanjutkan dan yang lulus ujian
• Visi tentang pembelajaran digital
dalam gugus, Pengembangan
Profesi TIK & TIK untuk data
pendidikan
• Visi TIK terkait perubahan
pedagogi dan
pendalaman/penciptaan
pengetahuan

Penggunaan TIK telah diakui sebagai sebuah strategi penting
untuk mengangkat kualitas proses pendidikan dan
• Kerangka kerja kompetensi TIK
meningkatkan kualitas kehidupan di Papua. Visi TIK dalam
Indonesia untuk guru
beberapa tahun terakhir semakin difokuskan pada upaya
untuk memastikan adanya interkoneksi jaringan internet yang
terintegrasi di seluruh Provinsi, Kabupaten dan sekolah. Hal ini membutuhkan serat optik wireless
broadband dengan bandwidth yang tinggi, yang tersedia dalam wilayah-wilayah yang dapat diakses
atau satelit dengan bandwidth rendah yang dapat beroperasi di tempat-tempat dimana bandwidth
serat optik wireless broadband, tidak mungkin tersedia.
Pusat TIK berbasis gugus menyediakan pembelajaran digital dan pengembangan professi guru di
sekolah-sekolah, serta penguatan kapasitas TIK untuk meningkatkan pengelolaan data dan sistem
informasi pendidikan, semuanya merupakan aspek penting dari visi dan strategi TIK dalam pendidikan
di Papua. Untuk lokasi yang lebih terpencil, mendirikan sekolah dasar kecil di pusat-pusat
pembelajaran masyarakat dan penyediaan program televisi yang berkualitas, amatlah penting dalam
memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi pendidikan Papua.
Pendekatan baru dalam hal pedagogis untuk penyelenggaran pendidikan telah mendasari visi Papua
untuk menggunakan TIK dalam pendidikan. Peningkatan kapasitas guru bukan hanya sekedar
membangun kompetensi TIK, tetapi fokus pada bagaimana guru dapat menggunakan berbagai jenis
pedagogi yang dapat membantu siswa untuk belajar secara kolaboratif, memecahkan masalah
(problem-solving), dan menjadi peserta didik yang kreatif dalam mempersiapkan diri menjadi warga
abad ke-21 dan memasuki dunia kerja. Dalam UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (2011),
ada tiga fase utama yakni:

Ringkasan Eksekutif

•

Melek Teknologi: memungkinkan siswa untuk menggunakan TIK untuk belajar secara efisien.

•

Pendalaman pengetahuan: membangun keterampilan siswa untuk memperoleh pengetahuan
yang mendalam dan menerapkannya dalam mengatasi masalah-masalah di dunia nyata.

•

Penciptaan pengetahuan: menciptakan pengetahuan baru untuk membangun masyarakat yang
makmur dan sejahtera, baik sebagai warga negara maupun pekerja.

Kerangka kerja Kompetensi TIK Indonesia untuk Guru (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2012) diadaptasi dari model UNESCO. Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Kompetensi Guru, kerangka kompetensi TIK berfokus pada guru sebagai pendidik global, yang
terhubung secara digital dan mampu mengakses pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran
yang beragam, serta berbagi pengetahuan dan kreativitas kepada orang lain di berbagai lokasi yang
berbeda. Kerangka kerja ini memiliki banyak fitur selaras dengan model UNESCO termasuk fitur
tentang melek teknologi, pendalaman pengetahuan, dan penciptaan pengetahuan. Sebuah
kompetensi tambahan dalam kerangka kerja Indonesia, yaitu berbagi pengetahuan.

Tujuan
Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam
Pendidikan di Papua adalah proyek penelitian berskala besar
untuk ACDP. Tujuan utama dari studi ini adalah:
•

•

Untuk mengukur efektivitas TV-Edukasi dan program
TIK lainnya di Papua dan melihat dampaknya
terhadap hasil belajar anak-anak sekolah dan pelajar
dewasa; dan

Tujuan-tujuan Evaluasi
• Efektivitas TV-E
• Program-program TIK yang lain
• Dampaknya pada hasil
pembelajaran
• Rekomendasi untuk TIK ke depan

Untuk membuat rekomendasi bagi perencanaan TIK
di pendidikan ke depan.

Program TIK dan Rincian Studi
Rincian program TIK yang merupakan fokus dari penelitian ini adalah:
•

TV-Edukasi: ada dua saluran TV pendidikan, satu saluran untuk siswa, satu untuk guru

•

Portal Rumah Belajar; adaptasi isi program di TV dan bisa digunakan di ponsel (atau piranti
bergerak lainnya seperti tablet, laptop, dsbnya)

•

School Net/Jardiknas: program nasional yang menghubungkan sekolah ke Internet

•

Pusat TIK dengan program-program berbasis lokal: misalnya Pembelajaran Digital untuk
Pengembangan Profesi Guru;

•

TIK untuk pendidikan non-formal: paket TV-E untuk mendukung pemberantasan buta aksara
orang dewasa

•

Jaringan South East Asia Education (SEA Edu-Net): kumpulan sumber-sumber belajar untuk guru
saling berbagi sumber belajar.

Secara khusus penelitian ini difokuskan pada TV-E dan program-program TIK lainnya di tiga wilayah.
Evaluasi ini meliputi:
1.

xiv

Penilaian awal tentang ketersediaannya secara geografis dan daya jangkau infrastruktur TIK di
Papua (area studi 1);
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2.

Evaluasi yang sistematis tentang program-program TIK yang terkait dalam rangka untuk menguji
pembangunan sistem dan pelaksanaan program (studi area 2); dan

3.

Evaluasi TV-E dan Program TIK lainnya, untuk memperkirakan dampak dari program tersebut
(area studi 3).

Pertanyaan Penelitian
Terkait dengan area studi 1, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:
•

Seperti apa penetrasi siaran televisi (FM), layanan Internet (PSTN, ADSL, LEOS & MEOS) dan
layanan telepon bergerak/ponsel (GSM)?

•

Infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk TV-E dan lima program TIK lainnya?

Terkait dengan area studi 2, berikut ini adalah beberapa pertanyaan tentang implementasinya:

Topik/ Karakteristik
Visi dan
politik

komitmen

Infrastruktur TIK

Belajar dan mengajar

Pertanyaan potensial
• Kebijakan, strategi manajemen, struktur dan rencana seperti apa yang telah
dibuat di tingkat Provinsi dan Kabupaten, untuk memastikan keberhasilan
instalasi, pemeliharaan dan penggunaan TV-E dan peralatan TIK lainnya di
Papua?
• Apakah paket TV-E masih berfungsi baik?
• Apa saja Infrastruktur TIK lain (selain paket TV-E) yang digunakan oleh sekolah
untuk melengkapi program TVE-E? Apakah infrastruktur masih berfungsi dan
bagaimana peralatan tersebut diperoleh?
• Bagaimana/siapa yang memutuskan, sekolah mana menerima peralatan TIK apa
(misalnya TV/Generator/panel surya/DVD player)?
• Menyadari banyaknya sekolah yang terpencil, bagaimana sekolah di Papua
menggunakan sumber energi untuk menggunakan TIK? Apa kelebihan dan
kelemahan dari masing-masing sumber energi tersebut (termasuk sumber energi
terbarukan)?
• Bagaimana TV-E digunakan dalam belajar dan mengajar?
• Bagaimana peralatan TIK lainnya digunakan dalam belajar dan mengajar?
Apakah peralatan itu digunakan sebagai pelengkap bagi program TV-E atau
digunakan secara terpisah?

Bahan ajar

• Apa saja program TV-E yang paling banyak ditonton untuk belajar dan mengajar?
• Apakah DVD dan CD yang disediakan untuk digunakan bersama perangkat TV
memang berguna?
• Apa saja materi belajar dan mengajar berbasis TIK lainnya yang tersedia di
sekolah-sekolah, dan bagaimana itu digunakan?

Pengembangan
keterampilan

• Bagaimana keterampilan TIK guru dan kepala sekolah dikembangkan untuk
menjamin kesiapan pelaksanaan TV-E dan TIK lainnya dalam program
pendidikan?
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Topik/ Karakteristik

Pengaturan institusi

Pertanyaan potensial
• Apa saja tantangan dan peluang ketika menggunakan program TV-E di sekolah
ini?
• Bagaimana melakukan perawatan TIK dan sumber daya peralatan? Bagaimana
mengatasi biaya rutin? Bagaimana penggantian peralatan yang
rusak/kadaluwarsa?

Terkait dengan area studi 3, pertanyaan penelitian adalah:
Apa saja dampak dari program TIK pada pembelajaran guru dan siswa ?

Metodologi Penelitian
Penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif,
•
Survei di 220 sekolah
termasuk survei, wawancara/FGD dan studi kasus. Tahap
•
12 sekolah yang di wawancarai/
survei difokuskan pada pengumpulan data dari sampel secara
FGD
berjenjang, diwakili oleh 220 sekolah di Papua. Ada 107 SD
dan 113 SMP sebagai sampel. Di dalamnya termasuk 220
•
Wawancara: LPTK, pemimpinpemimpin pendidikan dan
kepala sekolah, 1.505 guru dan 3127 siswa dari delapan
perusahaan telekomunikasi
kabupaten. Sampel ini diwakili oleh 110 sekolah di perkotaan,
67 sekolah pinggiran kota dan 43 sekolah terpencil. Sekitar
•
Studi kasus di 4 lokasi
75% merupakan sekolah yang memiliki program TIK, dengan
peralatan dan layanan yang disediakankan oleh pemerintah.
Sekitar 25% merupakan sekolah non-TIK, yang mungkin saja memiliki program TIK sendiri atau
disediakan oleh universitas/yayasan. Dua belas sekolah dari empat kabupaten terlibat dalam
wawancara dan FGD dengan kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Wawancara juga dilakukan
terhadap para pejabat yang mewakili dua universitas, dua Kolese Pendidikan Guru (KPG), Dinas
Pendidikan, perusahaan telekomunikasi, lembaga pelatihan, Balai Pengembangan Pendidikan (BPP)
dan staf lain di dinas pendidikan provinsi. Studi kasus dilakukan di empat lokasi, yaitu Jayapura,
Keerom, Merauke dan Nabire.

Temuan Penelitian
Infrastruktur TIK Pendidikan dan Program TIK
TV-Edukasi dan program TIK lain yang diperkenalkan di sekolah-sekolah di Papua untuk memfasilitasi
pengelolaan pendidikan dan keuangan, untuk membangun pengetahuan dan mendorong
pemberdayaan siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
TV-Edukasi (program nasional milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) didirikan untuk tujuan
pendidikan, dimana saluran 1 disediakan untuk siswa dan saluran 2 untuk guru. Di Provinsi Papua
terdapat 1135 sekolah penerima perangkat seperti TV, penerima siaran TV, DVD player dan kadangkadang generator/panel surya/antena parabola. Ada pengembangan profesi bagi sekitar 1.500 guru
oleh pusat TIK di BPP (Badan Pengembangan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua).
Program ini menerima umpan balik yang positif. CD/ DVD yang berisi program matematika, bahasa,
biologi/fisika dan ilmu alam juga dibagikan. Pada tahun 2012, layanan TV-Edukasi di Papua berhenti.
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Pustekkom, Pusat TIK nasional (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan) di Jakarta, bertanggung jawab untuk
menyediakan layanan belajar-mengajar online (misalnya Portal
Rumah Belajar), untuk pembelajaran profesi, dan untuk
menghubungkan sekolah ke Internet melalui Jardiknas dan
School Net.

•

2 saluran TV: siswa, guru

•

Perlengkapan TVE &
pengembangan profesi bagi
1135 sekolah

•

Peranan Pustekkom sebagai
Pusat TIK Nasional

Saluran TV-Edukasi dan CD/DVD, dipandang penting oleh
•
TVE termasuk CD),: 30-40%
orang-orang yang mengaksesnya, namun hanya 30-40%
digunakan oleh responden
responden menunjukkan bahwa penggunaan kurang dari
seminggu sekali. Hampir setengah dari responden kepala
•
Materi pembelajaran berbasis
TV, yang banyak dipertanyakan
sekolah mengatakan tidak berguna. Bahan yang paling sering
di era online
digunakan dari TV-Edukasi adalah berita, siaran ilmu
pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni/tarian rakyat,
•
Pusat TIK dan masalah yang
matematika dan kuis, dan program pembelajaran bahasa
terkait dengan pengadaan
Inggris. Saluran guru menyediakan sumber-sumber belajar
internet; biaya
tambahan dan menyediakan informasi tentang ujian nasional
dan teknik-teknik pengajaran yang baru. Bahan-bahan belajar dari TV-E paling sering digunakan ketika
guru tidak hadir. Ada banyak keprihatinan yang disampaikan tentang TV-Edukasi, termasuk peralatan
yang rusak atau tidak layak (misalnya layar terlalu kecil untuk kelompok kelas), ketidaktersediaan daya
listrik, perbedaan zona waktu antara Jakarta dan Papua, dan bahan-bahan ajar yang tidak sesuai
dengan konteks budaya Papua.
Di luar masalah frekuensi penggunaan TV-Edukasi, ada pertanyaan tentang masa depan bahan
ajar berbasis TV, terutama di era dimana banyak bahan online yang menarik dan berkualitas
tinggi, yang dapat dimanfaatkan kapan saja, di mana saja dan dapat melayani kebutuhan dan
kepentingan masing-masing siswa secara lebih efektif.
Mengenai program TIK lainnya, sekitar 10% responden
mengakses Portal Rumah Belajar dan SEA Edunet. 20%
menggunakan School Net, Jardiknas dan Pusat TIK. Enam puluh
Pusat TIK, bersama-sama dengan beberapa laboratorium mini
dan ruang komputer didirikan di sekolah-sekolah dasar.
Sekolah diperlengkapi dengan berbagai jumlah komputer,
laptop dan jaringan DSL, kadang-kadang dengan VSAT dan
sumber daya listrik. Meskipun penggunaannya relatif rendah,
mereka yang mengakses mengatakan bahwa layanan tersebut
positif. Pusat TIK memberikan peluang pengembangan profesi
bagi guru dan kepala sekolah dan sumber bahan ajar baru yang
dapat diakses secara online. Ada banyak keluhan yang
disampaikan oleh berbagai sekolah tentang tidak adanya
internet, layanan internet yang tidak selalu ada (terputusputus), atau internet yang lambat. Biaya internet yang tinggi
jika mengakses dari provider swasta, juga menjadi masalah
tersendiri.
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Beragam TIK Lain
Ada berbagai TIK lainnya yang digunakan oleh sekolahsekolah untuk mengajar dan belajar atau tujuan
administrasi, yaitu komputer, laptop, proyektor LCD,
kamera digital, dan berbagai item software. Umumnya,
sekolah yang disurvei memiliki kurang dari lima
komputer; sekitar 50% hanya memiliki 1-2 jenis
perangkat TIK atau bahkan tidak memiliki sama sekali.
Ada beberapa laptop (umumnya hanya satu atau dua
per sekolah), dan tidak ada komputer tablet. Sekitar 40%
dari sekolah hanya memiliki satu atau dua proyektor LCD
atau tidak ada LCD sama sekali.

•

Sekolah: kurang dari 5 komputer;
50% mempunyai 1-2 komputer

•

TIK merupakan mata pelajaran wajib
tapi 75 % siswa tidak menggunakan
komputer; wilayah berbeda

•

Hanya 20% siswa yang paling sedikit
menggunakan komputer setiap
minggu

•

73% siswa tidak memiliki akses
terhadap internet disekolah

Meskipun TIK merupakan mata pelajaran wajib, sekitar
75% siswa belum menggunakan komputer/ laptop di
ruang komputer atau dalam mata pelajaran mereka.
Hanya sekitar 20% siswa yang menggunakannya
seminggu sekali.

•

70% komputer milik guru digunakan
untuk urusan administrasi, bukan utk
keperluan kelas/mengajar

•

TIK dapat mendukung ketrampilan
belajar abad 21, tapi pemahaman
tentang ini masih rendah

Seperti tampak dalam tabel, dibeberapa kabupaten,
seperti Supiori, Lanny Jaya, dan Deiyai, nyaris tidak ada
komputer atau laptop yang digunakan dalam mata
pelajaran.

Penggunaan Komputer/Laptop pada Semua Mata Pelelajaran di Kabupaten-Kabupaten

Siswa dan guru mengatakankan bahwa komputer sebagai mata pelajaran wajib yang diberikan
seminggu sekali, pada dasarnya difokuskan pada proses-proses komputer dasar, terutama Word,
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Excel, dan PowerPoint, bukan program yang
lebih kreatif. Hampir 73% siswa tidak memiliki
akses internet di sekolah. Banyak siswa
menyatakan bahwa mereka memiliki laptop atau
ponsel, tetapi tidak diizinkan untuk digunakan di
sekolah.
Guru dan kepala sekolah menggunakan berbagai
TIK di sekolah lebih sering daripada siswa. Sekitar
70% penggunaan TIK oleh guru adalah untuk
kepentingan administrasi seperti penilaian dan
pelaporan kepada orang tua atau persiapan
kurikulum, bukan untuk belajar dan mengajar di kelas. Laptop dan komputer lebih sering digunakan
oleh kepala sekolah daripada oleh guru. Penggunaan internet tidak terlalu tinggi, digunakan hanya
oleh 27% guru dan kepala sekolah. Penggunaan email lebih umum di kalangan kepala sekolah (22%).
Tablet jarang digunakan baik oleh kepala sekolah maupun guru
Rinciannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Frekuensi Penggunaan TIK oleh Kepala Sekolah/Guru
Kepala sekolah N=218

Komputer
Laptop

Setiap hari/
2-3 kali seminggu
%
42,9
60,8

Guru N=1500

41,1
27,4

Setiap hari/
2-3 kali seminggu
%
27,3
41,8

Tidak pernah

Tidak Pernah
48,5
37,8

Tablet
Internet

10,3
27,1

88,3
55,0

11,4
28,2

82,6
56,3

Email

22,7

52,8

11,7

68,4

Pesan penting yang muncul dari temuan, menyoroti kebutuhan akan akses yang lebih besar untuk
siswa terhadap berbagai jenis perangkat TIK dan terhadap beragam jenis perangkat lunak dan
peluang TIK. Amatlah penting untuk meningkatkan keterampilan pedagogis guru, agar lebih
memahami potensi belajar siswa yang muncul karena penggunaan TIK di kelas. Memperhatikan
Kerangka Kerja Kompentensi TIK UNESCO untuk Guru (2011), seperti yang disinggung sebelumnya,
sebagian besar guru tampaknya bekerja dengan kelas mereka pada tahap melek teknologi. Ada
kebutuhan mendesak untuk membangun pemahaman guru dan kepala sekolah tentang potensi
TIK dalam pembelajaran. TIK dapat mendukung keterlibatan siswa yang lebih luas dalam proses
pembelajaran dan pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, pemecahan masalah,
menjadi pembelajar mandiri dan kolaboratif.

Telekomunikasi dan Infrastruktur Lainnya di Papua
Di lokasi perkotaan/pinggiran kota, infrastruktur telekomunikasi yang mendukung TIK melibatkan
satelit untuk telepon/internet, radio dan TV. Di tempat-tempat terpencil, akses terhadap telepon dan
internet sangat terbatas (jika ada). Setelah Palapa Ring Timur beroperasi pada tahun 2015, diharapkan
bahwa kabel serat optic akan meningkatkan sarana telekomunikasi di Jayapura, Merauke, Sarmi, Biak,
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Timika, Supiori dan Sentani. Diharapkan akan ada lebih
banyak satelit yang dapat menjangkau Nabire, Lanny
Jaya dan Keerom, untuk lebih meningkatkan pelayanan.

•

Di daerah terpencil, akses terhadap
telepon, internet sangat terbatas

•

Hanya 30% yang teraliri listrik;
didaerah kota, daya listrik tidak stabil

Pengembangan minimal untuk lokasi terpencil dapat
diantisipasi dengan adanya inovasi seperti 'Telco in a Box'
yang menawarkan solusi potensial. Ada tantangan terkait ketersediaan sumber tenaga listrik di Papua,
yaitu hanya sekitar 30% yang teraliri listrik, sementara di daerah-daerah perkotaan dan pinggiran kota,
daya listrik tidak stabil. 78% dari sekolah dasar dan 8% dari sekolah menengah, bergantung pada
generator diesel yang digunakan pada malam hari. Studi ini menyoroti tentang pentingya perbaikan
pendidikan di lokasi terpencil yang bergantung pada investasi tenaga surya, angin, panas bumi, mini
hidro atau proses hibrida.

Perencanaan Sekolah dan Pendanaan untuk TIK
Untuk keperluan pendanaan TIK, sepertiga sampai
setengah dari sekolah mengungkapkan bahwa
pendanaan TIK diperoleh dari hibah Pemerintah
Indonesia (Pusat), hibah Pemerintah Papua, dana
kabupaten, dan juga melalui dana bantuan yayasan
(11%), dan kontribusi orang tua (25%).
Berkaitan dengan dana yang digunakan untuk TIK, 68%
sekolah menghabiskan uang dibawah Rp 20.000.000,dan 13% menghabiskan uang sekitar Rp 20.000.000,hingga Rp 40.000.000,- Setengah dari sekolah
mengungkapkan bahwa mereka membelanjakan uang cukup besar untuk listrik, dan hampir
seperempat menggunakan untuk pemeliharaan dan internet. Hanya 8% dari sekolah yang
mengeluarkan uang cukup besar untuk membeli peralatan baru, dan dan 18% untuk biaya
penggantian peralatan.
Ada beberapa rencana pembelian TIK rinci yang disiapkan, sebagian besar sekolah membeli tidak
lebih dari 1-2 unit (atau tidak sama sekali), dengan memanfaatkan dana BOS.

Pengembangan Profesi untuk TIK
Perencanaan TV-Edukasi dan Strategi Implementasi 20102014 TIK menyoroti pentingnya pengembangan profesi
untuk meningkatkan keterampilan staf kantor,
membangun keterampilan kepemimpinan TIK kepala
sekolah dan untuk meningkatkan keterampilan
komputer dasar guru. Peranan LPTK dalam mendukung
kegiatan pengembangan profesi juga disoroti.

•

68% sekolah menghabiskan kurang
dari Rp 20,000,000 untuk TIK,
umumnya untuk biaya listrik atau
perawatan, atau internet

•

Sekolah tidak memiliki rencana
pengadaan terkait TIK yang lengkap

Terbukti dari survei dan wawancara, BPP telah memberikan pengembangan profesi mengenai TV-E
untuk sekitar 1500 guru dan kepala sekolah. Lebih dari 95% kepala sekolah dan guru yang mengikuti
kegiatan ini mengatakan bahwa program ini berguna. Kegiatan pengembangan profesi lain yang
disediakan terkait berbagai program TIK lainnya, juga dirasakan berguna. Namun demikian peran
provinsi, kabupaten/distrik dan sekolah dalam mendukung pengembangan profesi TIK belum
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diuraikan secara jelas. Sekolah-sekolah tidak memiliki
rencana pengembangan profesi TIK dan kepala sekolah
menganggap bahwa pengembangan profesi merupakan
tanggung
jawab
pemerintah.
Kebanyakan
pengembangan profesi TIK dilakukan melalui upaya
individu dan belajar dari rekan sejawat (peer learning).
Ada sejumlah kecil program pengembangan profesi TIK
sekolah/kabupaten/distrik yang teridentifikasi. Terdapat
juga beberapa progam yang disponsori oleh para praktisi
(community of practices) di kabupaten. Tim menemukan
bahwa kelompok-kelompok ini bertemu secara teratur
untuk membahas berbagai masalah termasuk TIK. Yang
mengejutkan adalah bahwa perhatian universitas dan
KPG terhadap TIK pada program pendidikan guru
mereka, ternyata masih sangat kecil. Peranan mereka
dalam program-program pengembangan profesi bidang
TIK bagi guru juga masih rendah. Infrastruktur TIK yang
mereka miliki, tidak memadai.

•

Hanya sedikit sekolah yang memiliki
rencana
untuk
pengembangan
profesi guru dalam TIK

•

Umumnya peningkatan profesi guru
dalam TIK merupakan inisitaif
pribadi; belajar bersama teman
sejawat

•

Rendahnya pengembangan profesi
TIK
di
sekolah/
kecamatan/
Kabupaten

•

Praktek masyarakat yang disponsori
oleh kabupaten cukup dihargai

•

Universitas/ KPG: pembelajaran TIK
dalam program pendidikan guru
sangat minim

•

Universitas/ KPG: pengembangan
profesi dibidang TIK masih rendah/
minor.

Kebutuhan dimasa depan akan TIK dan pengembangan
profesi yang terkait adalah:

• Peningkatan jumlah lokakarya yang khusus tentang pedagogi TIK untuk kepala sekolah dan guru;
• Lebih banyak kerja sama formal dan jejaring TIK secara berkelanjutan di sekolah dengan para
praktisi di kabupaten.
• Universitas/KPG membangun infrastruktur TIK, dengan staf yang terampil, dan kurikulum termasuk
praktek-praktek pedagogis berbasis TIK

Dampak TIK pada pembelajaran
guru dan siswa
Siswa, guru, kepala sekolah dan orang tua menganggap
TIK penting untuk pembelajaran mereka. Sekitar 96%
kepala sekolah dan guru yakin bahwa TIK dapat
membantu mereka untuk belajar. Sekitar 71% siswa
memiliki akses pada TIK, hal ini juga diyakini membantu
proses belajar mereka (meskipun banyak siswa yang
mengatakan bahwa penggunaan TIK di sekolah sangat
minim).
Seperti ditunjukkan pada tabel, lebih dari 90% kepala
sekolah dan guru mengatakan bahwa TIK bermanfaat
untuk pembelajaran siswa dalam hal pengetahuan,
kolaborasi, kreativitas dan komunikasi.

•

Hampir semua orang mengakui
pentingya TIK untuk pembelajaran
sendiri

•

90% kepala sekolah dan guru
memahami manfaat TIK untuk
pembelajaran siswa

•

20-30% kepala sekolah dan guru
mengeluh bahwa TIK sulit dimengerti

•

47% guru, 21% kepala sekolah
merasa
dirinya
mampu/sangat
mampu dalam ketrampilan TIK

•

80% kepala sekolah di daerah
terpencil;
50%
guru
merasa
kemampuannya rendah

•

Guru menggunakan TIK didalam
kelas masih pada tingkat literasi
dasar teknologi belum untuk
Pendalaman Ilmu Pengetahuan atau
Penciptaan Ilmu Pengetahuan.
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Peniliaian Kepala Sekolah / guru akan TIK untuk pembelajaran

Saya pikir komputer membantu siswa untuk
bekerja secara kolaboratif
Saya pikir komputer membuat siswa dapat
mengembangkan keterampilan komunikasi
yang baik
Saya
pikir
penggunaan
TIK
mengembangkan kreatifvitas siswa

dapat

Saya pikir komputer merupakan alat yang
penting untuk pembelajaran

Kepala Sekolah

Guru

N=220

N=1505

Sangat
setuju %

Setuju

Setuju

%

Sangat
setuju %

34.1

54.1

35.2

54.9

36.8

54.5

41.2

50.8

44.1

50.0

46.7

48.6

58.9

37.0

45.5

48.3

%

Antara 20-30% guru dan kepala sekolah mengatakan bahwa TIK sulit dipahami dan membuat mereka
frustrasi. 95% percaya bahwa mereka harus meningkatkan keterampilan TIK mereka sendiri terlebih
dahulu, sebelum mengizinkan siswa mereka untuk menggunakan TIK. Hanya sekitar 47% guru dan
21% kepala sekolah mengatakan bahwa mereka mampu/sangat mampu dalam hal keterampilan TIK.
Sekitar 75% kepala sekolah mengatakan mereka 'sama sekali tidak mampu,' dibandingkan dengan
guru 41%. Guru laki-laki, guru muda dan kepala sekolah menilai diri mereka lebih mampu daripada
yang lain. Ada perbedaan signifikan berdasarkan lokasi, lebih dari 80% dari kepala sekolah di lokasi
terpencil menilai keterampilan mereka rendah, demikian juga 50% dari guru.
Para siswa yang memiliki akses pada komputer, percaya bahwa TIK membantu proses belajar mereka
[meskipun sampai dua pertiga dari siswa di beberapa lokasi mengatakan tidak memiliki akses teradap
TIK di sekolah, misalnya Supiori; (70,4% tidak ada akses), Lanny Jaya (42,8% tidak ada akses) dan Deiyai
(32,7% tidak ada akses), banyak dari siswa ini memiliki sedikit akses ke TIK di rumah]. Siswa
memberikan banyak contoh pembelajaran dengan TIK, termasuk memperluas pengetahuan mereka
tentang budaya lain dan pengalaman yang mereka tidak jumpai di Papua, pembelajaran sosial melalui
bekerja bersama-sama dengan TIK, pengalaman kreatif dan menjadi pembelajar mandiri.
Mengenai kemampuan, 11,4% siswa menilai diri mereka 'sangat mampu' dan 41,7% 'mampu', 43,9%
mengatakan 'sama sekali tidak mampu'. Tidak ada bukti tentang perbedaan kemampuan secara
gender. Siswa di kelas senior menilai diri mereka sangat mampu atau lebih mampu dari siswa kelas 5
dan kelas di bawahnya. Siswa perkotaan menilai diri mereka sekitar dua kali lebih mampu atau sangat
mampu dibandingkan dengan siswa di lokasi terpencil.

Implikasi Kebijakan dan Langkah ke Depan
Kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa menunjukkan pentingnya TIK untuk pembelajaran dan
percaya bahwa dampaknya positif. Sangat penting bagi pemimpin pendidikan di semua tingkatan
untuk terus mengembangkan dan mengkoordinasikan rencana TIK dan kemudian mendanai dan
menerapkannya. Peralatan yang tepat, waktu untuk pembelajaran profesi yang sesuai dan investasi
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pada monitoring terhadap pengeluaran, kualitas dan dampak, adalah persyaratan yang sangat
penting untuk keberhasilan dan pembentukan dasar kebijakan yang diusulkan.
Berikut ini adalah implikasi kebijakan dan langkah-langkah ke depan:
Implikasi Kebijakan

Langkah ke depan

Di tingkat nasional dan provinsi, prioritas untuk
TIK yang sukses dan berkelanjutan meliputi:
•

Mengembangkan
rencana
lintas
Kementerian dan/atau kebijakan (misalnya
Peraturan Bersama antara Kementrian
terkait), dan juga pendanaan, untuk
meningkatkan infrastruktur telekomunikasi
dan sumber daya listrik, agar semua lokasi di
Papua memiliki akses pada layanan ini. Hal
ini pada gilirannya akan meningkatkan
konektivitas internet secara umum dan
memberikan akses yang lebih baik pada
bahan-bahan pembelajaran berbasis web ke
sekolah terpencil,.

•

Negosiasi dengan berbagai penyandang
dana untuk memastikan
tersedianya
anggaran yang dibutuhkan dan sesuai
target. Hal ini akan memungkinkan
pemerintah
Provinsi
Papua
untuk
mengembangkan rencana jangka panjang
secara rinci, menguraikan dengan jelas
subsidi baik untuk perangkat, dukungan
teknis, pemeliharaan dan pengembangan
profesi, dan proses untuk monitoring.

•

Menyusun rencana yang terkoordinasi dan
strategi implementasi untuk TIK di sekolahsekolah termasuk peran yang jelas bagi
badan-badan di Provinsi seperti BPP, LPTK,
LPMP, Kabupaten dan sekolah-sekolah dan
pendanaan yang cukup dan berkelanjutan,
serta monitoring.

•

Mempertimbangkan kembali kebijakan
tentang penyediaan peralatan TIK dan
memastikan ada tanggung jawab formal
yang diuraikan dengan jelas, menggunakan
subsidi dengan komitmen pendanaan secara
kontributif dan pendekatan yang lebih
sintesis untuk perencanaan dan Monitoring.

•

Menyusun dan melaksanakan rencana
pengembangan profesi TIK yang terkoordinir
dengan menggunakan nasihat/masukan dari
pakar/ahli untuk fokus pada pedagogi yang
relevan dan integrasi TIK ke dalam mata
pelajaran, termasuk gabungan sesipara

•

Pada tingkat yang lebih luas, sangat penting
untuk menemukan dan menindaklanjuti solusi
bagi sumber daya listrik berkelanjutan dan
peningkatan
infrastruktur
telekomunikasi,
membangun inovasi yang dapat diterapkan di
lokasi terpencil, dan menggunakan sekolah
sebagai focal point untuk memberikan manfaatmanfaat yang terkait dengan masyarakat,
misalnya kesehatan, perawatan anak.

•

Sebuah
pendekatan
yang
sistematis,
terkoordinasi
dan
berkelanjutan
untuk
pengembangan TIK di Papua sangat diperlukan.
Ini harus meliputi peningkatan berbagai
kuantitas peralatan, staff koordinator khusus TIK
di Kabupaten, dukungan teknis dan monitoring.
Proses ini akan melibatkan provinsi, kabupaten,
kecamatan, dan sekolah, dengan perencanaan
yang terpadu dan dengan sumber daya dan
waktu yang cukup untuk memungkinkan
program dapat dipertahankan di masa depan.

•

Meneruskan subsidi yang pernah ada atau yang
sedang berjalan untuk pembelian peralatan TIK
pilihan pemerintah harus ditindaklanjuti. Hal ini
akan memungkinkan semua sekolah membeli
berbagai perangkat digital (misalnya laptop,
ultra-portabel, tablet, teknologi telepon selular
dll), yang dapat digunakan untuk tujuan
pendidikan untuk siswa dan guru.

•

Ada kebutuhan untuk pembelajaran profesi
(provinsi, LPTK, kabupaten, dan sekolah) yang
bertujuan untuk memperbarui keterampilan
semua guru dan kepala sekolah (terutama
perempuan, lebih dewasa dan mereka yang
berada di daerah terpencil), dan membangun
keterampilan
pedagogis.
Dalam
TIK,
keterampilan pedagogis harus fokus untuk
semua kepala sekolah dan guru, dan pedagogi
ini perlu diintegrasikan dengan kurikulum yang
bertujuan
pendalaman
pengetahuan,
penciptaan pengetahuan dan meningkatkan
keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti
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kreativitas siswa, kerja kelompok, pembelajaran
yang lebih mendalam, pemecahan masalah
harus menjadi bagian dari kegiatan ini, dimana
provinsi, LPTK, kabupaten/ kecamatan dan
sekolah perlu membangun suatu pendekatan
yang terkoordinasi, dengan menunjuk seorang
koordinator TIK di tingkat kabupaten.

spesialis. Selanjutnya, membangun jejaring
praktisi di tingkat sekolah dan kabupaten,
dengan melibatkan asosiasi profesi untuk
mendukung pengembangan profesi melalui
pembelajaran antar sesama praktisi.
•

Meninjau ulang pengembangan profesi TIK
untuk memberi penekanan lebih besar pada
upaya membangun pemahaman semua
kepala sekolah dan guru tentang potensi TIK
untuk mengembangkan keterampilan abad
ke-21. Aspek ini mencakup pemecahan
masalah, kolaborasi, kreativitas, belajar
mandiri.

Pada tingkat kabupaten/distrik, prioritas untuk
TIK yang berkelanjutan berkaitan dengan:

xxiv

•

Mendukung dan memperkuat TIK tingkat
distrik dan para pemimpin jejaring antar
praktisi dan mendorong sekolah untuk
membentuk
kelompok/
gugus.
Juga
menyediakan waktu untuk membentuk
jejaring para praktisi antar sekolah untuk
bertemu secara teratur, secara formal dan
informal dan saling mendukung dalam
peningkatan
keterampilan
TIK
dan
pengembangan pengetahuan.

•

Menyusun program pengembangan profesi
yang ditargetkan untuk guru perempuan
dan pemimpin perempuan, serta untuk staf
yang lebih dewasa dan bagi mereka yang
tinggal
di
daerah
terpencil
untuk
meningkatkan keterampilan TIK mereka.

•

Mengembangkan rencana terkoordinasi dan
menerapkan strategi untuk TIK di sekolahsekolah termasuk peran yang jelas untuk
LPTK, LPMP, kabupaten dan sekolah-sekolah
dan dengan dana yang cukup dan
pemantauanguna memastikan keberhasilan.

•

Ada kebutuhan untuk pembelajaran profesi TIK
(provinsi, LPTK, kabupaten, dan sekolah) yang
bertujuan untuk memperbarui keterampilan
semua guru dan kepala sekolah (terutama
perempuan, orang dewasa dan orang-orang di
daerah
terpencil),
dan
membangun
keterampilan
pedagogis.
Dalam
TIK,
keterampilan pedagogis harus fokus untuk
semua kepala sekolah dan guru, dan pedagogi
ini perlu untuk diintegrasikan dengan kurikulum
untuk tujuan pendalaman pengetahuan,
penciptaan pengetahuan dan meningkatkan
keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti
kreativitas siswa, kerja kelompok, pembelajaran
mendalam, pemecahan masalah harus menjadi
bagian dari kegiatan ini, dimana provinsi,
kabupaten/ kecamatan dan sekolah perlu
membangun pendekatan yang terkoordinir
dengan koordinator pakar TIK yang mempunyai
akses, terutama di tingkat kabupaten.

•

Perencanaan dan pelaksanaan program
persiapan yang fleksibel bagimahasiswa calon
guru di universitas dan KPG sangat penting
demi keberhasilan integrasi TIK ke dalam
kurikulum, sesuai dengan harapan Kurikulum
2013. Universitas dan KPG harus didanai untuk
mudah memperoleh fasilitas dan stafyang fokus
pada integrasi TIK dan isu-isu pedagogis terkait.
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Pada tingkat sekolah, prioritas untuk TIK yang
berhasil dan berkelanjutan berkaitan dengan:
•

•

Membangun jejaring antar praktisi di
sekolah, yang bertemu secara berkala
dengan guru untuk saling mendukung dalam
meningkatkan
keterampilan
TIKdan
pengembangan pengetahuan, termasuk
berbagi pedagogi yang dapat meningkatkan
keterampilan siswa sebagai pembelajar
mandiri dan pembangun pengetahuan.

Menyusun
rencana
sekolah
yang
membangun budaya TIK yang positif dan
strategi pelaksanaan, dengan ketersediaan
dana dan monitoring yang cukup untuk
memastikan keberhasilannya.

•

Ada kebutuhan untuk pembelajaran profesi
(yang berbasis provinsi, LPTK, kabupaten, dan
sekolah) yang bertujuan untuk memperbarui
keterampilan semua guru dan kepala sekolah
(terutama perempuan, orang dewasa dan
orang-orang di daerah terpencil), dan
membangun keterampilan pedagogis. Dalam
TIK, keterampilan pedagogis harus fokus untuk
semua kepala sekolah dan guru, dan pedagogi
ini perlu diintegrasikan dengan kurikulum
dengan tujuan pendalaman pengetahuan,
penciptaan pengetahuan dan meningkatkan
keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti
kreativitas siswa, kerja kelompok, pembelajaran
mendalam, pemecahan masalah harus menjadi
bagian dari kegiatan ini. Provinsi, LPTK,
kabupaten/kecamatan dan sekolah perlu
membangun pendekatan yang terkoordinir.

•

Anggaran sekolah harus tersedia untuk TIK. Ini
termasuk biaya yang berkaitan dengan TIK
seperti; infrastruktur jaringan (eksternal, internal
untuk sekolah), perangkat digital, pelatihan dan
pembelajaran
profesi,
berbagi
praktek
pengajaran yang baik, dukungan teknis dan
pemeliharaan, dan sarana untuk keselamatan
dan keamanan.
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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penelitian
Studi tentang Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pendidikan di Provinsi Papua ini
merupakan proyek penelitian berskala besar bagi Analytical and Capacity Development Partnership
(ACDP)1 untuk sektor pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk
mengukur efektivitas TV-Edukasi dan program TIK lainnya di provinsi ini dan melihat dampaknya
terhadap hasil belajar anak-anak sekolah dan pelajar dewasa. Tujuan lain adalah membuat
rekomendasi untuk merencanakan TIK lebih lanjut dalam rangka inisiatif pendidikan. Dalam laporan
ini 'program TIK' mengacu pada ungkapan yang digunakan untuk merujuk secara kolektif pada
program TIK yang dibahas dalam evaluasi ini: TV-E, Portal Rumah Belajar dan Jaringan
Sekolah/Jardiknas. Pusat TIK dan program berbasis lokal seperti Belajar Digital untuk Pelatihan Guru,
TIK untuk pendidikan non-formal, dan SEA Edu-Net dan program TIK menarik lainnya. Dalam laporan
ini, sekolah-sekolah yang terlibat dalam studi yang mempunyai akses pada program ini disebut
sebagai 'sekolah Program TIK'. Meski terlibat dalam studi ini, tetapi tidak memiliki akses pada program
tertentu disebut sebagai'sekolah program non-TIK’. Sekolah ‘program non-TIK’ mungkin memperoleh
akses TIK dari universitas, yayasan atau kelompok lain.

1.1.1 Tujuan Evaluasi
Tujuan evaluasi difokuskan untuk menguji proses-proses implementasi sistem dan efektivitasnya, dan
mencari tahu dampak berbagai inisiatif TIK pada hasil belajar anak-anak sekolah dan pelajar dewasa di
seluruh provinsi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memberikan kontribusi pada peningkatan akses
terhadap pendidikan yang berkualitas, khususnya di daerah paling terpencil, kurang terlayani dan
termiskin di Provinsi Papua, melalui penggunaan teknologi. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan
untuk dapat memperkuat pelaksanaan dan meningkatkan kinerja program pendidikan TIK di Papua,
dengan memperluas akses pendidikan melalui penyediaan infrastruktur TIK dan bahan pembelajaran
digital untuk sekolah dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Hasil (outcome) penelitian
ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
Secara khusus penelitian ini akan fokus pada TV-E dan program TIK lainnya dengan melakukan:
1

ACDP didirikan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia (RI), Pemerintah Australia, Uni Eropa (UE) dan Bank
Pembangunan Asia (ADB) sebagai fasilitas untuk mempromosikan dialog dan reformasi kelembagaan sektor pendidikan
untuk mendukung kebijakan implementasi dan membantu mengurangi kesenjangan dalam kinerja pendidikan Provinsi
dan Kabupaten. Pengaturan co-financing ada di antara lembaga-lembaga tersebut.
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1.

Penilaian awal tentang ketersediaannya secara geografis dan jangkauan infrastruktur TIK di
Papua;

2.

Sebuah evaluasi yang sistematis dari tiap program-program TIK, dalam rangka menguji
pengembangan sistem dan pelaksanaan program

3.

Evaluasi TV-E dan Program TIK lainnya untuk memperkirakan dampak dari program tersebut.

Hasil dari penilaian awal tentang ketersediaan secara geografis dan jangkauan infrastruktur TIK,
mungkin dapat dijadikan rekomendasi bagi kebijakan tentang jenis program TIK yang mana yang
paling sesuai untuk tingkat konektivitas yang seperti apa.
Aspek terkait lainnya adalah mengevaluasi kapasitas staf pendidikan dalam menggunakan TIK dalam
memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan, dan juga peraturan dan kebijakan yang akan
mendukung program TIK dalam pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah.

1.1.2 Pertanyaan Penelitian
Relevan dengan fokus area 1 dan penilaian awal tentang ketersediaan secara geografis dan jangkauan
infrastruktur TIK di Papua, pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:
•

Bagaimana daya jangkau siaran televisi (FM), layanan Internet (PSTN, ADSL, LEOS & MEOS) dan
layanan/ponsel (GSM)?

•

Infrastruktur apa yang dimaksudkan untuk TV-E dan lima program TIK lainnya?

Relevan dengan fokus area 2 tentang pelaksanaan dan kerangka kerja sistem (tentang visi dan
komitmen, infrastruktur TIK, belajar dan mengajar, materi pembelajaran, pengembangan
keterampilan dan pengaturan kelembagaan), pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah sebagai
berikut:
Visi dan komitmen:
•

Kebijakan, strategi manajemen, struktur dan rencana seperti apa yang telah diterapkan di tingkat
provinsi dan kabupaten, untuk memastikan keberhasilan instalasi, pemeliharaan dan penggunaan
TV-E dan peralatan TIK lainnya di Papua?

Infrastruktur TIK
•

Apakah paket-paket TV-E masih berfungsi?

•

Infrastruktur TIK apa (selain paket TV-E) yang sekolah gunakan untuk melengkapi program TV-E?
Apakah infrastruktur itu masih berfungsi dan bagaimana peralatan itu diperoleh?

•

Bagaimana/siapa yang membuat keputusan tentang sekolah mana yang harus menerima alat TIK
apa?

•

Mengingat banyak sekolah yang terpencil, bagaimana sekolah di Papua mendapatkan sumber daya
listrik untuk menggunakan TIK? Apa kekuatan dan kelemahan dari berbagai sumber energy listrik
(termasuk sumber energi terbarukan)?

Belajar dan Mengajar

2

•

Bagaimana TV-E digunakan untuk mengajar dan belajar?

•

Bagaimana peralatan TIK lainnya digunakan untuk mengajar dan belajar? Apakah peralatan ini
digunakan untuk program TV-E atau program terpisah?
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Materi pembelajaran
•

Program TV-E apa yang paling banyak ditonton untuk belajar dan mengajar?

•

Apakah DVD dan CD yang digunakan bersama peralatan TV memang berguna?

•

Apa saja materi belajar-mengajar berbasis TIK lain yang tersedia di sekolah-sekolah dan bagaimana
peralatan ini digunakan?

Pengembangan keterampilan
•

Bagaimana keterampilan TIK guru dan kepala sekolah dikembangkan untuk menjamin kesiapan
elektronik atau kesiapan digital mereka (e-readiness) ketika menggunakanTV-E dan TIK lainnya
dalam program pendidikan?

Pengaturan kelembagaan
•

Apa saja tantangan dan peluang untuk menggunakan program TV-E di sekolah-sekolah ini?

•

Bagaimana perawatan perangkat TIK dan sumber energi dilakukan?

•

Bagaimana biaya rutin dapat dipenuhi?

•

Bagaimana mengganti peralatan TIK yang rusak?

Mengenai evaluasi area 3, berkaitan dengan dampak, pertanyaan penelitian khusus adalah:
•

Apa dampak program TIK pada guru dan pembelajaran siswa?

Rincian lebih lanjut tentang pertanyaan penelitian termasuk pertanyaan-pertanyan yang terkait
dengan kerangka sistem, seperti diuraikan dalam Term of Reference, disajikan dalam Lampiran 1.

1.1.3 Pertanyaan Penelitian dan Struktur Laporan
Ketiga bidang evaluasi dan berbagai pertanyaan penelitian yang digunakan kemudian ditulis dalam
bab-bab pada laporan ini. Bab awal memperhatikan gambaran besar infrastruktur, bab pertengahan
laporan berkaitan dengan implementasi dan aspek kerangka kerja sistem dan bab akhir terkait
dengan dampaknya pada pembelajaran.
Rincian bab-bab adalah sebagai berikut:
Bab 1: Pendahuluan: Bab ini menguraikan area pokok evaluasi; pertanyaan penelitian dan program TIK
terkait; literatur dan memperkenalkan studi ini.
Bab 2: Desain dan Metodologi: Bab ini menjelaskan desain sampel; pengembangan instrumen;
pelaksanaan studi lapangan; pengumpulan dan pengolahan data utama, analisis data dan demografi
peserta survei.
Bab 3: Telekomunikasi dan Infrastruktur Lainnya: Bab ini mejelaskan tentang kondisi telekomunikasi
dan infrastruktur tenaga listrik di Papua saat ini dan juga beberapa inisiatif masa depan (yang relevan
dengan areafokus 1 dan pertanyaan penelitian yang terkait).
Bab 4: Kebijakan Pendidikan, Infrastruktur Organisasi dan Program TIK: Bab ini menjelaskan gambaran
besar TIK dalam konteks Indonesia, juga memperkenalkan program TIK yang ditentukan secara lebih
rinci dan dalam konteks kebijakan dan organisasi, di mana program ini telah beroperasi (relevan
dengan beberapa pertanyaan area fokus 2 yang relevan dengan Visi dan Komitmen, infrastruktur TIK
serta Pengembangan Keterampilan).
Bab 5: Belajar dan Mengajar yang Menggunakan Bahan-bahan Pembelajaran dari Program TIK: Bab ini
menyajikan survei dan wawancara/hasil FGD yang berkaitan dengan TV-Edukasi dan program TIK
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lainnya, termasuk penggunaan berbagai bahan khusus dan kebermanfaatan program secara
menyeluruh (yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan belajar dan mengajar dan
pembelajaran dan juga pertanyaan tentang bahan-bahan pembelajaran pada area fokus 2 dan
pertanyaan penelitian yang terkait).
Bab 6: Pusat TIK dan Program TIK Terkait: Bab ini memotret hasil survei dan wawancara/ FGD yang
berkaitan dengan Pusat TIK dan kegunaannya, termasuk arah kebijakan masa depan (yang relevan
dengan pertanyaan tentang belajar dan mengajar pada area fokus 2 dan pertanyaan penelitian yang
terkait).
Bab 7: TIK Lainnya untuk Belajar, Mengajar dan Administrasi: Bab ini menguraikan informasi penelitian
survei, wawancara/FGD dan studi kasus yang terkait dengan komputer, laptop, DVD, kamera digital
dan peralatan lainnya, serta bagaimana TIK digunakan oleh siswa dan guru (yang relevan dengan
pertanyaan tentang belajar dan mengajar pada area fokus 2 dan pertanyaan penelitian yang terkait).
Bab 8: Infrastruktur, Perencanaan dan Pendanaan TIK: Bab ini menguraikan informasi survei,
wawancara dan studi kasus dari kepala sekolah terkait dengan komputer, laptop dan perangkat keras
lainnya, serta perencanaan dan pendanaan untuk TIK dan tantangan terkait (relevan dengan
pertanyaan infrastruktur TIK dan kelembagaan pada area fokus 2 dan pertanyaan penelitian yang
terkait).
Bab 9: Pelatihan untuk TIK: Bab ini menyajikan konteks untuk pelatihan pada tingkat kebijakan,
provinsi, kabupaten/kecamatan, juga tingkat sekolah dan termasuk peran perguruan tinggi dan KPG.
Bab ini juga mengacu pada survei, FDG dan informasi wawancara studi kasus (relevan dengan
Pengembangan Keterampilan pada area fokus2 dan pertanyaan penelitian yang terkait).
Bab 10: Dampak TIK pada Guru dan pembelajaran Siswa: Bab ini fokus pada dampak program TIK dari
perspektif siswa, guru dan kepala sekolah, seperti diuraikan dalam survei, wawancara dan FGD (yang
relevan dengan area fokus 3 dan penelitian yang terkait pertanyaan).
Bab 11: Rangkuman: Bab ini menyampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan penelitian dan tujuantujuan evaluasi yang spesifik dan memadukannya dengan berbagai sumber data.
Bab 12: Implikasi Kebijakan dan Langkah Ke depan: Bab ini menguraikan beberapa arah kebijakan dan
langkah untuk TIK ke depan dalam pendidikan di Papua.

1.2 Konteks Pendidikan di Papua
1.2.1 Pendidikan di Papua
Papua mempunyai lebih dari 2.600 sekolah pada berbagai jenjang, dengan tingginya angka putus
sekolah dan banyaknya siswa mengulang setiap tahunnya. Jumlah Siswa melanjutkan dari SD ke SMP
masih tergolong rendah (Modouw, 2011).
Dari berbagai indeks pembangunan pendidikan, skor Papua termasuk yang paling rendah di
Indonesia. Misalnya, sekitar 107.000 siswa atau 25% dari mereka yang berusia 7-12 tahun, tidak
sekolah (Dikpora Papua, 2012). Angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs adalah 37,6%, hanya sekitar
setengah dari rata-rata nasional (Ikhtisar data Pendidikan Nasional Tahun 2011/2012). Angka rata-rata
kelulusan siswa pada Ujian Nasional hanya 6,71%, dibandingkan dengan rata-rata nasional 7,04%.
Tingginya tingkat kegagalan dan rendahnya rata-rata kelulusan siswa menjadikan Papua sebagai
salah satu provinsi yang terburuk di Indonesia (Kemdikbud, 2013). Hanya 15% anak-anak di Papua
memiliki akses pada fasilitas PAUD, berbeda jauh dengan di Jawa, di mana sekitar 90% anak-anak
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memiliki akses tersebut. Kesulitan yang sama juga terjadi dengan akses masuk SMP. Ketidakhadiran
guru di sekolah dan rendahnya kualifikasi guru, merupakan masalah lain yang menghambat
pencapaian pendidikan berkualitas di Papua, dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia (ACDP,
2014a; Sparrow & Vothknecht, 2011).
Di luar konteks khusus sekolah Papua, layanan dasar seperti listrik dan air di sekolah masih amat
kurang dan juga di masyarakat secara umum. Tingkat ketersambungan listrik hanya sekitar 30,4%
(IFAD, 2009). Sekolah dan masyarakat hanya bergantung pada sel tenaga surya berkapasitas rendah
yang disediakan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) setempat, atau menggunakan generator untuk
penerangan malam hari (Sparrow & Vothknecht, 2011). Sekitar 78% sekolah dasar dan 8% sekolah
menengah berada di lokasi yang terpencil di daerah pantai atau dataran tinggi. Kurangnya daya listrik,
membuat pendidikan menjadi sulit, terutama mengingat bahwa peranan yang dimainkan TIK semakin
meningkat dalam konteks ini (Sparrow & Vothknecht, 2011).

1.2.2 TIK dalam Struktur Dukungan Pendidikan di Indonesia dan Papua
Selama bertahun-tahun Indonesia telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja
pendidikan dan kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Pusat teknologi pendidikan
nasional-Pustekkom (Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi untuk Pendidikan) secara khusus
didirikan pada tahun 1978. Tujuan khususnya adalah untuk menyediakan isi pendidikan bagi sekolahsekolah. Pustekkom berada di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Pada awalnya, fokus Pustekkom adalah pada penyediaan audio/radio dan isi
video/film/televisi (Pustekkom, 2012). Namun pada tahun 2005, Pustekkom diberi tugas tambahan
yaitu menyediakan layanan teknologi pendidikan dalam arti luas. Tugas ini diresmikan pada tahun
2008 melalui pengembangan mandat untuk merencanakan dan menyediakan infrastruktur TIK,
layanan dan pengembangan profesi bidang pendidikan (Pustekkom, 2012).
Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan) merilis Rencana Strategi Nasional 2010-2014 (Renstra) yang menekankan pada
infrastruktur, belajar online, layanan online (manajemen, pelaporan dan tata kelola), pembelajaran
profesi dan pembentukan pusat TIK. Tujuannya adalah untuk mendirikan Pusat TIK di setiap
kabupaten untuk menyediakan akses Internet kantor dinas pendidikan kabupaten dan sekolah
disekitarnya; dimana sekolah-sekolah sebagian besar dihubungkan dengan nirkabel.
Beberapa inisiatif TIK untuk pendidikan di Papua telah ditetapkan dan beroperasi di berbagai
lembaga, dan pada sektor yang lebih luas. Dua program utama yang menarik adalah Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) dan Kolese Pendidikan Guru (KPG).
PKBM dirintis pada tahun 1998. Melalui proyek Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau
RESPEK2, peralatan TIK seperti TV, DVD player, radio dan parabola diberikan ke desa-desa. Tujuannya
adalah untuk menggunakan TIK dalam rangka mendukung program pembelajaran jarak jauh yang
berkaitan dengan literasi, keterampilan hidup, dan pendidikan melalui Kejar Paket A, B, dan C. Proses
belajar mengajar di PKBM ini difasilitasi oleh fasilitator lokal. Namun, ada banyak pertanyaan tentang
penggunaan dan dampaknya pada beberapa tahun terakhir (Studi Perencanaan Strategis 2014;
Modouw, 2011).
KPG adalah lembaga yang didirikan hanya di Papua untuk mengakomodasi kondisi geografis,
demografis dan sosial budaya yang unik. KPG berusaha untuk mengatasi kurangnya pendidikan dan
pelatihan guru dan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah pedesaan, terpencil dan terisolasi.
2

RESPEK: Rencana Strategis Pengembangan Kampung/Villages Development Strategic Plan.
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Empat KPG telah didirikan di Nabire, Mimika, dan Merauke (juga Sorong yang saat ini di Papua Barat).
Lulusannya diharapkan dapat mengatasi kekurangan guru yang dapat beradaptasi dengan kondisi
Papua yang unik. Namun, lebih dari 12 tahun sejak berdirinya, KPG menghadapi tantangan yang
berkaitan dengan dana dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, TIK diharapkan
dapat memainkan peran penting, dalam hal menjangkau masyarakat adat di daerah terpencil dan
terisolasi, tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk pelayanan kebutuhan dasar lainnya, seperti
kesehatan (Studi Perencanaan Strategis, 2014). Namun demikian, peran TIK ini masih jauh dari yang
diharapkan.

1.2.3 Visi TIK untuk Papua
Dengan adanya berbagai dukungan nasional dan khusus untuk pendidikan Papua, seperti Pustekkom
dan membangun KPG untuk menyediakan guru bagi sekolah di lokasi terpencil, visi yang dibangun
adalah bagaimana menggunakan TIK sebagai strategi utama untuk mengangkat kualitas pengalaman
pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup di Papua. Aspek penting dari visi TIK menjadi semakin
terfokus pada memastikan interkoneksi internet yang terintegrasi di seluruh kantor di provinsi,
kabupaten dan sekolah. Serat optik pita lebar nirkabel dengan Bandwidth yang tinggi, yang tersedia di
wilayah-wilayah yang dapat diakses adalah bagian dari visi, yang didukung oleh satelit berbandwidth
rendah yang operasi di tempat-tempat yang memungkinkan (ACDP, 2014 mengutip Bank Dunia,
2009; Modouw, 2011). Pusat-pusat TIK berbasis gugus mempermudah pembelajaran digital dan
pengembangan profesi di sekolah-sekolah; dan memperkuat kapasitas TIK untuk meningkatkan
manajemen data pendidikan dan sistem informasi, merupakan aspek penting lainnya dari strategi
penggunaan TIK (ACDP 2014 mengutip Bank Dunia, 2009; Modouw, 2011). Aspek lainnya adalah
menyediakan akses pada sumber-sumber kurikulum digital dan pendidikan jarak jauh, sekaligus
mempermudah guru yang selama ini melibatkan siswa dalam pembelajaran melalui pendekatan dan
materi tradisional (ACDP 2014 mengutip Bank Dunia, 2009; Modouw, 2011). Proyek percontohan di
Kabupaten Keerom (Modouw, 2011) yang bermitra dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
dan Institut Teknologi Bandung (ITB), menyediakan program pengembangan profesi guru melalui
metode pembelajaran campuran (yakni sesi tatap muka dan sesi online mingguan), yang akan
diuraikan secara lebih rinci dalam bagian lain dari laporan ini.
Untuk lokasi yang lebih terpencil, mengingat kurangnya infrastruktur telekomunikasi untuk internet
dan pembelajaran digital, akses pada program TV pendidikan, DVD, dan radio dan kurangnya pasokan
tenaga listrik, maka antena dipandang sebagai salah satu solusi. 'Pendidikan afirmatif' adalah sebuah
pendekatan yang melibatkan pendirian sekolah dasar (SD) kecil di kampung sebagai bagian dari
PKBM; kelas 1 – 3 SD dan PKBM, asrama, pusat penitipan anak, perpustakaan dan kelompok bermain.
Sekolah di kecamatan disiapkan untuk anak kelas 4-9, juga dengan fasilitas olahraga dan kebun
sekolah yang juga merupakan bagian dari visi untuk memastikan terpenuhinya kecakapan siswa di
lokasi terpencil, kemudian dengan sekolah berstandar internasional untuk tingkat SD di tingkat
kabupaten dan provinsi juga merupakan bagian dari visi. Tujuannya adalah bahwa para siswa dan
orang dewasa didukung melalui penyediaan program televisi yang berkualitas. Televisi,
generator/panel surya, parabola, antena parabola dan DVD player dan CD, tenaga listrik disediakan,
termasuk melalui proyek pemberdayaan berbasis masyarakat. Pembelajaran profesional juga
termasuk dalam program ini (Modouw, 2011). Rincian lebih lanjut tersedia di bagian lain laporan ini.

1.2.4 Rencana Strategis untuk TIK di Sekolah di Papua
Konsisten dengan visi, di tingkat nasional, perencanaan TIK dalam pendidikan di Papua telah
didukung melalui rencana pendidikan provinsi yang menyeluruh, seperti Rencana Strategis
Pendidikan Provinsi 2010-2014 Kementrian Pendidikan Nasional. Rencana ini menekankan e-
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administration dan e-learning, dengan menyediakan materi pembelajaran digital untuk sekolah dan
PKBM yang digunakan sebagai strategi utama untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak
dan pelajar dewasa di Papua (Dikpora Papua, 2010).
TIK dalam Strategi Pendidikan dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan di Papua (Bank Dunia, 2010),
mengutamakan konektivitas, akses, kualitas, pembelajaran dan masalah akuntabilitas. Rencana
tersebut juga mengakui adanya tantangan khusus yang dihadapi TIK dalam pendidikan di Papua
dengan merencanakan tiga fase untuk implementasi yang bertujuan untuk mencapai perubahan
signifikan dalam infrastruktur, pengembangan profesi guru, pendidikan dan manajemen keuangan,
dan sumber daya pembelajaran. Estimasi total biaya untuk 3 fase adalah US$ 31 juta, yang terdiri dari
hampir US$ 11 juta untuk infrastruktur di pusat TIK, dan US$ 1 juta untuk biaya perawatan dan US$ 1,3
juta untuk pengembangan profesi guru.
TIK dalam Strategi Pendidikan dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan di Papua, mengusulkan untuk
mendirikan 60 Pusat TIK sebagai fokus untuk pengembangan profesi guru (Bank Dunia, 2010).
Rencana ini didukung Dikpora Papua melalui pendirian pusat TIK masing-masing di tiga sekolah
menengah untuk melayani 20 kecamatan (dengan 21 kabupaten beroperasi dalam beberapa tahun
terakhir). Pada setiap pusat TIK dialokasikan sampai dua puluh laptop, komputer server dan satelit
(VSAT). Sebagai tambahan, pusat sumber daya pembelajaran telah direncanakan untuk pelatihan, dan
penyediaan fasilitas penggandaan berkecepatan tinggi dan fasilitas video kecil (Bank Dunia, 2010).
Sekolah menengah pertama dan menengah atas yang tidak terpilih menjadi pusat TIK, akan diberikan
'minilabs', dengan menyediakan sepuluh komputer dan koneksi pada VSAT (atau jaringan Palapa Ring
fibre optic jika mungkin). Beberapa sekolah dasar terpencil menerima ruang TIK dan satu komputer.
Sekolah-sekolah juga didorong untuk menggunakan komputer untuk keperluan administrasi, dan
digunakan dalam proses belajar mengajar.

1.3 Mengenalkan Program TIK untuk Evaluasi
1.3.1 TV-Edukasi (TV-E)
Sejumlah program yang menggunakan TIK telah dilakukan di sekolah dan masyarakat Papua dalam
dekade terakhir dan program-program ini menjadi fokus utama dalam evaluasi saat ini. Program TIK
telah berusaha untuk meningkatkan akses siswa dan orang dewasa terhadap berbagai kesempatan
untuk belajar. Program ini secara singkat diuraikan dalam bab ini (menggunakan berbagai sumber
infrastruktur termasuk yang diuraikan dalam ToR evaluasi ini). Rincian lebih lanjut diberikan pada Bab
4 laporan ini.
TV-Edukasi (TV-E) adalah sebuah stasiun televisi Indonesia yang milik Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yang berfungsi untuk menyebarkan informasi kejajaran pendidikan. Stasiun itu
diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Abdul Malik Fadjar pada 12 Oktober 2004.
Saat ini, TV-E nasional memiliki dua saluran dengan ruang untuk adaptasi ditingkat lokal: saluran 1
untuk siswa dan saluran 2 untuk guru. Sekolah yang terlibat dalam program TV-E dilengkapi dengan
perangkat termasuk peralatan televisi, DVD player, parabola, juga radio dan bahan lainnya untuk
mendukung proses belajar mengajar. Saluran TV-E lokal tidak lagi beroperasi di Papua sejak tahun
2012. Ada 1135 sekolah yang menerima perangkat TV-E di tahun 2006,2007,2010 dan 2011. Biaya
pengadaan perangkat ini diperkirakan menghabiskan lebih dari US$ 10 juta.
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1.3.2 Portal Rumah Belajar atau M-Edukasi
Portal Rumah Belajar atau m-edukasi dikembangkan oleh Balai Pengembangan Multimedia
Pendidikan (BPMP) Semarang, di bawah koordinasi Pustekkom, dengan fokus pada mengadaptasi
beberapa mata pelajaran dari TV untuk digunakan pada perangkat bergerak (mobile).

1.3.3 Jaringan Sekolah/Jardiknas
Jaringan Sekolah/Jardiknas adalah program nasional untuk menghubungkan sekolah ke Internet dan
Wide Area Network. Pada 2013, sekitar 300 SD, SMP dan SMA di Papua terhubung melalui koneksi
Jaringan Sekolah/Jardiknas. Meningkatkan akses pada materi online di Rumah Belajar juga dilakukan
(http://belajar.kemdikbud.go.id). Situs ini juga dimaksudkan untuk menyediakan bahan-bahan ajar
dan ruang kelas virtual untuk e-learning3, bersama dengan pengembangan profesi online tentang
kurikulum bagi guru (Bank Dunia, 2010). Namun, penurunan konektivitas dalam beberapa tahun
terakhir memang terjadi, sehingga sekolah-sekolah membeli sendiri agar dapat mengakses internet.

1.3.4 Pusat TIK dan Program Terkait
Pusat TIK di seluruh Papua dan berbagai inisiatif Kabupaten adalah bagian dari evaluasi ini. Pusat TIK
ini awalnya didirikan di berbagai Kabupaten termasuk Jayapura, Keerom, Nabire dan Merauke, dengan
fokus pada TIK dan pengembangan profesi. SMK dan SMA adalah pusat utama, dengan membangun
koneksi untuk berbagai SD, SMP dan sekolah lainnya. Sekitar 44 sekolah telah menjadi bagian dari
proyek Pusat TIK ini.
Program berbasis kecamatan juga didirikan di Pusat TIK. Misalnya, di Keerom ada program pada 20092011 yang disebut Pembelajaran Berbasis Digital untuk Pengembangan Profesi Guru (Digital Learning
for Teachers Professional Development) (yang juga disebut sebagai program 'Pelajaran Terbuka Guru’).
Program ini dilaksanakan bermitra dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Institut
Teknologi Bandung (ITB). Tujuan dari program ini adalah untuk pengembangan profesi guna
perbaikan belajar-mengajar di bidang matematika dan IPA bagi guru SD di Kabupaten Keerom. Model
ini dimaksudkan untuk disebarkan secara lebih luas kekabupaten lain.

1.3.5 TIK untuk Pendidikan Non-formal atau Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat
Seperti telah disebutkan sebelumnya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) didirikan untuk
mengikuti pemberlakuan UU Otonomi Khusus Papua No. 9 (2001), dimana Dikpora Papua akan
mendukung Badan Pemberdayaan Kampung. Tujuannya adalah untuk dengan menggunakan
teknologi, di dapat membantu melaksanakan kegiatan pendidikan non-formal, memberantas buta
huruf orang dewasa di desa-desa terpencil. Peralatan TIK yang dipasok ke desa-desa termasuk TV, DVD
player, radio dan parabola.

1.3.6. Jejaring-Pendidikan se Asia Tenggara
Jejaring-Pendidikan se Asia Tenggara (SEA Edu-Net) adalah jaringan yang memiliki cakupan yang luas
di Asia Tenggara untuk digunakan sebagai pembelajaran terbuka dan jarak jauh dan berbagi data di
antara guru-guru di Asia Tenggara. Pada tahun 2009, delapan simpul (node) atau fasilitas

3
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pembelajaran jarak jauh telah di bangun di kota-kota Papua yakni di Kota Biak, Merauke, dan
Jayapura.
SEA Edu-NET menyediakan gudang bahan-bahan ajar untuk semua mata pelajaran.Tujuan inisiatif ini
adalah untuk membangun jaringan guru yang mengembangkan dan berbagi bahan ajar 'oleh guru
untuk guru’. Baru-baru ini, SEA Edu-Net Edmodo4, sebuah platform kelas virtual untuk guru, telah
didirikan untuk mendukung komunikasi interaktif dalam pembelajaran. Ini kemudian telah berganti
nama menjadi SEA Edu-Net 2.0.
SEA Edu-Net didukung oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) yang
menerbitkan majalah online bulanan.

1.3.7 Ringkasan Program TIK
Review kontekstual ini merinci TIK dalam kegiatan pendidikan di Papua, dan menunjukkan bahwa
selama dekade terakhir TIK telah lama ada dalam program pendidikan. Ada beberapa pengembangan
profesi untuk yang mendampingi program ini, tetapi data yang konsisten tentang pengembangan
profesi maupun tentang dampak program tidak banyak tersedia. Penelitian ini menyelidiki sejauh
mana program ini telah berdampak pada belajar dan mengajar, serta pada hasil (outcomes) belajar
siswa dan orang dewasa.
Untuk menginformasikan penelitian ini, review literatur singkat tentang penelitian di negara-negara
berkembang dan konteks TIK, serta tentang indikator dampak TIK dalam proses belajar mengajar
disampaikan di bawah ini.

1.4 Negara-negara Berkembang dan Konteks TIK
1.4.1 Arah Pendidikan UNESCO
Program TIK di Papua perlu diperhatikan dalam konteks yang lebih luas dari negara-negara
berkembang dan organisasi internasional yang menetapkan target besar dan bekerja pada proyekproyek jangka panjang untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Ditetapkan oleh PBB pada
2000-2015, The Millennium Development Goals fokus, pada delapan target perbaikan. Dua tujuan ini
memiliki relevansi khusus, yang berfokus pada pendidikan dan kesetaraan gender. Target pendidikan
fokus pada pendidikan dasar universal. Target kesetaraan gender fokus pada pemberdayaan
perempuan, anak-anak perempuan dari 60% keluarga miskin yang tiga kali lebih sering putus sekolah,
dibandingkan dengan anak perempuan dari keluarga kaya. Pernikahan dan mempunyai anak pada
usia dini sering terjadi. Karena Tahun 2015 sebagai tahun pemenuhan target nasional hampir
berakhir, ada banyak pencapaian termasuk begitu banyak anak di negara sedang berkembang yang
sekolah. 90% anak-anak masuk sekolah dasar pada tahun 2010 (dibandingkan 1999 yang hanya 82%).
Namun demikian, pada dasarnya tujuan belum tercapai, karena ada 10% anak-anak atau 58 juta anakanak usia sekolah yang tidak bersekolah pada tahun 2012 (UNESCO, 2015).
Arah pasca tahun 2015 sedang menjadi pemikiran, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan
dan perencanaan kependudukan yang berkelanjutan. Dua masalah utama yang diidentifikasi untuk
target di masa depan, termasuk pentingnya pelayanan pendidikan di negara-negara berkembang
dengan menggunakan bahasa ibu, serta bahasa nasional.Isu kedua yang muncul tentang pendidikan
4

Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran sosial yang mirip dengan Facebook, yang dirancang khusus untuk guru,
siswa, dan orang tua
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adalah penggunaan TIK dan juga tentang setiap anak perlu dilengkapi dengan keterampilan yang
relevan untuk abad ke-21 termasuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan memiliki keterampilan
hidup. Fokus utama adalah bahwa pendidikan harusnya melampaui metode konvensional dan
keaksaraan serta berhitung dasar dan mengintegrasikan TIK dalam proses belajar dan mengajar.
Selain itu, pentingnya memastikan adanya pengembangan profesi yang efektif bagi guru dalam hal
pedagogi, juga melibatkan TIK dan membangun pemahaman tentang pendekatan yang berpusat
pada peserta didik. Hal-hal ini telah diidentifikasi sebagai fokus penting (UNESCO, 2015).

1.4.2 Arah ACDP di Indonesia
Bahasa ibu dan fokus pada guru dan pentingnya peranan guru dalam pendidikan merupakan
kegiatan utama Analytical and Capacity Development Partnerships (ACDP) yang bekerja di negaranegara berkembang seperti Indonesia.
Proyek penelitian tentang ketidakhadiran guru di Indonesia, termasuk Papua, telah mengidentifikasi
isu-isu dan faktor ketidakhadiran guru dan juga berbagai strategi untuk perbaikan. Strategi ini
termasuk membangun kepemimpinan kepala sekolah dan melibatkan mereka dalam pelatihan
manajemen sehingga mereka dapat membantu guru untuk menggunakan waktu secara produktif
untuk mengajar. Pelatihan ini meliputi pendekatan untuk menerapkan pembelajaran profesional
berbasis sekolah yang memperluas pilihan praktek pedagogis (ACDP, 2014a).
Proyek bahasa ibu di Papua telah lama menyoroti kebutuhan untuk strategi yang mendorong semua
siswa untuk bersekolah dan tetap bersekolah setelah tahun-tahun awal. Potensi TIK dan program
word processing berbasis komputer untuk mengurangi biaya dan untuk menghasilkan bahan ajar
dalam berbagai bahasa telah diakui secara luas.(ACDP, 2014b).

1.4.3 Kerangka Kerja Kompetensi TIK UNESCO untuk Guru
Dukungan lebih lanjut untuk guru dalam mengembangkan pendekatan baru pedagogis untuk
membangun minat siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil pembelajaran dapat dilihat dalam
pengembangan kerangka kerja kompetensi TIK untuk guru. Kerangka kerja ini bukan hanya
mengidentifikasi kompetensi TIK dan cara guru bekerja dengan TIK di kelas yang secara teknis
mengajarkan siswa bagaimana menggunakan perangkat TIK. Kerangka kerja ini juga fokus pada
bagaimana guru menggunakan berbagai ilmu pendidikan untuk membantu siswa agar menjadi lebih
kolaboratif, dapat memecahkan masalah, kreatif dan meningkatkan keterampilan mereka dan siap
menjadi warga abad ke-21 dan siap ketika masuk dunia kerja.
Misalnya, dalam Kerangka Kerja Kompetensi TIK UNESCO untuk guru (2011), ada 3 fase utama, yaitu:
•

Melek Teknologi: memungkinkan siswa untuk menggunakan TIK untuk belajar secara efisien

•

Pendalaman Pengetahuan: membangun keterampilan siswa untuk
pengetahuan yang mendalam dan menerapkannya pada dunia nyata

•

Penciptaan pengetahuan: menciptakan pengetahuan baru untuk membangun masyarakat
yang sejahtera dan makmur sebagai warga negara dan pekerja.

mendapatkan

Domain komponen penting untuk pengembangan di tahap ini meliputi penggunaan peralatan TIK,
memahami peran TIK dalam kurikulum pendidikan dan penilaian; pedagogi; pengembangan profesi
guru; tata organisasi dan administrasi.
Ditempatkan dalam konsep 'perekonomian berbasis pengetahuan’, dan dalam Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (dan konektivitas, penguatan sumber
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daya manusia nasional; ilmu pengetahuan dan teknologi), kerangka kerja kompetensi TIK Indonesia
untuk Guru (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) diadaptasi dari model UNESCO.
Dibingkai dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi guru, kerangka kerja
kompetensi TIK berfokus pada guru sebagai pendidik global yang yang terhubung secara digital dan
mengakses pengetahuan dan sumber pembelajaran yang beragam, serta berbagi pengetahuan dan
kreativitas dengan orang lain, di lokasi yang berbeda. Kerangka ini memiliki banyak fitur yang selaras
dengan model UNESCO termasuk melek teknologi, pendalaman pengetahuan, penciptaan
pengetahuan. Ditambah lagi satu kegiatan, yaitu berbagi pengetahuan. Domain yang mirip dengan
model UNESCO ini ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Elemen Utama Kerangka Kompetensi TIK Indonesia untuk Guru
Bidang

Kriteria
Pemahaman
Kebijakan &
praktek di kelas

Kebijakan

Kurikulum
Penilaian

Pedagogi

&

Perencanaan
kurikulum,
Lingkungan
belajar,
Pengalaman
siswa,
Penilaian,
Kebutuhan
Pendidikan
Khusus

Merencanakan
Pembelajaran
berbasis
masalah/
proyek (PBL)
Pengalaman
siswa
Komunikasi &
kolaborasi

Literasi
Memahami dan
menanggapi
kebijakan
nasional
tentang TIK
Merancang
kegiatan belajar
dengan
menggunakan
peralatan TIK
dan memandu
siswa agar
mahir dan
menilai
hasilnya

Menggunakan
TIK untuk
mengeksplorasi
alat untuk
Pembelajaran
Berbasis
Masalah &
memperhatika
n
pengembanga
n individu, dan
untuk
komunikasi /
kerja
kolaboratif

Pendalaman
Pengetahuan
Mengimplementasikan
kebijakan
Mengembangkan kurikulum,
pembelajaran
otentik,
membimbing
siswa &
pengukuran
dgn
menggunakan
TIK termasuk
bagi siswa
dengan
kebutuhan
khusus

Desain,
menggunakan
TIK untuk
Pembelajaran
Berbasis
Masalah &
untuk
meningkatkan
kerjasama siswa

Penciptaan
Pengetahuan

Berbagi
pengetahuan

Mengintegrasikan kebijakan

Memberikan
masukan untuk
kebijakan

Mengintegrasikan alat,
mengembangk
an
pembelajaran
otentik untuk
kemampuan
berpikir tingkat
tinggi;
memandu
siswa untuk
mengevaluasi
informasi untuk
pembelajaran
baru,
mengembangk
an alat ukur
untuk evaluasi,
mengintegrasik
annya untuk
kebutuhan
khusus
Mengembangkan
keterampilan
TIK sebagai
sumber daya
agar dapat
berpikir tingkat
tinggi;
mengelola
Pembelajaran
Berbasis
Masalah
dengan TIK;
memfasilitasi
kolaborasi

Mengembangkan kurikulum
berbasis TIK
untuk
kolaborasi dan
berbagi,
menciptakan
jaringan, &
untuk
mengukur
pembelajaran
siswa

Mengembangkan desain
pembelajaran
TIK dalam
masyarakat
yang
kolaboratif;
menerbitkan
Pembelajaran
Berbasis
Masalah dgn
menggunakan
TIK;
berkomunikasi
di komunitas
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Bidang

TIK

Organisasi &
Administrasi

12

Kriteria

Alat untuk
menigngkatkan
produktivitas,
Pencipataan
program dan
database untuk
aplikasi
komputer
(authoring
tools)
Internet
Komunikasi &
kolaborasi
Administrasi

Integrasi TIK
Manajemen
Kegiatan
Pembelajaran
Etika dalam
penggunaan
TIK

Literasi

Menggunakan
berbagai
perangkat
lunak &
multimedia
sederhana &
internet, juga
menggunakan
TIK untuk
urusan
administrasi

Mengelola
sumber daya
TIK &
mengidentifikasi peran TIK,
dengan
pemahaman
tentang normanorma
penggunaan
TIK

Pendalaman
Pengetahuan

Menggunakan
perangkat
lunak terbuka
(open-ended)
untuk
penguasaan
mata pelajaran;
menggunakan
berbagai
multimedia;
melakukan
optimasi
pencarian &
evaluasi
menggunakan
aplikasi
internet;
menggunakan
alat
komunikasi;
mengoptimalkan TIK untuk
mengevaluasi
pembelajaran

Mengelola
pembelajaran
siswa dalam
lingkungan
yang
berkecukupan
dengan
teknologi &
menggunakan
berbagai alat
TIK
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Penciptaan
Pengetahuan

Berbagi
pengetahuan

siswa melalui
TIK

pembelajaran
berbasis TIK
secara
nasional/
internasional

Menggunakan
& memfasilitasi
siswa dalam
menggunakan
berbagai
perangkat
lunak, internet,
multimedia
untuk
kreativitas
&inovasi;
memfasilitasi
siswa untuk
menciptakan
proyek-proyek
kolaboratif;
mengembangk
an lingkungan
belajar virtual
untuk
dokumentasi
pembelajaran

Mengevaluasi
perangkat
lunak terbuka
untuk
pembelajaran;
penggunaan
program dan
database untuk
aplikasi
multimedia
(authoring
multimedia);
berbagi sumber
belajar untuk
menciptakan
lingkungan
belajar;
membangun
jaringan
profesi;
mengoptimalkan lingkungan
belajar virtual
untuk
pelaporan
pembelajaran

Menjadi
pelopor inovasi
berbasis TIK;
mengembangk
an strategi TIK
untuk
pembelajaran
yang berpusat
pada siswa &
mengembangkan kebijakankebijakan
tentang etika
untuk
menggunakan
TIK secara
bertanggung
jawab

Mengembangkan sekolah
sebagai contoh
organisasi
pembelajaran
berbasis TIK &
mendorong
orang lain
untuk
menggunakan
TIK secara etis
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Bidang

Kriteria

Literasi

Pendalaman
Pengetahuan

Penciptaan
Pengetahuan

Berbagi
pengetahuan

Pengembangan Profesi (PD)

Perencanaan
Kesadaran Guru
dan Partisipasi
Pembelajaran
Informal
Penelitian &
refleksi

Menggunakan
TIK untuk
mengidentifikasi kebutuhan
pengembangan profesi,
mengidentifikasi berbagai
komunitas
profesi online &
menggunakan
TIK untuk
identifikasi
kebutuhan
pengembangan diri & untuk
refleksi

Menggunakan
berbagai TIK
untuk
pengembangan profesi &
memanfaatkan
komunitas
profesi online;
menggunakan
berbagai
perangkat TIK
untuk
pengembangan diri &
merumuskan
masalah
pembelajaran

Melakukan
evaluasi diri
pada TIK
berbasis pada
pengembangan profesi &
kegiatan
profesi,
berpartisipasi
aktif dalam
komunitas
profesi online &
penelitian

Memberikan
ide-ide tentang
kebutuhan
pengembangan profesi
berbasis TIK;
pengembangan memfasilitasi
komunitas
profesi online
dan secara aktif
berkontribusi
dan
menerbitkan
hasil-hasil
penelitian

Sumber: di adaptasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

1.4.4 TIK di Sekolah
Di luar proyek penelitian yang mengakui potensi TIK dalam mendukung perubahan pedagogis dalam
pendekatan pengajaran, ada orang-orang yang meneliti perangkat khusus dan materi tertentu dan
berusaha untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap hasil belajar (outcomes) siswa. UNESCO dan
proyek riset lain di Afrika, Timur Tengah, Asia dan di negara-negara berkembang lainnya, telah
mendapatkan hasil uji coba berbagai teknologi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah (Buck,
McInnes dan Randolph 2013; UNESCO, 2012a; UNESCO, 2012b; Project Tomorrow, 2012). Buck,
McInnes dan Randolph (2013). Hasil uji-coba tersebut telah mengidentifikasi beberapa manfaat yang
diterima oleh siswa dari keluarga berpendapatan rendah, yang diberikan ponsel, tercatat terjadi
peningkatan pada hasil nilai test yang terstandarisasi yakni sebesar 30%, setelah siswa menggunakan
ponsel.
Laptop, tablet dan perangkat ponsel dikatakan sebagai perangkat yang paling berguna dalam
pendidikan di sekolah, terutama karena aksesibilitas, mudah dibawa, dan harganya terjangkau. Oleh
beberapa sistem persekolahan, laptop dianggap lebih dibandingkan komputer desktop, karena
mobilitasnya dan kemampuan tambahan dalam penyimpanan (Hamel, nd). Teknologi ponsel seperti
smartphone telah digunakan di negara-negara berkembang karena biaya rendah, kapasitas
penyimpanan listrik lebih lama dan kecepatan akses (Goundar, 2011).
Beberapa sistem dan sekolah di berbagai lokasi dimana sekolah mengalami kekurangan dana, siswa
dan keluarganya diminta untuk menyiapkan perangkat teknologi mereka sendiri untuk pembelajaran
di sekolah. Sementara beberapa sekolah mensyaratkan laptop, serta sistem operasi dan software
dengan merek tertentu, sekolah-sekolah lain mengizinkan siswa untuk membawa perangkat apapun
yang mereka punya termasuk teknologi ponsel. Meskipun ada masalah seperti pencurian dan kelas
terganggu, keuntungan dari pendekatan ‘Bawa Perlengkapanmu Sendiri’ (bring your own
devices/BYOD), lebih banyak manfaatnya dari pada ruginya (Ray, 2013). Pendekatan BYOD
memberikan peralatan teknologi sekolah untuk digunakan oleh siswa-siswa yang tidak memiliki
peralatan, sehingga sehingga mereka juga memiliki akses TIK di kelas (Project Tomorrow, 2012;
UNESCO, 2012a; UNESCO, 2012b).
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Teknologi ponsel di Afrika, Timur Tengah dan Asia juga sering diperhatikan secara seksama dalam
berbagai proyek penelitian, baik dari segi kelemahan dan kelebihannya. Beberapa penelitian yang
dilakukan diantara orang tua di negara-negara berkembang menunjukkan tentang pentingnya
pendekatan pengajaran dan pelaksanaan ujian secara tradisional (Takeuchi, 2011; Shin, 2011). Para
orang tua ini khawatir teknologi telepon selular akan membuat anak-anak mereka kecanduan game
dan siswa akan mengunduh isinya secara online yang tidak pantas (UNESCO, 2012b). Namun
demikian, pada umumnya mereka mengakui manfaat positif dari teknologi ponsel untuk pelajar:
... peserta didik dan guru, sebagai konsumen, akan menggunakan ponsel untuk berbagai
keperluan, salah satunya adalah untuk pendidikan. Ponsel memungkinkan pembelajaran yang
bersifat pribadi, informal, mandiri dan pembelajaran yang sesuai situasi (situated learning),
sehingga memungkinkan bertumbuhnya pembelajaran yang lebih bersifat individu (UNESCO,
2012a: 34).
Di luar perannya dalam pembelajaran informal, makalah UNESCO juga menyoroti peran pemerintah
dan sistem pendidikan formal dalam mempromosikan teknologi mobile untuk pembelajaran formal:
Agar mobile learning berkembang dan dilembagakan dalam sistem pendidikan formal,
pemerintah perlu memainkan peran yang lebih proaktif dalam mempromosikan penggunaan
ponsel untuk mengajar dan belajar, serta untuk keperluan administrasi dan manajemen sistim
pendidikan (UNESCO, 2012a: 34).

1.4.5 TIK UNESCO dalam Indikator Pendidikan
Karya UNESCO lainnya dalam membantu negara-negara anggotanya untuk mengembangkan
kebijakan TIK, telah menyusun seperangkat indikator bagi pengambil keputusan untuk
mempertimbangkan dan mengukur TIK dalam perkembangan pendidikan. Bidang-bidang ini meliputi
komitmen politik, Infrastruktur, pengembangan staf pengajar; kurikulum; penggunaan; partisipasi,
keterampilan dan output; Outcomes dan dampak.
Domain dan pertanyaan kebijakan yang terkait dan indikator ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Domain dan Pertanyaan Kebijakan untuk TIK dalam Indikator Pendidikan
Domain Konseptual

Pertanyaan Kebijakan Potensial

Pemetaan Kebutuhan Informasi

Tanggung jawab
Politik

Apakah negara memiliki kebijakan yang
jelas
dan
insentif-insentif
yang
mendukung terciptanya lingkungan
yang memungkinkan terjadinya integrasi
TIK dalam sistem pendidikan nasional?

Adanya kebijakan, rencana atau kerangka
hukum untuk strategi pelaksanaan TIK
ditingkat nasional dan/ atau spesifik
untuk sektor pendidikan

Sampai sejauh mana sekolah di sebuah
negara mempunyai akses pada TIK yang
mendukung proses mengajar dan
belajar?

Jumlah dan kualitas fasilitas TIK atau
sumber daya terkait yang ada di sekolah,
yang digunakan untuk tujuan pendidikan

Infrastruktur

Pengembangan staf
Pendidikan
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kompentensinya pada model pengajaran
berbasis TIK atau mengajar mata
pelajaran TIK?
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Domain Konseptual

Pertanyaan Kebijakan Potensial

Kurikulum

Apakah negara memasukkan TIK dalam
perubahan kurikulum, dan sampai pada
tingkat apa TIK diajarkan sebagai mata
pelajaran?

Kegunaan
Partisipasi,
keterampilan dan
output

Bagaimana
sifat
dan
intensitas
penggunaan TIK di sekolah-sekolah?
Bagaimana tingkat perubahan (semua
bidang
dibanding
bidang
TIK)
keterampilan
atau
output
yang
dihasilkan setiap tahun oleh sistem
pendidikan nasional?

Apakah TIK telah merubah kinerja sistem
pendidikan atau membuat perbedaan
dalam hal:
Meningkatkan proses mengajar dan
belajar konvensional?

Meningkatkan kualitas kinerja siswa?

Hasil dan dampak
Meningkatkan penyediaan tenaga kerja
yang memiliki keterampilan baru pada
dunia kerja?
Memperbesar
kesempatan
pembelajaran sepanjang hayat?

untuk

Mengelola institusi-institusi pendidikan?

Pemetaan Kebutuhan Informasi
Tingkat integrasi TIK pada kurikulum

Akses pada TIK di sekolah-sekolah
(sebagai
cara
untuk
mengukur
penggunaan)
Jumlah peserta didik yang dilatih pada
ketrampilan komputer dasar dan/atau
yang lulus pada bidang studi umum atau
khusus terkait TIK

Adanya perubahan peran TIK dalam
sistem penyelenggaraan pendidikan
tatap muka yang masih tradisional
(dampak pada penerapan dan isi
kurikulum)
Tingkat keberhasilan yang berbeda
antara siswa dari sekolah dengan
pembelajaran berbasis TIK dan siswa dari
sekolah yang menggunakan pedagogi
konvensional (sebagai cara untuk
mengukur dampak)
Peningkatan jumlah calon tenaga kerja
yang melek komputer dan lulusan dari
berbagai bidang studi yang berkaitan
dengan TIK (ISCDED 4,5, dan 6)
Peningkatan pendaftaran pada programprogram pemberdayaan atau pelatihan
bagi karyawan dan sertifikasi untuk
peningkatan kompetensi TIK di luar
sistem pendidikan formal.
Peningkatan penggunaan komputer
untuk kegiatan administrasi pendidikan
atau peningkatan penggunaan komputer
untuk manajemen sekolah

UNESCO Institute for Statistics, 2009

Matriks ini menggambarkan struktur yang lebih luas tentang pengembangan kebijakan dan perhatian
tentang kebutuhan oleh pada eselon tertinggi di Pemerintah Provinsi Papua. Banyak isu yang
diangkat dan dibahas dalam kebijakan dan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan ini.
Laporan Pengembangan Manusia UNDP memberi penekanan pada kesiapan TIK dan peranan
teknologi dalam peningkatan berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek dalam kerangka kerja yang
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berkaitan dengan kesiapan elektronik dan TIK dalam indikator-indikator pendidikan dalam tabel 2
adalah:
•

Kemauan politik dan komitmen (adil, terbuka, pengambilan keputusan yang transparan dan
menunjukkan bagaimana dan mengapa TIK pas)

•

Infrastuktur dan konektivitas (berkelanjutan dan mempertimbangkan berbagai solusi
berdasarkan kondisi geografis lokasi)

•

Tenaga teknis pendukung yang terlatih

•

Akses terhadap berbagai perangkat TIK yang berkelanjutan

•

Pengembangan profesi TIK yang berbeda untuk berbagai posisi (kepala sekolah, guru dan
tenaga tata-usaha)

•

Staf monitoring dan evaluasi yang penuh dedikasi (UNDP, 2001)

1.5 Latar Belakang Literatur tentang Indikator Dampak
1.5.1 TIK, belajar dan mengajar dan kinerja siswa
Manfaat menggabungkan teknologi ke dalam proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah
Indonesia telah diakui sejak beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2002, Yuhetty berpendapat
tentang pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan sekolah dalam rangka
membangun daya saing internasional antara bangsa, tetapi ia mencatat pula tentang kurangnya
infrastruktur yang sesuai dengan inisiatif tersebut (Yuhetty, 2002). Pada tahun 2014, masih ada
perdebatan di Indonesia tentang integrasi teknologi ke dalam pendidikan sekolah. Pengenalan
kurikulum sekolah yang baru pada tahun 2013, menghapus pelajaran komputer sebagai mata
pelajaran, harapannya belajar dengan teknologi akan diintegrasikan pada seluruh kurikulum (Vota
2014). Pendekatan kurikulum ini konsisten dengan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, tetapi
tidak konsisten dengan negara-negara lain seperti Australia. Di Australia 'komputer' diajarkan sebagai
mata pelajaran. Sementara itu juga ada harapan bahwa penggunaan teknologi ini dimasukkan ke
dalam proses belajar-mengajarpada setiap mata pelajaran (ACCE, nd).
Sementara evaluasi ini peduli dengan peran TIK yang dapat memainkan peranan dalam
meningkatkan hasil belajar siswa di Papua, hubungan antara TIK dan hasil pembelajaran siswa dalam
berbagai studi penelitian pada berbagai konteks, umumnya masih belum jelas. Beberapa penelitian di
negara maju menunjukkan bahwa pencapaian manfaat yang tidak berarti mungkin dapat terwujud
jika ada blended learning yang mengkombinasikan pertemuan tatap muka dan pembelajaran secara
online (Tamin, Bernard, Borokhovski, Abrami & Schmid, 2011; Sarana, 2010; Berarti, Toyama, Murphy &
Baki 2013). Sebagai perbandingan, di kedua negara maju dan berkembang, hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada keuntungan pedagogis dari belajar dan mengajar ketika menggunakan TIK
(lihat serial pelajaran melalui TIK 2004, 2004; United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation 2014). Sebuah tema umum dalam penelitian ini adalah bahwa dengan penggunaan
teknologi, guru disediakan pilihan yang lebih luas tentang strategi pengajaran (Beetham & Sharpe,
2013). Selain itu, ada kemudahan intuitif terkait dengan TIK, seperti akses pada pilihan yang lebih luas
dari sumber-sumber belajar, kapasitas untuk berbagi sumber secara global, kemampuan untuk
menggunakan layanan komunikasi untuk kolaborasi dan berjejaring, dan juga untuk mengakses
informasi (Zittrain, 2008). Selanjutnya, informasi, media dan keterampilan teknologi semakin
dipandang penting pada abad ke-21, guru dianggap memiliki peran penting dalam mendukung
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pengembangan keterampilan ini untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan dan kehidupan yang
berorientasi masa depan (Partnership for 21st Century Skills 2008 ).
Literatur penelitian juga mengidentifikasi teori-teori pembelajaran dan pedagogis yang mendapat
manfaat belajar dan mengajar karena menggunakan internet. Teori-teori pembelajaran konstruktivis
yang menekankan interaksi, dialog dan penciptaan pengetahuan (misalnya Vygotsky, 1978; Bruner,
1961) dapat diperluas dengan menggunakan teknologi (Harasim, 2012). Terhubung dengan berbagai
kelompok peserta didik yang fokus pada isi dan proses belajar menggunakan internet juga dapat
bermanfaat bagi siswa (Siemens, 2004). Selanjutnya, Internet dapat mendorong pendekatan
pengajaran seperti inquiry learning, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran pribadi, belajar mandiri,
pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah (Harasim, 2012; Laurillard, 2012). Jejaring
sosial dapat bermanfaat untuk mengajar dan belajar jika diajar oleh guru berpengalaman yang
berfokus pada proses pembelajaran (Putih, 2012). Meskipun Gurell, Kuo & Walker (2010) menemukan
bahwa siswa dapat dengan mudah konsentrasi belajarnya terganggu ketika menggunakan internet,
terutama saat mereka sedang melakukan kegiatan jejaring sosial, tetapi sebuah pendekatan
pemecahan masalah dapat mengurangi tingkat gangguan yang dialami siswa tersebut.
Satu pesan yang konsisten dari penelitian tentang TIK dalam pendidikan,adalah bahwa ada banyak
variabel yang berinteraksi satu sama lain. Hal ini membuat identifikasi dan pengukuran hubungan
kausal antara teknologi dan kinerja siswa sulit untuk diidentifikasi. Variabel yang relevan untuk
penelitian ini adalah:
•

kemauan dan kemampuan guru untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar
mengajar;

•

konsep akses ke teknologi (telekomunikasi, hardware dan software);

•

penyediaan layanan digital (konten dan fungsi);

•

pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur;

•

program pengembangan profesi guru, dan

•

perencanaan sekolah untuk penggunaan TIK.

Isu-isu ini dieksplorasi lebih jauh di bawah ini.

1.5.2 TIK dan Guru
Guru memegang peranan dalam keberhasilan pelaksanaan belajar-mengajar denganTIK. Mereka
dapat menjadi aset dan sekaligus penghalang bagi siswa dalam menggunakan TIK. Dengan cukupnya
waktu pembelajaran profesi dan peluang secara berkala untuk berbagi praktek-praktek yang baik
dengan rekan-rekan, keberhasilannya menjadi kurang teratur dan penyebaran praktek-praktek terjadi.
Guru memerlukan dukungan kolegial pada tataran kompetensi personal atau mereka tidak akan
terlibat dalam belajar tentang bagaimana memasukkan teknologi ke dalam mata pelajaran. Guru
mungkin merasakan bahwa mengakses TIK memakan waktu (Bingimlas, 2009; British Educational
Communications and Technology Agency (BECTA), 2004). Jika penggunaan teknologi dalam proses
belajar mengajar dibuat terlalu sulit, menghindarinya merupakan pelarian. Salah satu motivator
paling nyata bagi guru untuk memasukkan TIK dalam proses belajar-mengajar adalah ketika mereka
bisa melihat potensi manfaatnya bagi peningkatan hasil belajar siswa.
Literatur yang ada di negara maju dan negara berkembang menunjukkan ada sejumlah pra-kondisi
agar TIK dapat nyata berkontribusi dalam pembelajaran. Guru harus didukung untuk beralih ke
berbagai cara bekerja yang lebih luas lagi. Ada yang menyebutnya pengembangan ‘pedagogi digital'
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(Beetham & Sharpe, 2013). Hal ini dapat dilakukan jika program pengembangan profesi guru (TPD)
ditargetkan untuk mengatasi isu-isu spesifik yang merupakan kekawatiran langsung guru, didukung,
dan dapat diakses dan relevan. Guru harus menerima dukungan yang 'berbeda-beda' dalam belajar
bagaimana menggunakan teknologi dalam kelas (Tomlinson & Allan, 2000), di mana pengajaran yang
berbeda-beda itu difokuskan pada kebutuhan individu setiap anak. Guru mengambil manfaat karena
melihat contoh dari guru lain tentang seberapa baik pembelajaran yang terencana dan dilaksanakan
di ruang kelas. Guru memerlukan akses pada berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk
memenuhi tujuan pembelajaran khusus untuk siswa. Guru juga harus belajar menggunakan teknologi
dengan cara-cara yang tidak terlalu sulit bagi mereka atau siswa mereka.
Guru di Papua memiliki persyaratan khusus. Sebuah studi kasus di Merauke mengurai empat faktor
utama yang mempengaruhi rendahnya kualitas lulusan sekolah menengah di Kabupaten Merauke.
Faktor-faktor ini terdiri dari kompetensi guru, kehadiran siswa dan motivasi untuk belajar, dukungan
orangtua, dan sarana dan prasarana untuk belajar dan mengajar (Werang, Betaubun & Leba 2014).
Penelitian oleh Werang dkk. (2014) memberikan dorongan tambahan yakni pengembangan profesi
guru, terutama dilingkungan belajar baru seperti pembelajaran dengan teknologi digital. TIK dapat
memberikan kelas virtual bagi para guru, dan dengan cara virtualisasi yang sama ruang kelas tersebut
dapat disiapkan bagi siswa dengan guru jarak jauh.
Peluang pelatihan virtual cukup menjanjikan dalam rangka mengatasi keterbatasan geografi dan
waktu, terutama bila komunitas guru dengan tujuan yang sama dan motivasi untuk belajar tentang
cara mengajar serta berbagi praktek yang baik, dapat bertemu secara online (Luka bakar & Bodrogini,
2011). Sebuah studi percontohan di Keerom melaporkan tentang sebuah percobaan dimana
komputer di sejumlah ruang kelas berhasil terhubungkan. Tulisan Bandang dan Langi (2011)
menunjukkan bahwa menggunakan teleconference dan sistem IP telephony mendorong lebih banyak
interaksi antara siswa dan guru, meskipun bandwidth terbatas dan konektivitas wireless dapat
mengganggu audio dan transmisi visual. Ada indikasi dari uji coba ini bahwa konektivitas internet
harus handal dan kuat agar dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.
Isu utama untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah apakah 'tingkat pendidikan guru dan
frekuensi partisipasi dalam kelompok kerja guru [yang] berkorelasi dengan pembelajaran di sekolah'
(Pradhan & de Ree, 2014: 10). Meskipun partisipasi guru dalam pembelajaran profesional tampaknya
penting untuk peningkatan hasil belajar siswa, strategi ini menjelaskan adanya perbedaan kinerja
siswa antar sekolah.
Perubahan dalam pendidikan terjadi melalui dukungan yang kuat terhadap pengembangan profesi
guru dan tindak lanjutnya di tempat kerja (Timperley, 2007). Literatur penelitian menunjukkan bahwa
pengembangan profesi guru sangat penting dalam mengadopsi dan menggunakan TIK untuk proses
belajar-mengajar, karena guru membutuhkan isi, pedagogi dan pengetahuan teknologi (Mishra &
Koehler, 2006). Persyaratan ini berbeda dengan praktik masa lalu di mana guru harus ahli dalam hal isi
dan pengetahuan pedagogis (Shulman, 1986). Guru baru perlu dua-duanya yakni ahli dalam bidang
disiplin ilmu dan pengetahuan teknis, serta ahli tentang isi dan pedagogis agar agar berhasil
memanfaatkan teknologi dalam praktek-praktek di kelas (Mishra & Koehler, 2006). Selanjutnya,
penggunaan TIK dalam proses belajar mengajar membutuhkan keterampilan baru seperti
kemampuan untuk melakukan pencarian online, validasi isi, penerbitan, dan banyak lagi. Semua
keterampilan ini perlu diajarkan. Keterampilan pedagogis tersebut hanya dapat digunakan ketika guru
yakin, dan hambatan untuk mengakses infrastruktur fungsional diupayakan seminimal mungkin. Oleh
karena itu, pembelajaran yang berkelanjutan bagi guru dalam proses belajar mengajar dengan TIK
sangat penting (Trinidad, Newhouse & Clarkson, 2005). Pembelajaran berkelanjutan menguntungkan
karena mampu mengakomodasi 'inovator' yang lebih siap untuk mengadopsi pendekatan baru,
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sementara bagi pengadopsi yang 'lamban' dan skeptis membutuhkan waktu yang lama dan
diyakinkan oleh bukti praktek-praktek sukses TIK dalam pendidikan (Rogers, 2003).

1.5.3 Mengatasi Tantangan Penggunaan TIK oleh Guru
Hambatan dalam mengadopsi teknologi digital untuk mengajar dan belajar oleh guru secara
konsisten sudah ada dalam literatur penelitian (Bingimlas, 2009; BECTA, 2004). Keterhandalan
jaringan, pelatihan guru dan motivasi untuk meningkatkan praktek-praktek pengajaran dan prestasi
siswa, adalah faktor-faktor yang esensial untuk keberhasilan dalam bergerak menuju 'normalisasi
digital' dalam pendidikan (Lee & Broadie 2014).
Dalam telaah literatur tentang hambatan guru dalam menggunakan teknologi dalam kelas, Bingimlas
(2009) telah mengidentifikasi penyebab umum sebagai berikut:
•

guru kurang percaya diri;

•

guru kurang kompeten;

•

resistensi terhadap perubahan dan bersikap negatif;

•

kekurangan waktu;

•

kurangnya pelatihan yang efektif;

•

kurangnya aksesibilitas pada infrastruktur TI, dan

•

kurangnya dukungan teknis.

Dari sebab-sebab ini, kendala utama yang diidentifikasi dalam studi Bingimlas (2014) adalah guru
kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi, dan akses jaringan yang buruk, kurangnya waktu
dan dukungan. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa guru mengembangkan keterampilan
TIK bila benar-benar perlu, sementara mereka tetap fokus pada peningkatan hasil belajar siswa
(Bennett, 2014). Selanjutnya, guru mengungkapkan minatnya untuk belajar teknologi ketika mereka
yakin akan manfaat teknologi sebagai faktor penting yang meningkatkan praktek mengajarnya
(Bennett, 2014).
Temuan-temuan ini terkait dengan konteks pendidikan Papua, mengingat bahwa salah satu tujuan
dari penelitian ini adalah tentang penggunaan teknologi untuk memberikan kontribusi terhadap
peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten paling terpencil, kurang terlayani dan termiskin di
provinsi ini.

1.5.4 Infrastruktur TIK
Sejak TIK dalam pendidikan telah dibahas panjang-lebar sebagai pendekatan yang penting untuk
meningkatkan kualitas belajar mengajar dan untuk mengatasi masalah keterpencilan dan geografi,
maka isu-isu tentang akses pada infrastruktur TIK yang sesuai juga dibicarakan (Moyle, 2010; Moyle &
Owen, 2009). Di negara-negara maju, penekanan pada menggunakan TIK dalam proses belajar
mengajar telah beralih jauh dari penyebaran komputer desktop ke perangkat mobile seperti laptop,
tablet dan teknologi telepon selular (Lunden, 2014). Penggunaan televisi sebagai alat pendidikan
telah dikeluarkan dari program 'TIK dalam pendidikan' pada akhir abad yang lalu (Moyle, 2010). Di
negara berkembang, kecenderungan menggunakan perangkat mobile, teknologi telepon selular,
telah ditandai (e-Learning Afrika 2014). Penggunaan teknologi ponsel memungkinkan negara
berkembang tidak perlu membangun di lahan yang luas atau infrastruktur telepon (Roy Morgan
Research, 2013).
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Dalam evaluasi ini, TIK dalam pendidikan meliputi siaran televisi, satelit dan hardware dan software
dikerahkan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dan masyarakat di seluruh
Papua. Siaran televisi, menggunakan sinyal analog, serta teknologi digital lainnya, termasuk dalam
diskusi tentang 'TIK dalam pendidikan' di Papua.
Tantangan bagi banyak negara berupa jumlah isi yang di-download dari satelit, dimana satelit
download isi sering melebihi kapasitas jaringan internet (Bank Dunia, 2010). Oleh karena itu, dalam
mengkaji kapasitas infrastruktur untuk evaluasi ini, perbedaan telah dibuat antara kapasitas untuk
menyampaikan isi dan kemampuan untuk berbagi isi secara interaktif dengan orang lain. Dua fungsi
ini digabungkan, dengan bandwidth yang memadai, masalah jarak dan geografi dapat dikelola untuk
keperluan mengakses dan menggunakan informasi. Selanjutnya, berbagi isi antara individu dan
kelompok di lokasi yang terhubung dengan internet dapat dilakukan.
Namun, rasio pembelajar terhadap komputer (LCR) di Indonesia cukup tinggi, sekitar 136: 1 pada
tahun 2012 (ITU, 2014). Ini berarti bahwa akses pada perangkat dan infrastruktur untuk tujuan
pendidikan masih rendah. Laporan ITU juga menunjukkan bahwa akses internet oleh sekolah di
Indonesia adalah 42%, meskipun angka ini hanya merujuk pada sekolah dasar dan menengah
pertama dan bukan sekolah menengah atas (ITU, 2014). Informasi ini berlaku di seluruh Indonesia,
tetapi rasio pengguna komputer di Papua tidak diketahui.

1.6 Kesenjangan Penelitian
Tidak ada konsensus dalam literatur penelitian tentang bagaimana anak-anak belajar dengan TIK,
meskipun pedagogi yang menjanjikan telah teridentifikasi. Ketidakjelasan dalam temuan Programme
for International Student Assessment (PISA) meskipun tampaknya ada indikasi bahwa siswa yang
menggunakan komputer di sekolah, serta di rumah, lebih sukses pada tes PISA, daripada siswa yang
menggunakan komputer hanya di sekolah (OECD, 2011). Memang, siswa yang menggunakan
komputer hanya di sekolah mendapatkan nilai lebih rendah pada tes PISA, dibandingkan dengan
siswa lain yang menggunakan komputer di rumah dan di sekolah (OECD, 2011). Yang penting, untuk
konteks Papua, keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan kemitraan sekolah dan rumah,
tampaknya cukup penting dalam pembelajaran yang efektif dengan menggunakan teknologi.
Evaluasi ini bertujuan untuk membangun beberapa data dasar yang akan membantu
menginformasikan kebijakan masa depan untuk menggunakan TIK dalam pendidikan untuk
meningkatkan kualitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah di Papua.

1.7 Studi saat ini
Studi Evaluasi TIK dalam Pendidikan di Provinsi Papua (ACDP-045) meliputi pengumpulan data
kuantitatif dan kualitatif. Data pokok, survei siswa dan guru telah dikumpulkan dari kabupaten terpilih
dengan stratifikasi geografis dan kombinasi sekolah sesuai keadaan topografi, untuk mencerminkan
kondisi dan konteks sekolah di seluruh Papua. Wawancara dan FGD dalam sampel sekolah dalam
jumlah yang lebih kecil, telah digunakan untuk mendapatkan wawasan secara lebih dalam terhadap
isu-isu spesifik yang muncul dari analisis survei. Juga telah dilakukan beberapa studi kasus di
beberapa lokasi dan konteks yang dipilih untuk mendapatkan informasi mendalam tentang aspekaspek tertentu yang relevan. Wawancara dengan pejabat inti bidang pendidikan dan telekomunikasi
pun telah dilakukan.
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Tahap survei evaluasi meliputi pengumpulan data dari sampel representatif bertingkat dari 220
sekolah Papua. Sekitar 80% adalah sekolah dengan program TIK, yaitu sekolah yang memiliki
peralatan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Sekitar 20% adalah sekolah non-TIK, yaitu
sekolah yang tidak memperoleh bantuan TIK dari pemerintah. Sekolah 'non TIK' ini mungkin memiliki
program TIK atas usaha sendiri atau melalui bantuan dari universitas atau yayasan.
Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk tujuan penelitian dan laporan ini ,meliputi perangkat
komunikasi seperti radio, televisi, ponsel, komputer, laptop, tablet dan jaringan hardware dan software
serta sistem satelit dan internet.

1.8 Ringkasan
Bab ini telah mengulas tentang pendidikan di Indonesia dan konteks TIK dan program-program TIK
yang menjadi fokus dari penelitian ini, serta menguraikan konteks global dan literatur yang relevan.
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Desain dan Metodologi

Bab ini menjelaskan desain dan metodologi dari penelitian ini, termasuk pengembangan instrumen,
penentuan sampel dan proses pengumpulan data lapangan. Untuk melengkapi bab ini, lampiranlampiran berikut ini akan disampaikan dalam dokumen yang terpisah:
•

Lampiran A :

Pertanyaan Penelitian dan Pertanyaan-Pertanyaan Turunannya

•

Lampiran B :

Daftar Sekolah dan Rinciannya, rincian sekolah sampel berdasarkan
Kabupaten, lokasi, jenis sekolah dan apakah sekolah tersebut memiliki
program TIK atau tidak

•

Lampiran C :

Instrumen Data

•

Lampiran D :

Laporan Pengolahan Data, menjelaskan rincian dari proses pengumpulan dan
pengolahan data

•

Lampiran E :

Studi Kasus, menguraikan keberhasilan pelaksanan kegiatan terkait TIK dari
aspek-aspek tertentu di berbagai Kabupaten dan kecamatan

•

Lampiran F :

Hal-hal Penting tentang Data Survei, menyajikan Fakta-fakta dan Potret dari
Angka-angka

•

Lampiran G :

Tabel Hasil Survei Terpilih

•

Lampiran H :

Survei Demografi Peserta

•

Lampiran I :

Tanggapan Kepala Sekolah tentang Pengembangan TIK selama 4 Tahun

•

Lampiran J :

Jumlah Perkiraan Biaya untuk TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan
Pendidikan

•

Lampiran K :

Perkiraan Biaya Program TIK untuk Masa Depan

2.1 Desain Sampel dan Metodologi
Metodologi penelitian ini mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif termasuk survei,
wawancara/FGD dan studi kasus.
Desain sampel meliputi stratifikasi tiga tahap, penentuannya dilakukan setelah melalui proses
konsultasi dan mempertimbangkan konteks lokal. Langkah pertama adalah dengan membangun
kerangka sampel penelitian dengan menggunakan data sekolah-sekolah yang diperoleh dari
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Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kerangka ini dibangun dengan
mempertimbangkan berbagai masukan dari pemerhati sekolah dan memastikan apakah sekolah
tersebut dilengkapi dengan materi program-program TIK. Selanjutnya ditentukan perwakilan
kabupaten berdasarkan wilayah geografis dan topografi yang berbeda, lalu setelah berkonsultasi
dengan pihak otoritas pendidikan setempat, terpilihlah 4 pasang kabupaten yang kan menjadi sampel
wilayah.
Tahap kedua dilakukan dengan mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai
kabupaten-kabupaten tersebut dan aspek keamanannya. Kabupaten yang lebih mudah dicapai dan
aman, kemudian dipilih menjadi sampel.
Tahap akhir adalah melakukan pemilihan sekolah, yaitu ada sekitar 80% sekolah yang memiliki
Program TIK dan sekitar 20% sekolah yang tidak memiliki program TIK. Sampel terdiri dari sekolah
jenjang SD dan SMP dengan proporsi yang hampir sama, dan jumlah sekolah negeri dan swasta yang
juga hampir sama, sehingga sampel yang dipilih dapat mencerminkan populasi sekolah-sekolah di
Papua secara keseluruhan.

2.1.1 Sampel Kabupaten dan Distrik
Penentuan sampel distrik dan kabupaten dilakukan dengan beberapa proses stratifikasi/ bertingkat.
Stratifikasi tahap pertama menggunakan sebuah kerangka sampel yaitu lokasi sekolah, jenis, status
dan jenjang sekolah. Identifikasi juga dilakukan terhadap sekolah yang dilengkapi dengan paket TV-E
dan koneksi internet pada tahun 2005-2013. Dalam mengidentifikasi kabupaten, aspek-aspek lain
yang memiliki kaitan dengan lokasi, juga dilakukan, seperti letaknya berdasarkan ketinggian tempat
(topografi) yaitu dataran tinggi, tengah (antara dataran tinggi dan pesisir pantai) dan lokasi pesisir
(pantai) utara dan selatan.
Sampel survei berdasarkan topografi lokasi adalah sebagai berikut:
1.

Terpencil/Dataran Tinggi

: Kabupaten Deiyai dan Lanny Jaya

2.

Dataran Tengah

: Kabupaten Jayapura dan Keerom

3.

PesisirUtara

: Kabupaten Nabire dan Supiori

4.

Pesisir Selatan

: Kabupaten Merauke dan Boven Digoel

Setiap wilayah diwakili oleh dua kabupaten yang berdekatan, ini untuk memastikan bahwa jika di
kabupaten yang pertama jumlah sekolah sampelnya tidak mencukupi atau tidak memenuhi
persyaratan, maka sampel dapat diambil dari kabupaten kedua.
Wilayah di setiap kabupaten yang dipilih mencakup wilayah perkotaan, pinggiran kota dan terpencil.
Pada tahap kedua, biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai wilayah tertentu dan untuk
mengunjungi sekolah-sekolah, menjadi bahan pertimbangan. Jika dibandingkan dengan populasi
pada umumnya, distrik yang sulit dijangkau, agak kurang terwakili dalam sampel. Dalam penentuan
sampel, beberapa distrik yang dianggap memiliki kekhususan atau distrik yang lebih mudah
dijangkau, diberi peluang untuk terpilih yang lebih tinggi, distrik seperti ini lebih banyak dipilih
menjadi sampel. Sebagai contoh, Kabupaten Deiyai dan Lanny Jaya mewakili distrik-distrik yang
terpencil/dataran tinggi. Pertimbangan dalam memilih kedua kabupaten ini adalah karena pada
tahun 2011, sekolah-sekolah di Lanny Jaya ada yang menerima perangkat penerima TV-E dan barubaru ini Gubernur Papua meluncurkan program yang disebut dengan "Gerbang mas Papua" yang
mana program ini memberi perhatian khusus dalam pengelolaan pendidikan di lima Kabupaten.
Kabupaten-kabupaten itu adalah Kabupaten Deiyai dan Lanny Jaya. Akses menuju distrik-distrik di
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kabupaten-kabupaten ini relatif lebih mudah dan aman, dibandingkan dengan distrik-distrik lain yang
ada di dataran tinggi.
Distrik di wilayah tengah diwakili oleh Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Pertimbangannya
adalah karena pada rentang tahun 2006, 2007, 2010 dan 2011, kabupaten-kabupaten ini masingmasing menerima 29 dan 31 paket perangkat penerima TV-E. Akses menuju ibukota Kabupaten
Jayapura dan Kabupaten Keerom pun relatif mudah dan aman.
Distrik di pesisir utara diwakili oleh Kabupaten Nabire dan Kabupaten Supiori. Empat puluh dua paket
TV-E dan 18 paket perangkat penerima (receiver) TV-E masing-masing dibagikan pada rentang tahun
2006, 2007, 2010, dan 2011. Distrik di pesisir selatan diwakili oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten
Boven Digoel yang telah menerima masing-masing 61 dan 28 paket paket penerima TV-E pada tahun
2006, 2007, 2010, dan 2011. Merauke dan Boven Digoel pun dianggap aman dan terdapat
penerbangan langsung dari Jayapura.
Di semua kabupaten ini juga terdapat pusat TIK yang terdiri atas sekolah-sekolah induk dan sekolahsekolah lain yang terhubung dengan sekolah induk. Sekolah-sekolah induk di Jayapura, Keerom,
Nabire dan Merauke merupakan sekolah-sekolah yang dianggap mempunyai daya tarik khusus untuk
kegiatan evaluasi ini, di mana di masing-masing kabupaten ini terdapat setidaknya satu sekolah induk
dan dua sampai lima belas sekolah yang terhubung.

2.1.2 Sampel Sekolah dalam Kabupaten
Dalam memilih sekolah diempat pasang kabupaten ini, jumlah seluruh sekolah SD dan SMP dihitung,
lalu diidentifikasi apakah sekolah tersebut merupakan sekolah swasta atau negeri. Kemudian sekolahsekolah tersebut dipilah berdasarkan lokasi (perkotaan, pinggiran kota dan daerah terpencil) dan
dipastikan apakah sekolah itu memiliki program TIK atau tidak (non-TIK).
Setelah seluruh informasi sekolah tersedia, sekolah dengan jumlah guru dan siswa yang besar diberi
peluang sedikit lebih tinggi untuk dipilih. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah respons yang
diperoleh dari survei ini cukup besar. Selain itu, untuk sekolah yang informasi tentang jumlah guru
dan siswa tidak tersedia, dilakukan konsultasi dengan pihak otoritas pendidikan.
Dua ratus dua puluh sekolah akhirnya dipilih melalui proses penentuan sampel (sampling), termasuk
didalamnya 175 sekolah yang menerima materi program TIK. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term
of Reference) mensyaratkan jumlah minimal sekolah yang dievaluasi adalah 200 sekolah. Sekitar 80%
dari sampel adalah sekolah program TIK. Sample ini mewakili sekitar 10% sekolah di seluruh Papua.
Tabel 3 menunjukkan sampel awal yang berada diempat pasang kabupaten, yang meliputi perkotaan,
pinggiran kota dan daerah terpencil, jenis sekolah, dan apakah sekolah tersebut merupakan sekolah
dengan program TIK atau tanpa program TIK (non-TIK).
Tabel 3. Sampel Awal Sekolah, berdasarkan Jenis Lokasi, Jenis Sekolah dan Program TIK atau
Non TIK
Jenis Lokasi

Kota

Jenis Sekolah

Pinggir
-an
Kota

Terpencil

SD

Jenis TIK/Non-TIK

SMP

Jumlah

NonTIK

TIK

Kab. Jayapura

14

9

5

10

18

28

22

6

Kab. Keerom

15

12

4

19

12

31

25

6
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Jenis Lokasi
Kab.
Digoel

Boven

Jenis Sekolah

Jenis TIK/Non-TIK

8

4

0

7

5

12

10

2

27

16

11

19

35

54

43

11

Kab. Supiori

7

6

5

12

6

18

14

4

Kab. Nabire

24

16

10

19

31

50

40

10

Kab. Deiyai

0

0

4

4

0

4

3

1

Kab. Lanny Jaya

9

11

3

14

9

23

18

5

104

74

42

104

116

220

175

45

Kab. Merauke

Jumlah

Mengingat adanya ketidakpastian data yang dicatat tentang sekolah-sekolah di Papua, maka sekolahsekolah pengganti juga disiapkan dan ditentukan menurut kerangka sampel pada masing-masing
kabupaten, lokasi distrik, dan jenis sekolah. Jika partisipasi sekolah sampel yang dirujuk tidak cukup,
akan dipilih sekolah pengganti yang memiliki karakteristik sesuai stratifikasi (jenjang sekolah, status
sekolah dan juga apakah sekolah mempunyai program TIK atau tidak). Untuk mengantisipasi
terjadinya cuaca buruk pada saat survei, sekolah pengganti tambahan juga disiapkan dari kabupaten
tetangga, agar proporsi sampel dapat mendekati 80% sekolah program TIK/20% sekolah program
non-TIK. Lampiran B memberikan rincian sekolah dalam sampel yang sebenarnya.

2.1.3 Sampel Guru dan Siswa di Sekolah-sekolah
Tahap akhir pemilihan sampel meliputi penentuan sampel guru dan siswa di sekolah-sekolah.
Setibanya di sekolah sebelum survei dimulai, enumerator mengambil sampel 15 guru secara acak dari
daftar kehadiran guru (guru yang hadir di sekolah pada hari itu). Pemilihan menggunakan tabel
sample acak (random sampling) sesuai dengan jumlah total guru. Sama seperti penentuan sampel
guru, sampel siswa dipilih dari daftar siswa kelas 5 dan 6 SD (yang hadir di sekolah pada saat survei
dilakukan) atau siswa kelas 7-9 SMP. Jika di sekolah hanya ada kurang dari 15 guru atau siswa kurang
dari 15 pada kelas-kelas yang dimaksud, semua guru maupun siswa dijadikan sampel.

2.2 Pengembangan Instrumen Data
2.2.1 Survei
Ada lima instrumen survei yang dirancang. Awalnya, satu instrumen survei dirancang untuk kepala
sekolah yang memiliki program TIK dan satu untuk kepala sekolah yang tidak memiliki program TIK
(non-TIK). Demikian pula, sebuah instrumen survei untuk guru-guru program TIK dan satu untuk
program non-TIK, dan sebuah instrumen survei tersendiri untuk siswa (baik sekolah program TIK dan
program non-TIK). Selain itu, disusun sebuah dokumen pedoman pelaksanaan di lapangan dan
panduan pelatihan untuk tim survei lapangan dan untuk persiapan dalam melakukan wawancara.
Survei untuk kepala sekolah dan guru program TIK dan non-TIK mencakup pertanyaan umum, seperti
mengumpulkan data demografi, dan informasi tentang akses dan penggunaan TIK dalam belajar dan
mengajar serta administrasi sekolah. Pertanyaan-pertanyaan umum ini dikelompokkan di bawah judul
sebagai berikut:
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•

Jenis Program-program TIK

•

Penggunaan Program-program TIK

•

Kegunaan Program-program TIK

•

Kegunaan Program-program Pengembangan Profesi berbasis TIK

•

Sikap dalam Menggunakan TIK

•

Dukungan dan Hambatan dalam Penggunaan TIK

•

Kemampuan Menggunakan TIK

•

Peralatan TIK dan Kegiatan di Sekolah

•

Frekuensi Penggunaan TIK di Sekolah

•

Kebijakan Sekolah

•

Penggunaan TIK yang Spesifik di Sekolah

•

Penggunaan Software TIK di Sekolah

•

Penggunaan TIK di Rumah.

Para kepala sekolah dari sekolah yang memiliki program TIK dan non-TIK juga ditanyai beberapa
pertanyaan tentang pendanaan TIK dan perencanaan TIK. Untuk sekolah dengan Program TIK,
pertanyaan mencakup informasi tentang perangkat keras (hardware) yang disediakan oleh program
TIK dan apakah barang-barang tersebut masih dapat digunakan dengan baik. Semua kepala sekolah,
baik dari program TIK dan program non-TIK diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan survei
terkait dengan arah pengembangan strategis Papua tentang TIK dalam program pendidikan, dan
perspektif mereka tentang apakah sudah ada perbaikan dalam infrastruktur, peralatan, konektivitas,
sumber daya dan pembelajaran profesional.
Para siswa baik dari sekolah dengan program TIK dan non-TIK diberi pertanyaan yang sama.
Pertanyaan-pertanyaan ini difokuskan pada sikap terhadap sekolah dan TIK, akses dan frekuensi
penggunaan TIK di sekolah, peralatan TIK lain yang digunakan oleh para siswa, dimana saja komputer
digunakan dan frekuensi penggunaannya. Pertanyaan lain yang diajukan adalah tentang TIK lain yang
siswa ingin gunakan dalam pembelajaran di sekolah.
Pertanyaan yang diajukan dalam setiap survei diujicobakan terlebih dahulu, termasuk pertanyaan
tertutup (misalnya ya/tidak); dan pertanyaan dengan menggunakan skala Likert5, seperti 'sangat
setuju', 'setuju', 'netral', 'tidak setuju' dan 'sangat tidak setuju'. Ada juga pertanyaan tentang frekuensi
penggunaan jenis TIK tertentu, mulai dari 'setiap hari', '2-3 kali seminggu', 'setiap bulan', 'tidak terlalu
sering' atau 'tidak pernah'. Ada juga beberapa pertanyaan terbuka yang digunakan dalam setiap
survei.
Tahap kedua melakukan uji coba instrumen dalam kondisi yang sedekat mungkin dengan kondisi
yang kemungkinan terjadi di lapangan dan juga menguji coba panduan pelatihan dan pedoman
lapangan.

5

Skala Likert digunakan dalam survei atau kuesioner untuk mendapatkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan
responden terhadap berbagai pernyataan. Skala ini mencakup gradasi/berbagai tingkatan pilihan seperti; sangat setuju,
setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Rentang pertanyaan ini dimaksudkan untuk menangkap intensitas perasaan
terhadap pernyataan yang disampaikan.
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Pada tahap ketiga dilakukan beberapa modifikasi dan penambahan-penambahan berdasarkan hasil
uji coba lapangan untuk memperbaiki instrumen, serta menambahkan umpan balik dari pemeriksa
(reviewer) eksternal. Sebelum pelaksanaan di lapangan dimulai, Sekretariat ACDP diminta untuk
memberikan persetujuan akhir terhadap semua instrumen/ kuesioner.
Setelah uji coba selesai dilksanakan, diputuskan hanya tiga instrumen survei yang digunakan, satu
untuk kepala sekolah, satu untuk guru dan satu untuk siswa. Petunjuk
disiapkan agar responden dapat menjawab pertanyaan sesuai konteksnya dan kaitannya dengan
pertanyaan yang lain. Panduan pelatihan dan pedoman lapangan kemudian diperbaharui untuk
pelaksanaan studi utama.
Lampiran C memberikan rincian tentang instrumen survei yang dilaksanakan dalam kajian utama.

2.2.2 Wawancara dan FGD
Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pemanfaatan TIK dalam pendidikan di
Papua, wawancara dan pertanyaan untuk FGD dikembangkan untuk mendapatkan tanggapan dari 12
sekolah di empat Kabupaten, termasuk dua sekolah program TIK dan satu sekolah non-TIK di masingmasing kabupaten yang diidentifikasi. Juga dirancang pertanyaan untuk wawancara semi terstruktur
dan FGD yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua/ masyarakat.
Pertanyaan terbuka juga dibuat untuk para guru dan kepala sekolah yang menyangkut proses belajar
mengajar menggunakan TIK; pengembangan professi dan TIK; serta tantangan dan peluang yang ada.
Pertanyaan tambahan untuk kepala sekolah meliputi penggunaan TIK dalam kaitannya dengan
administrasi, dan lain-lain terkait masalah-masalah infrastruktur dan strategi-strategi yang berhasil
digunakan.
Pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk siswa berkisar pada TIK di sekolah dan kaitannya dengan
pembelajaran, tantangan TIK di sekolah, dan pandangan siswa tentang apakah penggunaan TIK
dalam pembelajaran akan membuat sekolah menjadi lebih baik.
Pertanyaan FGD untuk orang tua/masyarakat mencakup pertanyaan terbuka dan pertanyaan dengan
menggunakan skala Likert. Kategori pertanyaan-pertanyaan utama yang diberikan meliputi TIK di
sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran, TIK di rumah, dan informasi lain yang diberikan
orang tua tentang TIK dan pembelajaran.

2.2.3 Uji Coba
Uji coba untuk Evaluasi TIK dalam Pendidikan di Papua dilaksanakan di empat sekolah di Kabupaten
Jayapura dan sekitarnya, yaitu antara tanggal 10 November sampai 14 November 2014. Sekolahsekolah dipilih berdasarkan keterwakilan konteks geografis/ topografis di Papua yaitu; wilayah
perkotaan, pinggiran kota dan wilayah terpencil. Konteks geografis ini konsisten dengan yang akan
digunakan dalam studiutama. Lokasi sekolah untuk uji coba (pilot study) juga dipilih berdasarkan
kemudahan untuk dijangkau dari Jayapura. Untuk mempersiapkan para anggota tim kerja dan juga
koordinator kabupaten yang akan bertindak sebagai enumerator, mereka diberikan pelatihan intensif
selama masa persiapan sebelum studi dilakukan. Lokasi yang dipilih sebagai perwakilan dalam
konteks topografis/geografis di Papua: yaitu wilayah kota, pinggiran kota, dan terpencil, juga
konsistendengan yang akan digunakan pada survei dalam studi utama. Untuk uji coba ini, dipilih tiga
sekolah dengan program TIK dan satu sekolah program non-TIK yang terdiri dari SD dan SMP.
Tujuan uji coba ini adalah untuk menguji instrumen survei dan wawancara, serta prosedur dan proses
yang telah dirancang untuk digunakan dalam studi utama. Instrumen pengumpulan data sebelumnya
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telah dikaji ulang oleh beberapa peneliti eksternal, termasuk pemeriksa dari Australian Council for
Educational Research (ACER) dan pemeriksa lain dari ACDP yang memiliki pengetahuan tentang
konteks Indonesia/Papua. Selain itu, ada juga pemeriksaan ulang yang terus dilakukan oleh tim kerja.
Untuk mereplikasi studi utama, Dinas Pendidikan Provinsi menyiapkan surat pengantar dan lembar
informasi, bersama dengan surat persetujuan/kesediaan (consent form) yang ditandatangani oleh
peserta untuk menunjukkan kesepakatan. Juga diambil foto Kepala sekolah dan papan nama sekolah.
Setelah formulir survei yang telah diisi diterima, data uji coba dimasukan ke dalam program Microsoft
Excel dan dilanjutkan dengan melakukan analisis awal. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk
mereplikasi proses yang akan dilakukan pada studi utama. Demikian pula untuk kegiatan wawancara
dan FGD, proses rekaman digital dan juga pencatatan manual dilakukan setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari responden melalui lembar persetujuan. Mengunggah hasil rekaman
digital, diskusi-diskusi lisan diantara para anggota tim tentang hal-hal penting dan pembuatan
ringkasan tertulis, juga dilakukan.
Setelah kegiatan uji coba, dilakukan berbagai perubahan/perbaikan terhadap instrumen dan prosesproses pengumpulan data, termasuk memutuskan untuk hanya menggunakan tiga instrumen survei
saja. Kepala sekolah dan guru di sekolah program TIK dan non TIK akan disurvei dengan instrument
yang sama,yang relevan dengan peran mereka disekolah dan dengan instruksi kepada responden
untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan tertentu, tergantung pada jawaban/ tanggapan
mereka sebelumnya.
Wawancara dan pertanyaan FGD diujicobakan, tetapi finalisasinya baru dilakukan setelah analisis data
survei utama dikerjakan. Lampiran C menyajikan semua instrumen data.

2.2.4 Periksa Ulang (Review) terhadap Instrumen oleh Pihak Eksternal
Sebelum digunakan dalam uji coba, instrumen data terlebih dahulu dikaji kembali oleh spesialis survei
dari Australian Council for Educational Research.
Selain itu, sepanjang proses uji coba, tim kerja juga bekerja bersama-sama dengan Pak Muhammad
Yusuf dari ACDP (Papua) dan juga Pak Albert Lantang dan Pak Stanley Sumeisey dari Dinas Pendidikan
Propinsi Papua. Pelibatan mereka merupakan bagian dari proses pemeriksaan ulang yang terus
berlangsung dan proses pembelajaran profesional bagi tim kerja. Keterlibatan mereka diantaranya
adalah memberi konfirmasi secara rinci tentang sampel sekolah, kehadiran pada sesi pelatihan dan
pada kegiatan pengumpulan data selama uji coba. Mereka memberikan perspektif eksternal pada
proses pemeriksaan instrumen data.
Sebuah sesi diskusi penyempurnaan dilakukan pada akhir proses uji coba. Workshop ini merupakan
bagian penting dari proses yang sedang berlangsung. Sesi penyempurnaan ini meliputi
tanggapan/masukan dari pihak eksternal, perwakilan dari ACDP, anggota tim kerja dan beberapa
perwakilan dari sekolah-sekolah percontohan. Diskusi pada sesi penyempurnaan ini salah satunya
difokuskan pada pentingnya evaluasi dalam upaya mengarahkan implementasi TIK untuk masa
depan, terutama dalam hal mendukung pedagogi pembelajaran aktif dan proses pembelajaran yang
lebih individual dalam kurikulum baru di Papua.
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2.3 Operasi Lapangan
2.3.1 Perekrutan Tim Lapangan Survei
Langkah pertama dalam operasi lapangan adalah melakukan perekrutan dan pelatihan koordinator
distrik, yang nantinya akan bertindak sebagai pengawas bagi para enumerator. Para enumerator ini
kemudian dilatih dan ditugaskan untuk mengumpulkan data survei.Tim lapangan terdiri dari
koordinator distrik, enumerator dan staf penginput data.
Anggota tim peneliti Internasional dari Australian Council for Educational Research (ACER) dan
Universitas Sunshine Coast (USC) berperan sebagai pemimpin tim kerja (Team Leader) dan koordinator
teknis, yang akan bekerja dengan anggota tim kerja nasional dari universitas yang direkrut melalui
Willi Toisuta dan Associates (WTA). Anggota tim kerja direkrut berdasarkan ketrampilan khusus
mereka. Misalnya pemimpin tim kerja (Team Leader) memiliki berbagai pengalaman yang cukup
dalam mengembangkan kapasitas TIK dan sebagai konsultan dalam berbagai kegiatan konsultansi
pembangunan terkemuka serta keterampilan menulis laporan. Koordinator teknis memiliki
kemampuan dalam pengembangan survei dan analisis. Anggota tim nasional memilki keahlian dalam
pembuatan kebijakan pendidikan Indonesia dan dalam penelitian kuantitatif. ACER, USC dan anggota
tim kerja nasional mengunjungi Papua secara teratur sepanjang proses penelitian ini berlangsung,
juga berhubungan secara teratur melalui Skype, email dan telepon.
WTA mempekerjakan para anggota tim kerja nasional dan koordinator distrik, serta merekrut 44 orang
untuk ditugaskan menjadi enumerator. Koordinator distrik bertanggung jawab untuk mengelola dan
mengawasi pengumpulan data lapangan di empat pasang kabupaten dan berbagai distrik yang
terlibat dalam penelitian ini. Koordinator distrik memiliki berbagai latar belakang dan berasal dari
beberapa lembaga yang berbeda, termasuk universitas dan sekolah. Semua koordinator distrik
memiliki setidaknya latar belakang pendidikan setingkat universitas dan umumnya pernah mengikuti
kegiatan penelitian. Kebanyakan koordinator distrik tinggal di dekat kabupaten dan distrik sampel
yang menjadi tanggung jawab mereka. Koordinator distrik memiliki tanggung jawab terhadap satu
atau dua kabupaten sampel, di mana dua dari mereka mengawasi sepasang kabupaten dan tiga
lainnya mengawasi masing-masing satu kabupaten, terutama di daerah-daerah yang sulit dicapai dan
terisolasi.
Para enumerator dan staf penginput data dipilih oleh WTA. Sebanyak 44 enumerator dan 6 staf
penginput data direkrut dengan proses yang diawasi oleh anggota tim kerja nasional. Kebanyakan
enumerator yang ditempatkan di daerah sampel merupakan sarjana di bidang pendidikan atau
bidang lain yang relevan dan memiliki beberapa pengalaman dalam kegiatan survei dan penelitian,
mereka bekerja sebagai guru, dosen universitas dan pegawai pemerintah.
Staf penginput data bertanggung jawab untuk memasukkan data dalam program pendataan yang
dirancang khusus oleh tim kerja nasional.
Ringkasan alokasi staf ke berbagai kabupaten untuk pekerjaan lapangan tersedia dalam Tabel 4.
Tabel 4. Alokasi Staf Penelitian lapangan
Kabupaten

Tim

Kota

Pinggiran Kota

Terpencil

3 tim

10 sekolah

8 sekolah

5 sekolah

Lanny Jaya
6 enumerator + 1
koordinator
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Kabupaten

Tim

Kota

Pinggiran Kota

Terpencil

23 sekolah

17 sekolah

10 sekolah

0 sekolah

0 sekolah

4 sekolah

6 sekolah

8 sekolah

4 sekolah

27 sekolah

14 sekolah

13 sekolah

4 sekolah

8 sekolah

2 sekolah

4 tim

24 sekolah

3 sekolah

4 sekolah

3 tim

16 sekolah

11 sekolah

1 sekolah

Nabire & Deiyai
12 enumerator + 1
koordinator
distrik

6 tim

Supiori
4 enumerator + 1
koordinator
distrik
Merauke & Boven
Digoel

2 tim

6 tim

12 enumerator + 1
kcoordinator
distrik
Keerom
8 enumerator + 1
koordinator
distrik
Jayapura
6 enumerator + 1
koordinator
distrik

Koordinator distrik dan anggota tim kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan wawancara dan FGD
dan juga untuk studi kasus. Proses ini dilaksanakan setelah pengumpulan data survei dan analisis awal
dilakukan.

2.3.2 Pelatihan Tim Lapangan, Pedoman Pelatihan dan Panduan Lapangan
Setelah proses perekrutan koordinator distrik dan tim kerja selesai dilakukan, pelatihan untuk kegiatan
uji coba dilakukan dengan menggunakan bahan survei dan proses yang telah dirubah. Sama halnya
dengan para koordinator distrik, setelah enumerator direkrut, pelatihan lebih lanjut dilakukan untuk
semua tingkatan yang terdapat dalam proyek, guna memastikan penjaminan kualitas dan
memberikan pemahaman yang lengkap kepada semua staf proyek tentang kegiatan proyek ini.
Sebelum survei utama dilakukan, diadakan kegiatan pelatihan selama tiga hari di Jayapura, Papua.
Instrumen dan proses pengumpulan dan pemeriksaan data diperkenalkan. Pedoman Pelatihan dan
Panduan Lapangan digunakan sebagai dasar pelatihan.
Panduan Lapangan berisi aspek operasional sehari-hari seperti administrasi, peran dan tanggung
jawab setiap orang yang terlibat dalam penelitian ini, dan daftar periksa (checklists) untuk mendukung
pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai contoh, untuk koordinator distrik, Panduan Lapangan berisi
uraian tanggung jawab tim enumerator yang mengumpulkan data survei dari sekolah-sekolah dan
kemudian mengirimkannya kepada koordinator distrik yang mengawasi, untuk diperiksa .

Evaluasi TIK dalam Pendidikan di Provinsi Papua

31

Bab 2 Desain dan Metodologi

Pedoman Pelatihan meliputi kegiatan perkenalan dengan seluruh anggota tim; mengenali kegiatankegiatan yang akan dilakukan; lokasi dan jadwal pengumpulan data; pengenalan terhadap berbagai
jenis survei dan proses pengolahan data. Menjelaskan tentang kegiatan wawancara dan aspek proyek
lainnya yang lebih luas. Rutinitas dalam kunjungan ke sekolah. Praktek bermain peran (role play) juga
merupakan bagian dari Pedoman Pelatihan, termasuk melibatkan siswa sekolah pada sesi latihan.

2.4 Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Utama
2.4.1 Survei
Setelah kegiatan pelatihan, pengumpulan data survei utama dilakukan secara bersamaan di Papua.
Tim enumerator lapangan bekerja sesuai dengan pedoman pengumpulan data lapangan. Tim yang
terdiri atas dua enumerator berbagi tugas, siapa yang akan melakukan survei terhadap kepala sekolah,
guru dan siswa. Pada saat survei selesai, para enumerator harus meminta persetujuan tertulis dan izin
untuk mengambil foto-foto.
Selama pengumpulan data di lapangan, koordinator distrik memiliki tanggung jawab untuk
menyediakan semua instrumen survei dan alat tulis untuk tim mereka. Sebelum enumerator
mengunjungi sekolah-sekolah, koordinator distrik diminta menghubungi kepala sekolah untuk
mendapatkan rincian data sekolah. Koordinator distrik kemudian menyiapkan daftar sekolah sampel,
lengkap dengan nama dan alamat sekolah, wilayah, distrik dan kode sekolah, serta tabel nomor acak
guru dan siswa yang terlibat dalam survei. Selama proses pengumpulan data, koordinator distrik
melakukan kontak secara teratur dengan para enumerator. Lembar survei yang telah diisi, langsung
dikirimkan oleh enumerator kepada koordinator distrik, yang kemudian memeriksa dan memastikan
bahwa seluruh lembar survei telah diisi dengan lengkap. Jika lembar survei tidak diisi secara lengkap,
para enumerator terkait diminta menghubungi sekolah untuk meminta informasi lebih lanjut,
sebelum lembar survei dikirimkan ke pusat pengolahan data,
Staf penginput data bertanggung jawab untuk memasukkan data yang dikumpulkan oleh
enumerator, dengan menggunakan perangkat pengolahan data yang telah disiapkan secara khusus.
Setelah diperiksa oleh koordinator distrik, lembar survei dari lapangan kemudian difotokopi dan
dikirimkan melalui kurir atau pesawat ke pusat pengumpulan data di Jayapura. Pada akhir proses
pengumpulan data, lembar survei asli akan disampaikan sendiri secara langsung oleh koordinator
distrik ke pusat pengumpulan data di Jayapura. Supervisor penginput data dan supervisor lapangan
akan mengawasi proses pengumpulan dan pengolahan data dan memeriksa kembali bahwa semua
pertanyaan survei yang diminta, telah dijawab. Perlu dicatat bahwa karena tidak semua sekolah
terlibat dalam semua aspek program TIK dan beberapa sekolah merupakan program non-TIK, tidak
semua pertanyaan perlu dijawab oleh semua responden.
Seperti yang dijelaskan pada Lampiran D, proses penginputan data melibatkan petugas pengolah
data yang bertugas memasukkan data dan supervisor penginputan data akan memastikan
keakurasiannya. Data ini kemudian diperiksa oleh supervisor lapangan dan data spesialis yang ada
dipusat pengumpulan data untuk ‘dibersihkan’. Bila ada jawaban responden yang tidak jelas, data
dikembalikan ke petugas penginputan data untuk diperbaiki lagi. Data kemudian diunggahke server
khusus secara teratur. Tim kerja secara teratur mengakses data dan mulai melakukan analisis awal.
Beberapa kepala sekolah dikontak kembali untuk memeriksa beberapa data yang kurang atau
meragukan. Selain itu, dilakukan beberapa survei singkat melalui telepon dengan kepala sekolah
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untuk mendapatkan informasi tentang perangkat keras TIK yang saat ini digunakan di sekolahsekolah, seperti komputer, laptop, tablet, proyektor LCD dan televisi.

2.4.2 Wawancara dan FGD
Selain mengumpulkan data dari sekolah-sekolah, tim lapangan juga mengumpulkan data kualitatif
dari pegawai Dinas Pendidikan Provinsi dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten, staf kunci di KPG
dan universitas, serta pimpinan perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Koordinator distrik dan
anggota tim kerja bertanggung jawab untuk mewawancarai para pejabat terkait. Dua belas sekolah
dipilih di empat kabupaten untuk FGD dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa dan orang
tua/masyarakat. Seleksi peserta FGD dilakukan setelah survei lapangan. Pemilihan kabupaten dan
sekolah didasarkan pada tanggapan terhadap survei. Setelah seleksi sekolah dilakukan, pemilihan
guru dan siswa dilakukan berdasarkan tanggapan/jawaban mereka yang dianggap menarik atau
cukup rinci. Dua sekolah program TIK dan satu sekolah non-TIK dipilih di setiap empat kabupaten
yang terlibat. Setelah formulir persetujuan ditandatangani, perekaman digital dan pencatatan manual
dilakukan untuk merekam semua informasi yang diberikan.

2.4.3 Studi Kasus
Beberapa studi kasus awal dilakukan bersamaan dengan uji coba (pilot study) dan pengumpulan data
utama. Studi kasus lanjutan dilakukan pada tahap akhir kegiatan penelitian ini. Studi kasus tentang
keberhasilan dalam implementasi TIK dalam pendidikan dan praktek mengajar yang ‘baik’ dilakukan
di empat kabupaten yang telah diakui keberhasilannya oleh pemerintah lokal, yaitu: Keerom,
Merauke, Jayapura dan Nabire. Di setiap kabupaten tersebut, staf Dinas Pendidikan yang terlibat
dalam mengadministrasikan dan membantu sekolah-sekolah itu dihubungi, berbagai cerita
keberhasilan sekolah atau organisasi tersebut juga dibahas. Selain dengan sekolah, wawancara juga
dilakukan dengan pimpinan perusahaan telekomunikasi dan organisasi lain yang berkepentingan.
Studi kasus kemudian disiapkan di masing-masing lokasi (Lampiran E: Studi kasus di Merauke,
jayapura, Nabire, Keerom). Tujuan dari studi kasus adalah untuk memungkinkan tim kerja
menguraikan dan membandingkan faktor-faktor yang merujuk pada prinsip-prinsip dari praktekpraktek pengajaran yang berhasil dan implementasi TIK. Hal ini memungkinkan tim kerja untuk
mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip demi keberhasilan pelaksanaan TIK di sekolah-sekolah,
dalam rangka mengidentifikasi indikator-indikator potensial untuk keberhasilan proses belajar dan
mengajar di masa depan.

2.5 Analisis Data
Setelah data-data hasil survei disusun dalam program Excel, tim kerja menggunakan SPSS untuk
melakukan analisis yang lebih rinci terhadap beberapa pertanyaan kunci. Dalam proses analisis data,
perangkat pengolahan data yang dirancang secara khusus kemudian ditingkatkan kemampuannya
agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang kategori tertentu dari responden survei
seperti; memeriksa hasil survei kepala sekolah dan guru berdasarkan jenis kelamin, usia, lokasi
perkotaan/pinggiran kota/terpencil. Perangkat ini juga memungkinkan tanggapan siswa dianalisis
berdasarkan kelas, gender dan kabupaten dan tingkat keterpencilan.
Lampiran F menyajikan fakta-fakta kunci dari survei, dengan lebih banyak lagi informasi dan beberapa
analisis yang disajikan dalam laporan ini. Lampiran G menyediakan tabel rinci untuk beberapa
pertanyaan, dengan beberapa analisis relevan yang disajikan dalam laporan ini.
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Berbagai kemungkinan korelasi telah diuji oleh para ahli statistik dari tim kerja nasional menggunakan
analisis korelasi Pearson, tetapi tidak ada informasi penting yang diperoleh.
Untuk wawancara/FGD dan studi kasus, analisis yang dilakukan mencakup memeriksa ringkasan
terbaru dari setiap wawancara dan mentranskrip beberapa komentar terpilih dari alat perekam digital.
Kemudian, diskusi secara lisan dilakukan oleh tim kerja untuk mengidentifikasi beberapa tema kunci.
Pemberian kode (coding) secara manual terhadap tema kunci juga dilakukan. Seperti telah
disampaikan sebelumnya, Lampiran E memberikan rincian tentang studi kasus.

2.6 Sampel yang Diperoleh pada Survei Sekolah
Survei dilaksanakan sepanjang bulan Februari 2015, namun karena kondisi cuaca yang buruk dan
masalah akses (sekolah tidak dapat dijangkau), beberapa kegiatan penelitian berlanjut sampai bulan
Maret 2015. Data survei dikumpulkan dari 220 kepala sekolah, 1505 guru dan 3127 siswa. Hingga akhir
kegiatan, ada 220 sekolah yang terlibat sebagai sampel survei.
Tabel 5 memberikan rincian sampel 220 sekolah di delapan kabupaten, dengan 110 sekolah terletak
dikota, 67 di pinggiran kota dan 43 sekolah di daerah terpencil. Sampel pengganti digunakan karena
cuaca yang tidak mendukung, dimana sekolah sampel awal tidak dapat diakses dan juga adanya
masalah keamanan yang membuat tim enumerator tidak dapat mengunjungi sekolah. Beberapa
sekolah ternyata tidak ada, sehingga harus digantikan dengan sekolah lain.
Tabel 5. Sampel yang Terkunjungi Berdasarkan Lokasi, Jenjang Sekolah, Kategori TIK/Non-TIK
Kota

Pinggiran
kota

Terpencil

Jumlah

SD

SMP

TIK

NON
TIK

Jayapura

16

11

1

28

8

20

25

3

Keerom

24

3

4

31

21

10

25

6

Boven Digoel

4

6

2

12

5

7

12

0

Merauke

27

14

13

54

22

32

43

11

Supiori

6

8

4

18

13

5

9

9

Nabire

23

17

10

50

23

27

41

9

Deiyai

0

0

4

4

4

0

4

0

Lanny Jaya

10

8

5

23

11

12

11

12

Wilayah

Gambar 1 menggambarkan lokasi geografis sekolah sampel yang berhasil dikunjungi di delapan
kabupaten.
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Gambar 1. Lokasi Sekolah Sampel yang Berhasil Dikunjungi dalam Survei

Kabupaten
Supiori
(18
Sekolah)
9 Sekolah TIK (5 SMP, 4 SD)
9 Sekolah Non TIK (0 SMP, 9
SD)

Kabupaten Jayapura (28 Sekolah)
25 Sekolah TIK (18 SMP, 7 SD)
3 Sekolah Non TIK (2 SMP, 1SD)

Kabupaten Keerom (31 Sekolah)
25 Sekolah TIK (8 SMP, 17 SD)
6 Sekolah Non TIK (2 SMP, 4
SD)

Kabupaten Nabire (50 Sekolah)
41 Sekolah TIK (24 SMP, 17 SD)
9 Sekolah Non TIK (3 SMP, 6
SD)

Kabupaten Boven Digoel (12
Sekolah)
12 Sekolah TIK (7 SMP 5 SD)

Kabupaten
Deiyai
(4
Sekolah)
4 Sekolah Non TIK (4 SD)
Kabupaten
Lanny
Jaya
(23
Sekolah)
11 Sekolah TIK (7 SMP, 4 SD)
12 Sekolah Non TIK (5 SMP, 7 SD)

Kabupaten Merauke (54 Sekolah)
43 Sekolah TIK (28 SMP, 15 SD)
11 Sekolah Non TIK (4 SMP, 7
SD)

Lampiran B menyediakan daftar sekolah dalam sampel yang dicapai dan rinciannya.

2.7 Demografi Peserta Survei
2.7.1 Rincian Kepala Sekolah dan Guru Peserta Survei
Tabel 6 memberikan beberapa informasi tentang demografi peserta survei, 220 kepala sekolah, data
yang lebih rinciakan diuraikan dalam Lampiran H.

Evaluasi TIK dalam Pendidikan di Provinsi Papua

35

Bab 2 Desain dan Metodologi

Tabel 6. Rincian Peserta Survei Kepala Sekolah
Jumlah Kepala
Sekolah SD
Total =107
Gender
93
21

Laki-laki
Perempuan
Lamanya menjabat (tahun)
0-5
6-10
11-15

%

81.57%
18.75%

Jumlah Kepala
Sekolah SMP
N=113
Gender
91
21

Jumlah
36.44%
15.88%
19.62%

24
24
27

21.62%
21.62%
24.32%

Jumlah

Jumlah

44
19
19

Lamanya
menggunakan
TIK untuk mengajar(tahun)
0

81.25%
18.75%

Jumlah

39
17
21

Lamanya
menggunakan
TIK untuk Admin(tahun)
0
1-3
4-6

%

41.12%
17.75%
17.75%

18
13
31

16.07%
11.60%
27.67%

Jumlah

Jumlah

71

66.35%

48

42.85%

Data dari kepala sekolah yang disurvei tentang lamanya menjabat pada posisinya saat ini cukup
menarik. Terutama lebih dari 30% kepala sekolah SD masih dalam masa jabatan lima tahun mereka
yang pertama. Yang menarik lainnya adalah bahwa lebih dari 40% dari kepala kepala sekolah SD, tidak
pernah menggunakan TIK untuk keperluan administrasi dan lebih dari 65% tidak pernah
menggunakan TIK dalam proses belajar dan mengajar. Lebih dari 40% dari kepala sekolah SMP
menggunakan TIK dalam proses belajar dan mengajar dalam waktu yang belum terlalu lama.
Tabel 7 memberikan beberapa rincian tentang 1.505 guru SD dan SMP, dan informasi lebih lanjut ada
pada Lampiran H.
Tabel 7. Rincian Peserta Survei Guru
Jumlah Guru SD
N=613

%

Jumlah Guru SMP
N=892

61.50
38.49

520
372

Gender
Laki-laki
Perempuan
Masa
bertugas
dalam posisi saat ini
0-5
6-10
11-15
Lamanya
menggunakan TIK
untuk Administrasi
0

36

377
236

Gender

Jumlah
256
131
113

58.29%
41.70%
Jumlah

41.76
21.37
18.43

367
265
108

Jumlah Guru

255

%

42.42%
30.63%
12.48%
Jumlah Guru

41.59
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Jumlah Guru SD
N=613

%

Jumlah Guru SMP
N=892

%

91
117

14.84
19.08

190
213

21.30%
23.87%

1-3
4-6
Lamanya
menggunakan TIK
untuk mengajar
0
1-3
4-6

Jumlah Guru SD

459
80
54

Jumlah Guru SMP

74.87
13.05
8.80

448
203
144

50.22%
22.75%
16.14%

Yang menarik adalah bahwa lebih dari 40% guru SD baru bekerja sebagai guru di bawah lima tahun.
Sama halnya untuk guru SD dan SMP, hanya ada sedikit yang telah menggunakan TIK dalam proses
belajar dan mengajar dalam waktu yang lama. Sekitar 74% (SD) dan 50% (SMP) masing-masing telah
menggunakan TIK di dalam kelas selama kurang dari setahun dan masih banyak yang belum
menggunakannya dalam kegiatan mengajar dan belajar.

2.7.2 Siswa Responden Survei
Sebanyak 3.127 rincian survei siswa disajikan pada Tabel 8, sekitar setengah dari responden adalah
siswa SD dan setengahnya lagi adalah siswa SMP. Siswa yang disurvei umumnya duduk di kelas 5 dan
6 (SD) atau kelas 7-9 (SMP).
Tabel 8. Demografi Survei Siswa
Jumlah Sekolah =220, SD 107, SMP 113
Usia

No.

Gender

No.

Kelas

No.

16

105

Laki-laki

1675

Kelas 9

570

15

341

Perempuan

1452

Kelas 8

538

14

520

Kelas 7

551

13

523

Tingkat sekolah

No.

Kelas 6

742

12

668

SD

1466

Kelas 5

685

10

265

SMP

1659

Kelas 4

39

2.7.3 Peserta Wawancara Sekolah dan FGD
Jumlah sampel untuk wawancara sekolah/FGD di Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke dan Nabire
diuraikan pada Tabel 9:
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Tabel 9. Wawancara dan Peserta FGD di Sekolah
Jumlah Peserta 2 sekolah TIK/1 non-TIK

Jayapura

Keerom

Merauke

Nabire

Kepala Sekolah/ wakil/ penanggung jawab TIK

3

3

3

6

Guru

18

18

15

30

Siswa

18

18

24

27

Orangtua/ Komunitas

9

8

5

15

Wawancara juga dilakukan terhadap pejabat yang mewakili dua universitas, dua KPG, enam pejabat
Dinas Pendidikan di enam Kabupaten, pimpinan perusahaan telekomunikasi, lembaga-lembaga
pelatihan dan BPP.

2.8 Pemeriksaan (review) oleh Pihak Independen Terhadap
Proses-proses
Selama proses analisis data, para ahli independen diminta memberikan saran/ masukan tentang
aspek-aspek teknis. Laporan akhir dan rekomendasi juga telah diperiksa oleh seorang ahli TIK
independen untuk memastikan kualitas laporan dan ketepatan rekomendasi.

2.9 Ringkasan
Bab ini menguraikan metodologi penelitian untuk kegiatan evaluasi ini, termasuk survei terhadap
kepala sekolah, guru dan siswa di 220 sekolah. Wawancara dan FGD di dua belas sekolah, studi kasus
dan wawancara lain dengan orang-orang kunci dalam berbagai lokasi di luar sekolah telah
disampaikan. Profil demografi peserta survei dan beberapa informasi tentang peserta FGD sekolah
dan wawancara juga disediakan.
Catatan khusus mengenai demografi survei adalah kenyataan bahwa kepala sekolah SD didominasi
oleh orang-orang yang baru menjabat pada posisi mereka saat ini. Kepala sekolah SD dan SMP baru
memiliki pengalaman beberapa tahun (minim) dalam menggunakan TIK untuk mengajar (ini juga
berlaku untuk penggunaan TIK oleh kepala sekolah SD untuk kegiatan administrasi). Guru SD dan SMP
didominasi oleh pendatang baru dalam posisi mereka saat ini dan mereka relatif baru dalam
penggunaan TIK untuk kegiatan administrasi dan mengajar.
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Telekomunikasi dan Infrastruktur
Lainnya di Papua

Bab ini menjelaskan ketersediaan, jangkauan infrastruktur TIK di Papua dan penetrasi siaran/internet
dan layanan telepon seluler secara geografis. Hal ini merupakan aspek penting bagi efektivitas potensi
TIK dalam pendidikan.
Bab ini secara khusus membahas pertanyaan penelitian pertama tentang penetrasi siaran televisi (FM),
layanan Internet (PSTN, ADSL, LEOS& MEOS) dan layanan telepon selular bergerak (GSM) dan tentang
infrastruktur untuk TV-E dan program TIK lainnya. Bab ini juga merupakan pembahasan penelitian
awal, beberapa hal dari area penelitian 2 tentang pelaksanaan infrastruktur TIK.
Penilaian awal yang diuraikan di sini, mencakup pekerjaan telekomunikasi yang sedang berlangsung,
dan pendekatan telekomunikasi inovatif untuk daerah terpencil, yang akan menjadi dasar untuk
memberi rekomendasi kebijakan yang relevan untuk berbagai konteks seperti yang akan diuraikan
kemudian dalam laporan ini.

3.1 Memperkenalkan Infrastruktur Telekomunikasi Papua
Provinsi Papua berada di paling ujung timur kepulauan Indonesia. Pulau ini memiliki penduduk sekitar
3.5 juta orang, dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta. Letaknya yang
jauh dan penduduknya yang kurang dari 2% dari seluruh penduduk nusantara, membuat infrastruktur
komunikasi di Papua sulit dikembangkan dengan kecepatan yang sama seperti di tempat lain.
Layanan telepon dan internet di lokasi-lokasi yang sangat terpencil, masih bermasalah. Mengingat
penduduk Papua yang menyebar, dan banyak berada di lokasi pegunungan, dimana jalan dan
jaringan listrik tidak tersedia, pengadaan akses telekomunikasi memerlukan biaya yang tinggi. Banyak
warga yang tinggal di daerah-daerah yang jaraknya berhari-hari jauhnya dari masyarakat terdekat
(Sparrow & Vothknecht, 2011).
Saat ini, dalam banyak aspek telekomunikasi di Papua, sangat tergantung pada satelit. Satelit adalah
infrastruktur untuk telepon jarak jauh, dengan Public Switched Telephone Network (PSTN) yang
meneruskan panggilan telepon dari telepon kabelke stasiun bumi yang kemudian ditransmisikan ke
satelit lainnya. Di Papua, telepon kabel hanya tersedia di pusat-pusat kota yang besar dan
penggunanya kurang dari 75.000. Sekarang ini, ponsel mendominasi dan penggunanya lebih dari 1
juta (Bank Dunia, 2010; Kushnick 2013). Lokasi yang paling terpencil yang tidak memiliki satelit atau
listrik, sesekali mengandalkan penggunaan generator untuk kebutuhan listrik dan komunikasi radio.
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Kapasitas transmisi Telkom untuk Papua secara keseluruhan adalah 20 Mbps (dibandingkan dengan 8
Mbps untuk rata-rata perumahan OECD ), dan masih banyak wilayah lain di provinsiini yang
kondisinya lebih buruk. Selain itu, kecepatan data untuk internet lambat dan kualitas transmisi sangat
buruk. ADSL atau Asymetric Digital Subscriber Lines tersedia di beberapa bagian Papua, menggunakan
saluran telepon tembaga untuk transmisi yang lebih cepat dan menggunakan frekuensi yang tidak
digunakan oleh panggilan telepon suara, meskipun didistribusikan melalui jarak pendek dari sentral
telepon yang kurang dari 4 kilometer (Stallings, nd). VSAT banyak digunakan, termasuk didaerah
pesisir namun biayanya sangat tinggi. Biaya VSAT adalah yang paling mahal tapi kualitas akses
internetnya adalah yang paling baik. Harga langganannya mulai dari US$ 500-900 (Rp 5.000.000,hingga Rp 9.000.000,-) 6per bulan (Bank Dunia, 2010).
Ironisnya, hanya dalam jarak beberapa jam dari daerah pesisir dan distrik ini, komunikasi dengan siswa
dan sekolah sudah tidak dapat tersambung, karena jaringan telepon dan internet tidak tersedia. Di
banyak lokasi, daya listrik hanya tersedia bila ada generator yang digerakkan oleh tenaga air (mikro
hidro) atau diesel. Karena infrastruktur listrik yang buruk dan tidak tersedianya satelit di banyak lokasi
di Papua, komunikasi untuk sekolah di daerah terpencil terbatas pada radio Single Side Band (SSB)
yang mirip dengan yang digunakan oleh penggemar radio amatir (Bank Dunia, 2010).

3.2 Satelit, TV dan Komunikasi Radio di Papua
Meskipun secara umum tidak tersedia di semua lokasi terpencil, satelit merupakan tulang punggung
infrastruktur komunikasi di Papua, khususnya di kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang besar.
Satelit komunikasi terdiri dari transponder, antena dan sistem switching, serta Stasiun Pengontrol
(Station Keeping Tracking) yang memastikan agar satelit tetap berada di posisi orbit yang tepat, dan
menjaga agar antena senantiasa menunjuk ke arah yang tepat dan sistem pembangkit listrik (sel surya
dan baterai) tetap menghadap matahari. Ada juga subsistem pengontrol (command and control) yang
membangun komunikasi dengan stasiun kontrol di darat dan yang memantau kinerja satelit.
Bandwidth yang tersedia dari satelit bergantung pada transponder, dimana TV, internet dan radio
membutuhkan jumlah bandwidth yang berbeda untuk transmisi (Video Provinsi, nd).
Orbit bumi rendah atau LEO biasanya beroperasi sekitar 2.000 kilometer di atas permukaan bumi dan
hanya terlihat selama sekitar 90 menit dari radius 1.000 kilometer dari titik sub satelit. Jadi sejumlah
besar satelit diperlukan untuk mempertahankan konektivitas yang baik. Orbit bumi menengah atau
satelit MEO mengorbit antara 8.000 -20.000 kilometer di atas permukaan bumi dan terlihat selama 2-8
jam dan memiliki cakupan yang lebih besar dari LEO, meskipun memiliki sinyal lemah. Beberapa MEO
diperlukan untuk memberikan jangkauan yang stabil (Shamin 2013).
Televisi dan radio umumnya menggunakan satelit dan ini merupakan pilihan utama untuk
telekomunikasi di daerah terpencil, termasuk di bidang pendidikan7. Siaran radio dan TV disediakan
oleh stasiun milik pemerintah dan swasta. Stasiun swasta difokuskan terutama pada pusat-pusat
perkotaan,seperti Jayapura, sedangkan lembaga penyiaran pemerintah seperti TVRI dan RRI sejak
lama telah menyediakan jangkauan yang paling luas.
Bodrogini (2014) dalam penelitiannya di Papua menunjukkan bahwa TVRI menjangkau sekitar 24%
wilayah dan sekitar 1.5 juta orang atau sekitar 68% dari keseluruhan penduduk. Ada 21 lokasi
pemancar dengan daya antara 1-5.000 watt, yang mempekerjakan lebih dari 84 staf.

6
7
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Berdasarkan kurs US Dollar tahun 2010
Lihat tujuan dan penggunaan TV-E yang dibuat oleh TVRI.
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Siaran radio RRI dilengkapi oleh stasiun-stasiun radio yang ada di tujuh kota yang memiliki stasiun
radio sendiri. Radioini beroperasi di frekuensi FM dan AM. Stasiun-stasiun ini terdapat di Kota Jayapura
(ART, Pro 2, Cycloop, Baiturrahman, SQ, RRI), Biak Numfor (RRI Pro 1, RRI Pro 2, RRI Pro 3, Mercury,
Perkasa), Yapen Waropen (RRI Pro 1, RRI Pro 2) , Nabire (RRI Pro 1, RRI Pro 2, Kiss, RKM, Prodika,
Swameka, Angkasa), Timika (HMM, Rama, Ebenhaeser, RBM, Bumi, Mimika, Al Azhar, RRI), Merauke
(RRI, Prita) dan Jayawijaya (RRI, Insani). Jangkauan pemancar radio FM lebih kurang terbatas pada
horisonradio. KM No. 15, 2003, memberikan ijin frekuensi resmi untuk siaran FM di Papua. RRI juga
memiliki pemancar AM yang dapat menjangkau area yang lebih luas di seputar pemancar, karena
karakteristik penyiaran radio yang berbeda. Daya jangkaunya mencapai hingga beberapa ratus
kilometer, terutama di malam hari, dapat juga menjangkau wilayah di luar horison radio (Bodrogini
2014).

3.3 Akses Energi di Provinsi Papua
Di luar masalah-masalah akses telekomunikasi di Provinsi Papua, akses energi masih saja menjadi
masalah, baik untuk sekolah dan masyarakat umum. Layanan energi modern sangat penting untuk
kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi suatu negara; namun di seluruh dunia, lebih dari
1.3 miliar orang tidak memiliki akses terhadap listrik (EFA, 2011:3). Sementara banyak negara maju
telah memfokuskan diri pada keamanan/ ketersediaan energi dalam negeri atau dekarbonisasi bauran
(mix) energi, banyak negara lain masih mencari cara mengamankan kecukupan energi untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di negara-negara berkembang, akses pada layanan energi yang
terjangkau merupakan faktor yang penting untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas
kesehatan, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan
ekonomi (EFA, 2011: 8).
Di Indonesia, sebanyak 82 juta orang atau 36% dari penduduk tidak memiliki akses terhadap listrik
dan sekitar 54% masih mengandalkan penggunaan biomassa tradisional untuk memasak (BPS 2009:
11). Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggaris bawahi bahwa pada tahun 2012 Papua memiliki
tingkat elektrifikasi 30.4% (The World Bank, 2010). Daerah pedesaan dan rumah tangga daerah
terpencil dan sekolah umumnya bergantung pada kapasitas sel surya berkapasitas rendah yang
disediakan oleh PLN atau menggunakan generator untuk penerangan malam hari.
Sekitar 78% dari sekolah dasar dan 8% dari sekolah menengah, terletak di dataran tinggi ataudaerah
pantai yang terpencil, dan banyak dari mereka tidak memiliki sumber energi sehingga penggunaan
TIK untuk tujuan pendidikan sulit terpenuhi. Ada daerah-daerah di mana listrik hanya tersedia untuk
beberapa waktu saja dalam sehari, dan lokasi lainnya mengandalkan generator bertenaga surya,
bertenaga air (mikrohidro) atau diesel. Semua pilihan ini mahal, baik untuk pengadaan maupun
pemeliharaannya (The World Bank, 2010).

3.4 Infrastruktur Telekomunikasi Masa Depan di Provinsi
Papua
Untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara signifikan, Pemerintah Indonesia sedang
berusaha mengatasi kebutuhan jaringan utama (backbone) seratoptik nasional, yang bertujuan untuk
menghubungkan 440 kabupaten/kota di 33 provinsi melalui penggunaan kabel diatas tanah atau di
bawah laut. Pada akhir 2006, proyek Palapa Ring dipresentasikan pada Konferensi Infrastruktur
(Infrastructure Summit) kedua. Palapa Ring Barat yang menghubungkan semua ibukota provinsi dan
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beberapa kota telah dibangun oleh sejumlah operator di Indonesia. Proyek Palapa Ring Timur, yang
awalnya berjalan lambat karena jumlah penduduknya yang kecil, telah dimulai pada tahun 2013 dan
sekarang sudah hampir selesai. Palapa Ring Timur akan menggantikan transmisi berbasis satelit
dengan serat optik yang berkecepatan tinggi di beberapa lokasi. Dengan demikian satelit-satelit yang
sudah tidak terpakai dapat digunakan di sejumlah wilayah lain di Papua
Dalam tahun 2015, infrastruktur kabel serat optik Palapa Ring Timur, yang menghubungkan Papua
dan Papua Barat ke seluruh Indonesia melalui kabel bawah laut berkecepatan tinggi, diharapkan
dapat mulai beroperasi. Penyelesaian proyek Palapa Ring Timur memiliki manfaat potensial untuk
perluasan akses, mengurangi biaya, dan meningkatkan keandalan dan efektivitas komunikasi di Papua
dan Papua Barat. Hal ini diharapkan akan mengurangi biaya transmisi keseluruhan untuk operator
telekomunikasi, sehingga menciptakan insentif-insentif untuk investasi lebih lanjut di daerah
terpencil.
Gambar 2. Jaringan Utama (backbone) Palapa Ring

Akses terhadap serat optik awalnya diharapkan hanya terbatas pada masyarakat perkotaan pesisir
seperti Supiori, Merauke, Jayapura, Sentani, Timika dan Biak. Hal ini akan membawa manfaat bagi
daerah-daerah pinggiran kota lainnya, karena fasilitas satelit di wilayah kota ini akan dipindahkan ke
daerah-daerah pinggiran kota dan wilayah terpencil. Sebagai contoh, Nabire, Deiyai dan Lanny Jaya
tidak akan mendapatkan akses serat optik, tetapi akan mendapat manfaat karena adanya fasilitas
satelit tambahan yang dipindahkan dari daerah lain ke daerah ini.
Seperti yang telah disampaikan, mereka yang tinggal di kota-kota besar yang mendapatkan akses
serat optikan mendapatkan akses Internet dengan kecepatan tinggi dengan biaya yang lebih murah.
MPLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan), pusat layanan akses internet keliling, juga akan
berpindah dari pusat-pusat kota ke distrik-distrik yang lebih terpencil. Anggaran untuk layanan gratis
ini sampai pertengahan 2015 masih belum disepakati. Tujuan MPLIK adalah untuk melayani wilayahwilayah distrik yang tidak memiliki akses informasi dan internet M-PLIK merupakan sinergi program
KPU (Kewajiban Pelayanan Universal).
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Daerah perkotaan dirancang untuk mendapatkan sebagian besar manfaat ketika serat optik
diaktifkan. Peningkatan akses ini akan membawa banyak manfaat bagi populasi yang terus
bertambah, misalnya; internet berkecepatan tinggi (hingga 100 Mbps), jaringan telepon seluler
menjadi tidak terlalu padat dan area tanpa sinyal (blank-out) semakin berkurang. Dalam jangka
pendek, kondisi didaerah-daerah yang lebih terpencil mungkin tidak akan mengalami perubahan.
Gambar 3. Mobil MPLIK di Merauke

Penelitian yang dilakukan untuk tujuan evaluasi di wilayah ini, melalui wawancara terhadap sejumlah
pihak, menunjukkan bahwa ketertinggalan tersebut tidak harus terus berkepanjangan. Sebagai
contoh, dalam wawancara yang dilakukan dengan pengembang dan operator lapangan di Papua,
terjadi diskusi tentang 'Telco in a Box', suatu solusi yang inovatif yang saat ini disediakan bagi
masyarakat terpencil di dataran tinggi Papua. Kini 400 warga di sebuah desa telah terhubung dengan
jaringan seluler (2.5G) melalui 'Telco in a box'. Alat ini memang masih memiliki kendala, karena hanya
terbatas pada panggilan telepon dan SMS. Akses pada 3G dan 4G masih dalam tarafpengembangan
dan mungkin akan tersedia pada akhir 2015, dimana infrastruktur “Telco in a box” dapat digunakan,
sehingga tidak perlu ada biaya tambahan yang harus dipungut, namun untuk itu perlu dilakukan
modifikasi tambahan.
Gambar 4a dan Gambar 4b.Telco in a box

Sumber: Lumb, 2014

Solusi ini memiliki sejumlah komponen teknis: membutuhkan sebuah kotak Endaga (Endaga, 2015),
sebuah solar power bank (penyimpan daya yang bersumber dari tenaga surya) dan sebuah link VSAT
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(disediakan oleh sekolah lokal). Solusi ini dikelola sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan.
Pemilik usaha menjual 'pulsa' dan menerima komisi penjualan, dan sekolah membayar biaya satelit
(Rp 2.5-4 juta per bulan). Keuntungan yang diperolah dapat digunakan untuk memperluas jaringan
untuk masyarakat sejauh 100 kilometer, dengan menggunakan pemancar cabang dan tambahan
kotak Endaga dengan biaya minimal (garis pandang/line of sight diperlukan karena itu memanfaatkan
teknologi microwave).
Program komunitas ini telah berjalan selama beberapa tahun dengan nilai investasi awal US$ 40.000
untuk sel tenaga surya, menara satelit dan juga biaya untuk 'telco in a box' sebesar US$ 6,000.-. Biaya
pemeliharaannya sangat rendah, dan sebagian besar kegiatan untuk pemeliharaan, administrasi dan
pemuthakiran (update) pengelolaan dari jarak jauh oleh para pengembang perangkat lunak (software).
Yang lebih penting lagi, hubungan ke dunia luar ini memiliki barbagai manfaat sosial yang penting:
para profesional (guru, dokter, dll) yang ada dikomunitas itu, tetap dapat berhubungan dengan
keluarga dan rekan-rekan mereka, dan oleh karena itu mereka tetap mau tinggal di wilayah ini, dan
tidak meminta dipindahkan ke daerah lain yang kurang terpencil.

3.5 Meningkatkan Akses Energi di Provinsi Papua
Selain melalui berbagai pendekatan inovatif untuk telekomunikasi, di masa depan TIK di sekolah
berpotensi untuk ditingkatkan melalui peningkatan akses terhadap energi di Papua, dimana saat ini
banyak lokasi yang hanya memiliki akses listrik terbatas, melalui generator bertenaga surya dan
bertenaga air.
Dalam sebuah laporan, Strategi Infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat (Infrastructure for
Sustainable Development, The World Bank, nd:8), disampaikan dengan jelas tentang pembangunan
infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan:
Sistem pembangunan infrastruktur yang berfungsi baik, harus memiliki komponen-komponen sebagai
berikut:
•

perencanaan tata ruang berdasarkan topografi, kondisi lahan, konsentrasi sumber daya alam,
dan jaringan komersial yang ada dan konsentrasi penduduk;

•

rencana induk yang mengkordinasikan berbagai bentuk infrastruktur sehingga tidak ada lagi
duplikasi yang tidak perlu, sehingga semua komponen - transportasi, listrik, komunikasi, air
dan sanitasi – secara bertahap akan dapat diselesaikan dengan cara dan waktu yang tepat
untuk digunakan secara produktif;

•

rencana jangka pendek dan menengah yang sesuai dengan rencana induk dan target antara
yang ditetapkan untuk setiap tahun, selama beberapa tahun ke depan;

•

uji kelayakan yang membandingkan pilihan-pilihan spesifik seperti penyesuaian jalan dan
jenis jalan, proyek pembangkit tenaga air alternatif, dan pembangunan pelabuhan sungai
sehingga pilihan yang dipilih adalah yang layak secara teknis dan memenuhi kriteria
keuangan dan ekonomi;

•

Pegawai pemerintah yang terlatih dan berpengalaman di semua tingkat pemerintahan, yang
dapat melaksanakan tugas ini dengan berkoordinasi antara satu dengan yang lain.

Di Papua, ada tantangan yang sangat nyata dalam kaitannya dengan jaringan jalan dan sistem
pasokan air yang belum dikelola dengan baik, juga sistem pengelolaan listrik yang beroperasi di
bawah kapasitas, karena konstruksi awal yang buruk. Misalnya, pasokan listrik di Papua digambarkan
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sebagai 'tidak dapat diandalkan’; hasil/outputnya hanya 60% dari kapasitas terpasang (The World
Bank, nd: 8). Masalahnya terletak pada jaringan listrik model lama yang bermasalah, sebagai
konsekuensi dari kondisi geografis propinsi tersebut. Jaringan listrik yang lebih kecil tidak efektif
secara biaya. Meskipun ini sangat disukai oleh masyarakat terpencil, tetapi mahal dan harus terusmenerus disubsidi. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta (KPS) perlu dipertimbangkan, tetapi
pemberian insentif, kepastian dan jangka waktu perjanjian perlu dikaji secara serius untuk
memastikan pendanaan.
Beberapa solusi mengenai tenaga surya, minihidro dan alternatif lain dan berbagai kelebihan dan
kekurangannya akan dibahas pada bagian berikut.

3.5.1 Tenaga Surya
Ada sejumlah alasan mengapa mengeksplorasi peluang pemanfaatan tenaga surya dan menarik
untuk dilakukan: Papua terletak di wilayah khatulistiwa yang terpencil yang memiliki akses optimal
pada matahari, hampir semua sumber-sumber daya yang digunakan untuk bahan bakar dan energi
saat ini, mengeksploitasi lingkungan dan/atau ekosistem. Ke depan hal ini dapat menyebabkan
masalah bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
Akses pada tenaga surya di daerah terpencil Papua membutuhkan biaya yang tinggi dan peluangnya
untuk dapat dijual ke masyarakat dan/atau pemasok, kecil. Ini menjadikan investasi modal menjadi
sangat mahal. Sementara di negara maju, tenaga surya cukup memiliki daya tarik, tingginya biaya
awal dan pemeliharaan di Papua, cenderung menjadi faktor yang membuat investor dan pemerintah
tidak tertarik. Tingginya biaya pendirian awal, dengan tingkat pengembalian modal yang rendah atau
bahkan tidak kembali sama sekali, membuat skema pembiayaan mikro, seperti yang ditemukan di
negara-negara lain seperti di India dan bagian Afrika, sangat sulit untuk digunakan.

3.5.2 Tenaga Minihidro
Energi terbarukan berbasis air (pembangkit listrik tenaga air) telah ada di seluruh dunia selama
bertahun-tahun. Ini merupakan salah satu cara yang murah untuk menghasilkan energi terbarukan.
Sementara di beberapa wilayah di dunia, ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan
(pembangunan bendungan dan dampaknya terhadap flora dan fauna), aliran air yang alami dan
konstan dapat meminimalkan dampak tersebut. Listrik pedesaan berbasis tenaga air di Cina relatif
sukses, dengan lebih dari 45.000 Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dibangun. Banyak dari
instalasi ini terhubung dengan jaringan listrik terpusat China. Jika diterapkan di Papua, teknologi ini
menjadi kompleks dan mahal. Kalaupun memungkinkan, masalahnya akan sama dengan yang terjadi
dengan tenaga surya, biaya investasi awal yang tinggi dan tingkat pengembalian modal yang rendah
atau bahkan tidak kembali sama sekali (Energy for All, OECD / IEA, 2011).

3.5.3 Sumber Energi Alternatif Lain
Tenaga angin merupakan sumber daya energi terbarukan yang sudah cukup dikenal, memanfaatkan
penggunaan angin untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Energi ini relatif murah, di mana
pembangunan dan pemeliharaan peralatannya dapat menghasilkan listrik yang ramah lingkungan
sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Ada banyak alasan mengapa pembangkit listrik
tenaga angin (wind farms) ini tidak selalu populer. Kincirnya mengganggu lingkungan sekitar dan
satwa liar dan dalam skala besar akan menghasilkan polusi suara (suara bising). Turbin angin dapat
dibangun dalam berbagai ukuran, dari turbin kecil untuk satu rumah, hingga turbin yang cukup besar
yang mampu menerangi sebuah desa kecil.Tenaga angin membutuhkan angin yang konstan dan
ruang terbuka cukup besar, yang beberapa lokasi, justru merugikan.
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Energi panas bumi diekstraksi dari proses alami bumi, yang biasanya terdapat di daerah yang memiliki
aktivitas vulkanik (gunung api). Kegiatan pengeboran dan eksplorasinya agak mahal. Instalasi ini
membutuhkan ruang yang cukup besar untuk jaringan pipa yang dibutuhkan guna mengekstrak
panas. Setelah pembangkit panas bumi dibangun (dengan biaya cukup tinggi), biaya pengoperasian
selanjutnya tergolong murah (Energyfor All, OECD/IEA, 2011).

3.5.4 Solusi
Jaringan listrik minihibrida (hibrida/kombinasi), mengintegrasikan beberapa pilihan energi terbarukan
seperti yang ada di Thailand yang sudah dinyatakan berhasil. Di Laos, KPS telah berhasil mendanai
jaringan listrik mini hibrida (kombinasi tenaga air, panel surya dan diesel) yang melayani sekitar 100
rumah tangga di pedesaan. Dalam proyek ini, mitra masyarakat mendanai pengadaan aset (CSR),
sementara penyedia energi swasta local mendanai biaya operasional.
Jika model yang tepatuntuk penyedia energi setempat dapat ditemukan di Papua, maka ini akan
menciptakan peluang untuk masa depan. Ketergantungan pada dana pemerintah tidak selalu dapat
dilakukan, kerenanya perlu dibentuk sebuah model pendanaan yang berkelanjutan dan terus
menerus. Program mini hidro di Nepal, dibangun dengan biaya awal yang sangat besar, yang
disediakan oleh perusahaan publik. Namun demikian, dana pemerintah masih diperlukan untuk
mempertahankan layanan, yang seringkali mencapai 50% dari biaya operasional (Energy for
All,OECD/IEA, 2011)

3.5.5 Meningkatkan Energi Di Papua di Masa Depan
Secara ringkas alternatif untuk peningkatan ketersediaan daya listrik yang mungkin diterapkan untuk
situasi Papua, perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut:
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1.

Energi surya memiliki biaya investasi awal yang tinggi, dan panel suryanya memiliki waktu
pakai terbatas. Pemeliharaan terus menerus membutuhkan baterai dan peralatan teknis
terkait. Pembangkit ini hanya menyediakan lowongan kerja yang terbatas di luar pekerjaan
instalasi dan pemeliharaan. Energi surya menjadi energi hijau (ramah lingkungan) setelah
panel-panel surya diproduksi.

2.

Energi panas bumi (geo-thermal) cukup mahal dan membutuhkan lahan yangluas untuk
membangun infrastruktur jaringan pipa. Diperlukan biaya awal yang tinggi dan banyak
tenaga kerja diperlukan untuk proses konstruksi. Infrastruktur jalan diperlukan untuk
membawa peralatan besar dan generator. Energi panas bumi merupakan sumber energi
hijau.

3.

Energi tenaga air membutuhkan biaya pembangunanyang cukup tinggi, membutuhkan jalan
dan infrastruktur komunikasi. Akan tetapi, energi ini juga menciptakan kesempatan kerja
yang sangat besar. Mungkin energi ini dapat dianggap sebagai energi yang terus
menghasilkan. Potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang konstan
(melalui penjualan ke jaringan listrik nasional/PLN) perlu ditimbang potensi yang
menjanjikan dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan budaya.

4.

Solusi energi hibrida (kombinasi) membutuhkan investasi besar-besaran di bidang
infrastruktur, termasuk jalan dan komunikasi.

5.

Jaringan listrik mini hibrida, yang mengintegrasikan beberapa pilihan energi terbarukan,
telah diusulkan untuk menjadi sumber daya ke depan di Papua. Ini akan memberikan
manfaat bagi masyarakat dan sekolah.
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Di luar biaya dan isu-isu lingkungan, aspek budaya menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam
pembangunan infrastruktur, dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam
pengambilan keputusannya (The World Bank, nd).

3.6 Ringkasan
Bab ini menguraikan tantangan infrastruktur yang lebih luas terkait telekomunikasi dan listrik di
Papua, yang akan berdampak pada masyarakat dan terutama berdampak pada kualitas pendidikan
dan penggunaan TIK di beberapa wilayah pinggiran kota dan di sebagian besar sekolah di wilayah
terpencil.
Bab ini menyoroti bahwa saat ini, telepon, internet dan sumber daya listrik kurang lebih merupakan
tantangan yang ada di seluruh wilayah Papua, dimana wilayah-wilayah terpencil tidak memiliki akses
terhadap telepon atau internet dan memiliki akses terbatas pada sumber daya listrik, khususnya
selama jam sekolah.
Selama tahun 2015, proyek Serat Optik Palapa Ring Timur diharapkan dapat meningkatan konektivitas
dan kecepatan untuk ponsel dan internet, dengan manfaat sebagai berikut:
•

Di Jayapura, Merauke, Sarmi, Biak, Timika, Supiori, biaya internet akan menjadi lebih rendah
dan jaringan ponsel tidak terlalu padat.

•

Untuk beberapa wilayah di luar daerah perkotaan, diharapkan terjadi peningkatan akses pada
layanan telepon dan internet karena fasilitas satelit dipindahkan untuk melayani daerahdaerah ini.

Untuk daerah terpencil, bab ini menguraikan kemungkinan penggunaan inovasi berkelanjutan seperti
'Telco in a box’ dengan potensi untuk meningkatkan keterhubungan di seluruh Papua dan manfaat
penggunaan TIK bagi pendidikan, dan juga manfaat sosial terkait.
Tantangan terkait sumber daya listrik juga disampaikan dalam bab ini, dimana jaringan mini hibrida
yang mengintegrasikan beberapa pilihan energi terbarukan disarankan sebagai alternatif yang ke
depan mungkin bisa digunakan di Papua.
Masalah utama dalam penelitian ini dalam upaya meningkatkan kondisi pendidikan adalah bahwa
karena infrastruktur telekomunikasi yang buruk dan kurangnya ketersediaan sumber daya listrik di
banyak lokasi, siswa menjadi pihak yang dirugikan dalam pendidikan mereka. Walaupun peningkatan
kondisi telekomunikasi melalui kabel serat optik dan relokasi satelit akan mendukung penggunaan TIK
di sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan pinggiran kota, masih ada kebutuhan untuk mendorong
perbaikan sarana telekomunikasi dan ketersediaan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil. Melalui
peningkatan sarana telekomunikasi dan penyediaan listrik bagi mereka, akses pada program TIK yang
akan memberi manfaat bagi proses pembelajaran siswa dan guru dapat disediakan pada tingkat
sekolah.
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Bab 4

Kebijakan Pendidikan, Infrastruktur
Kelembagaan dan Program TIK

Bab ini menguraikan gambaran besar kebijakan dan pengelolaan kelembagaan untuk partisipasi TIK
di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/distrik. Bab ini memberikan rincian lebih lanjut tentang
kebijakan, strategi dan kerangka peraturan yang dijelaskan pada Bab 1 mengenai wilayah penelitian
satu dan tentang program-program TIK yang ditargetkan, infrastruktur dan proses-proses
pelaksanaannya, termasuk hubungan dengan universitas dan lembaga-lembaga lainnya. Bab ini juga
membahas beberapa aspek dari wilayah penelitian dua dan pertanyaan tentang visi dan proses
pelaksanaan, serta memberikan rincian baru tentang program TIK yang ditargetkan.

4.1 Gambaran Besar tentang Konteks TIK di Indonesia
4.1.1 Peraturan dan Rencana Kementerian Pendidikan
Dalam satu dekade terakhir, keputusan-keputusan terkait legislasi dan peraturan di tingkat nasional
telah dipakai untuk menunjukkan komitmen dan arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam
penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan pembelajaran guru dan
murid (Bodrogini 2014). Dokumen-dokumen tersebut meliputi:
•

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 1 ayat 15, Pasal 36 ayat
3, Pasal 35 ayat 3.

•

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1.

•

Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, lampiran 1 & 2.

•

Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan TIK di lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang telah diperbarui dalam Permendikbud (Peraturan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 99 Tahun 2013.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai strategi dan rencana besar lainnya di tingkat nasional dan
provinsi telah dilaksanakan, yang menekankan peranan TIK dalam meningkatkan kualitas hasil
pendidikan. Sebagai contoh; rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014-2019
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difokuskan pada peran TIK dalam mendukung tata kelola, penjaminan kualitas dan akses pendidikan
melalui sistem pembelajaran digital, supervisi online (Bodrogini, 2014, mengutip Kemendikbud node
35552). RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2015-2019, dalam bidang
pembangunan manusia, menggarisbawahi peranan TIK dalam pendidikan dalam rangka memperkuat
peningkatan kapasitas, memperkuat metode pembelajaran yang efektif dan pengelolaan pendidikan,
serta pengadaan bahan-bahan ajar (Bodrogini, 2014, mengutip Isu-isu Strategis RPJMN 2015-2019).

4.1.2 Arah Kebijakan Pendidikan Nasional Lainnya
Renstra dan kerangka kerja legislatif memberikan fondasi yang kokoh terhadap berbagai arah
kebijakan pendidikan nasional yang berdampak pada sekolah seperti Kurikulum 2013 dan Ujian
Nasional online.
Kurikulum 2013 telah diterapkan beberapa tahun terakhir dengan fokus pada pendekatanpendekatan yang lebih terintegrasi terhadap kurikulum, pengurangan jumlah mata pelajaran,
penekanan pada kewarganegaraan, moral dan kreatifitas. Di dalam kurikulum ini, TIK tidak menjadi
mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi masuk ke dalam semua mata pelajaran. Kurikulum yang
baru ini dirancang untuk menggeser fokus dari pembelajaran tradisional,dari kurikulum yang
berpusat pada guru ke kurikulum yang lebih fokus pada kebutuhan siswa. Pendekatan pedagogis
yang diterapkan adalah guru memfasilitasi proses pembelajaran, memandu siswa dengan
pertanyaan-pertanyaan, mendorong agar siswa menjadi lebih aktif dan terlibat menyatu dalam proses
belajarnya, pembentukan cara berpikir yang kritis dan ketrampilan berkomunikasi (Nurcahyoko, 2013;
Widarsa, 2013). Dalam proses ujicoba yang dilakukan, selain beberapa dampak positif, ditemukan juga
sejumlah masalah yang cukup signifikan seperti kurangnya akses terhadap TIK, tidak tersedianya
buku-buku cetak dan kurangnya persiapan guru. Ada banyak kekecewaan yang ditunjukkan terkait
keputusan penghapusan matapelajaran TIK, yang karena para guru belum menguasai cara
mengintegrasikan TIK kedalam seluruh kurikulum. Hal inilah yang mendasari keputusan agar sekolahsekolah kembali ke kurikulum 2006 (termasuk mengajarkan kembali matapelajaran TIK) di banyak
wilayah (Kennedy, 2013).
Perkembangan yang signifikan lainnya terkait TIK adalah penerapan Ujian Nasional berbasis online,
yang dimulai pada tahun 2015. Perubahan dari kertas ke online didasarkan pada keyakinan bahwa
ketersediaan komputer dan infrastruktur di sekolah di seluruh Indonesia, sudah cukup meluas. Ada
beberapa keuntungan yang diharapkan dari sistem ini seperti; lebih aman, kemungkinan terjadinya
kecurangan dengan menggunakan teknologi lebih kecil, dan juga biayanya lebih murah, terutama
kerena tidak perlu mengeluarkan biaya percetakan. Namun demikian, walaupun sejumlah pusat TIK
untuk ujian telah didirikan dan prosesnya sudah dilatih, dalam pelaksanaannya masih juga terjadi
keterlambatan dalam skala yang besar karena kurangnya ketersediaan perangkat komputer dan
infrastruktur, terutama di beberapa lokasi seperti Papua (Lukman, 2014).

4.1.3 TIK dalam Rencana Strategi dan Implementasi Pendidikan untuk
Pendidikan di Papua
Memperhatikan konteks TIK di Papua secara lebih detil, dalam 5 tahun terakhir, ada beberapa rencana
strategis yang secara khusus dikonsentrasikan di Provinsi ini. Sebagai contoh, pada tahun 2010,
Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), menerbitkan
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tahun 2010-2014 (Dikpora Papua, 2010).
Dalam rencana ini diuraikan bagaimana manfaat pada sistem yang diperoleh dari TIK untuk
peningkatan akses pendidikan, kualitas, relevansi, pendidikan, daya saing, tata kelola pendidikan dan
akuntabilitas pendidikan.
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Rencana ini memastikan perlunya penekanan pada infrastruktur, pembelajaran online, layananlayanan online (manajemen, pelaporan dan tata kelola), pembelajaran profesional dan pendirian
pusat-pusat TIK. Tujuannya adalah membangun pusat TIK di setiap kecamatan dalam rangka
menyediakan akses internet ke kantor-kantor distrik dan sekolah-sekolah terdekat, dimana
sebahagian besar sekolah dapat terhubung secara nirkabel.
Dokumen ‘TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan di Papua’ (ICT in Education Strategy
and Implementation Plan for Education in Papua,The World Bank, 2010) juga fokus pada tujuan untuk
memperbaiki pengelolaan keuangan; mengembangkan kompetensi TIK dan kapasitas kepala sekolah,
guru, dan staf dinas pendidikan dalam pengelolaan administrasi dan meningkatkan proses belajar dan
mengajar. Selain itu, rencana tersebut juga menyoroti kebutuhan akan peningkatan hubungan antara
sekolah-sekolah dan kantor-kantor distrik/kabupaten; dan juga memastikan bahwa siswa memiliki
keterampilan untuk hidup dan bekerja dalam dunia TIK, termasuk menjadi peserta didik yang lebih
kreatif dan mandiri.
Berdasarkan rencana provinsi sebelumnya (2007-2011), ada empat strategi khusus TIK dalam
dokumen ‘TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan di Papua’ (The World Bank, 2010),
yaitu:
•

meningkatkan infrastruktur TIK, konektivitas, peralatan (melalui pembentukan 60 Pusat TIK di
sekolah-sekolah menengah atas yang akan berfungsi sebagai induk (hubs) bagi sekolah
menengah atas lain yang terhubungkan; sekolah-sekolah SD yang dapat mengakses berbagai
sumber belajar; mendirikan berbagai sekolah percontohan di daerah terpencil dengan
konektivitas dan listrik yang terbatas);

•

memperbaiki sistem monitoring dan keuangan (dengan memberikan pelatihan lembar
kerja/spreadsheet (seperti MS Excel) sederhana, kepada staf sekolah dan kantor distrik yang
relevan));

•

meningkatkan kapasitas staf pendidikan (terkait keterampilan dalam pemeliharaan peralatan,
keterampilan menyusun laporan kepala sekolah, keterampilan mengajar dan belajar guru),
dan

•

mengembangkan dan menyebarluaskan sumber bahan ajar, utamanya untuk sekolahsekolah di daerah terpencil, melalui pusat pengembangan pembelajaran DIKPORA (terletak di
dalam Balai Pengembangan Pendidikan (BPP) gedung Dikpora Papua). Termasuk
pengembangan kapasitas untuk penyebarluasan isi elektronik yang nantinya dapat diunduh
oleh sekolah.

4.2 TIK dalam Program Pendidikan
Selama satu dekade kebijakan dan strategi yang menekankan pada pemanfaatan TIK dalam
pendidikan, berbagai program untuk meningkatkan pendidikan telah diprakarsai oleh pemerintah
pusat dan Papua, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Program-program ini termasuk
pengunaan televisi, radio, video dan film untuk menyediakan sumber-sumber bagi pengembangan
kurikulum dan pembelajaran profesional untuk mahasiswa program studi keguruan dan ilmu
pendidikan (pre-service) dan juga untuk guru melalui penyediaan sumber-sumber belajar online.
Sejumlah intervensi dengan menggunakan TIK dilakukan di sekolah-sekolah dan masyarakat Papua
dalam dekade terakhir, dengan melibatkan berbagai mitra dalam rangka meningkatkan akses
kesempatan belajar bagi siswa dan orang dewasa.
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4.2.1 Pustekkom
Pustekkom (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan) adalah sebuah lembaga TIK
penting di Indonesia. Pustekkom didirikan pada tahun 1978 dengan tujuan untuk menyediakan isi
pendidikan ke sekolah-sekolah. Pustekkom berkantor di Jakarta dan berada di bawah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada awalnya Pustekkom fokus pada penyediaan materi
audio/radio dan video/film/televisi. Pada tahun 2005, lingkup kerja Pustekkom diperluas dengan
menambahkan bentuk-bentuk teknologi lain. Penambahan ini kemudian ditetapkan pada tahun 2008
melalui sebuah peraturan tentang perencanaan dan penyediaan infrastruktur TIK, layanan TIK, dan
pelatihanTIK untuk pendidikan (Pustekkom, 2012).
Dalam rangka mendukung arah perencanaan strategis ini di tingkat nasional, perubahan peran
Pustekkom, yang diperluas ke berbagai bentuk teknologi, dalam struktur yang baru menjadi semakin
jelas. Dalam rangka menjalankan perannya untuk mengimplementasikan TIK dalam pendidikan,
struktur Pustekkom dibagi dalam beberapa bidang utama. Fokus terhadap penyediaan materi radio,
televisi dan film tetap dilanjutkan, tetapi ada juga aspek-aspek baru seperti multimedia dan teknologi
berbasis web untuk belajar dan mengajar, dan pengembangan jaringan/konektivitas. Artinya,
Pustekkom bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan online untuk belajar dan mengajar,
serta untuk pengembangan profesi tenaga pendidikan. Dalam konteks ini, ada sejumlah rencana yang
telah disusun di Papua untuk meningkatkan tingkat penerimaan TIK dalam pendidikan dan
penerapannya dalam proses belajar dan mengajar (Pustekkom, 2012)
Selanjutnya, Pustekkom diberi tanggung jawab untuk menghubungkan sekolah melalui Jardiknas dan
School Net, yang telah menghubungkan lebih dari 32.000 sekolah di tahun 2011 (Pustekkom, 2012).
Namun demikian, karena adanya kekhawatiran terhadap kesesuaian isi, semua data dikelola secara
terpusat di Jakarta. Ini justru menimbulkan beberapa masalah karena perbedaan zona waktu di
seluruh Indonesia dan juga karena perbedaan kebutuhan akibat variasi budaya.
Dalam konteks Papua, berbagai bentuk TIK melalui televisi atau melalui komputer dan layanan online
dianggap memiliki potensi untuk berperan penting dalam peningkatan pendidikan, dengan TIK yang
berbeda, tergantung pada apakah wilayahnya adalah perkotaan, pinggiran kota atau daerah terpencil.
TIK dianggap memiliki kemampuan untuk mempercepat pembangunan pendidikan, baik pendidikan
formal dan non-formal di semua tingkat. Modouw (2011) telah menunjukkan bahwa TIK dapat
memfasiltasi pendidikan dan manajemen keuangan, meningkatkan kapasitas staf, meningkatkan
hubungan antara lembaga dan di dalam lembaga, dan membantu pemberdayaan siswa (Modouw,
2011).
Informasi tentang program-program tersebut, yang sebelumnya diperkenalkan dalam Bab 1 sekarang
diuraikan secara lebih rinci, termasuk dalam hal infrastruktur yang diperlukan untuk program TIK.

4.2.2 Inisiatif Pemerintah Nasional dan Provinsi: Program TV-E
TV-Edukasi adalah program nasional yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sementara pelaksanaan dan koordinasi TIK dilakukan melalui Pustekkom, bekerjasama dengan
kementerian dan pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk: a) mendukung pelaksanaan wajib
belajar, b) menyediakan layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil, c) mengatasi berbagai
tantangan kualifikasi/kualitas pendidik, d) menyediakan materi pembelajaran berkualitas, e)
membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, dan f) mendistribusikan informasi tentang kebijakan
terkini dalam bidang pendidikan.
TV-E awalnya diluncurkan pada tahun 2004 dan disiarkan melalui satelit, direlai oleh saluran TV lokal
dan TV berlangganan, dan juga tersedia video streaming yang dapat diakses melalui internet. TV-E
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memiliki dua saluran yang mencakup adaptasi lokal dan komposisi siaran khusus untuk target pemirsa
berbeda. Saluran 1 ditargetkan untuk siswa semua jenjang, praktisi pendidikan dan masyarakat.
Komposisi siaran ditentukan berupa10% tentang isi informasi, 20% isi bidang non-formal, 40%
isibidang formal, dan 30% tentang isibidang informal. Saluran 2 ditargetkan untuk semua pendidik,
mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), praktisi pendidikan dan masyarakat. Berbeda
dengansaluran 1, komposisi siaran saluran 2 ini tidak menyiarkan isi bidang non-formal, tetapi sekitar
10% mengandung isi tentang informasi, 50% isi bidang formal dan 40% tentang isi bidang informal.
Untuk mendapatkan manfaat TV-E sepenuhnya, selama periode antara 2006-2007 dan 2010, Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Papua mendistribusikan peralatan TV-E termasuk TV, TVRO,
generator, panel surya dan DVD player kepada banyak SD dan SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) di
Papua. Pada tahun 2006, 2007 dan 2010, TV terlebih dahulu didistribusikan ke 976 sekolah (490 SD
dan 486 SMP/MTs); TVROs dibagikan kepada 586 sekolah (290 SD dan 296 SMP/MTs); generator
didistribusikan ke 160 SMP/ MTs, panel solar untuk 140 sekolah (90 SD dan 50 SMP/MTs); dan DVD
player untuk 639 sekolah (290 SD dan 349 SMP/MTs) (Perangkat TV-E, 2011). Pada tahun 2011,
dibagikan juga peralatan lain seperti yang ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10. Distribusi Paket TV-E ke Sekolah-sekolah di Papua
Tahun

2006

2007

2010

2011

Total

358 sekolah (SD,
SMA, SMP/MTs)

637 sekolah
(SD, SMA,
SMP/MTs)

90 SD

48 SD1
SMP1
SMA

1,135

TV

486

400

90

50

1026

TV yang hanya bisa menerima
siaran

296

200

90

50

636

Generator

160

-

-

-

160

Panel Surya

50

-

90

50

190

DVD Player

349

200

90

50

689

1,341

800

360

200

2,701

Sekolah

Jumlah peralatan TIK yang
didistribusikan kepada 1000
sekolah

Sumber: Dokumen Terms of Reference ACDP 045

Jumlah paket yang diberikan kepada delapan kabupaten yang menjadi fokus penelitian ini berjumlah
174 untuk SD dan 185 untuk SMP (Evaluasi TIK dalam Pendidikan di Papua, dokumen Kerangka Acuan
Kerja).
Pada awal 2012, kunjungan monitoring terkait efektivitas program TV-E dilakukan dan hasilnya
bervariasi (Bodrogini, 2014). Beberapa sekolah menggunakan TV-E untuk belajar dan mengajar dan
peralatan dipelihara dengan baik. Namun demikian, banyak sekolah lain melaporkan bahwa
peralatannya rusak atau tidak terpakai. Salah satu masalah yang diungkapkan adalah tentang
perbedaan zona waktu antara Jakarta dan Papua. Berdasarkan pertimbangan ini maka pengoperasian
saluran TV-E untuk Provinsi Papua kemudian dihentikan pada tahun 2012.
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4.2.2.1 Hasil Survei Mengenai Perangkat Keras (hardware) TV-E
Terkait infrastruktur TV-E, dalam survei kepala sekolah juga ditanyakan apakah sekolah mereka
menerima peralatan TV-E dari program pemerintah (antena dll.), tahun menerima, dana pakah semua
komponen yang diterima dapat berfungsi atau tidak. Tabel 11 memberikan rincian tanggapan kepala
sekolah mengenai hal-hal tersebut.
Tabel 11. Respon Survei Kepala Sekolah tentang Peralatan TV-E yang Disediakan
N=190

Komponen TV-E

Ya Disediakan
%

Tidak
Disediakan
%

Tidak tahu
disediakan
atau tidak
%

Antena parabola

58,4%

22,6

18,9

Dekoder Satelit

41,0

33,5

25,5

Televisi

67,2

18,0

14,8

DVD player

54,5

25,7

19,8

Genset/panel surya/mini hidro

34,0

43,6

22,3

Tabel 11 menunjukkan berbagai jenis peralatan yang diterima, dimana 34% sekolah menerima
genset/panel surya/minihidro dan 58,4% sekolah diberikan antena parabola. Sekitar setengah dari
barang-barang tersebut masih dapat digunakan. Selain itu, 67,2% dari kepala sekolah menyatakan
bahwa mereka telah menerima televisi, dimana sekitar tiga-perempat dari TV masih berfungsi.
Hampir 20% dari responden kepala sekolah memberi tanggapan 'tidak tahu' terhadap pertanyaan
tentang pembagian berbagai peralatan itu dan apakah peralatan-peralatan itu masih berfungsi.

4.2.3 Portal Rumah Belajar atau M-edukasi
Portal Rumah Belajar (http://belajar.kemdikbud.go.id) atau m-edukasi dikembangkan oleh Balai
Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP) di bawah koordinasi Pustekkom. Proses ini
merupakan adaptasi beberapa isi materi pembelajaran terkait dari TV-E untuk digunakan pada
perangkat ponsel bergerak (mobile). Portal Rumah Belajar memungkinkan guru dan siswa untuk
mengakses bahan digital untuk tujuan pembelajaran. Sebuah fitur Rumah Belajar juga
memungkinkan guru untuk membangun kelas virtual (maya) untuk e-learning. Masih ada
keterbatasan dalam ukuran file, di mana ukuran file yang besar masih menjadi masalah, terutama
ketika bandwidth telepon selular tidak cukup kuat, hal ini sering terjadi di daerah non-perkotaan. Saat
ini, penggunaan perangkat ponsel bergerak (mobile) tidak didukung oleh Dinas Dikpora Papua atau
oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan.

4.2.4 School Net/Jardiknas
School Net/Jardiknas adalah program nasional untuk menghubungkan sekolah ke Internet dan Wide
Area Network. Jaringan ini khususnya berfungsi sebagai sarana utama komunikasi antara dinas
pendidikan dan sekolah, serta perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Jardiknas
beroperasi sebagai intranet dan memfasilitasi penyebaran beberapa sumber belajar, juga
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meningkatkan akses pada bahan-bahan dari Rumah Belajar. Pada tahun 2013, sekitar 300 SD, SMP dan
SMA di Papua terhubung melalui koneksi School Net/Jardiknas. Situs ini menyediakan sumber-sumber
belajar dan ruang kelas virtual untuk e-learning8, dan program pelatihan online tentang kurikulum
bagi guru (The World Bank, 2010). Penurunan konektivitas terjadi dalam beberapa tahun terakhir,
sehingga semakin banyak sekolah yang melakukan pembelian koneksi internet sendiri.

4.2.5 TIK Untuk Pendidikan Non-Formal Dan Pusat Pembelajaran Masyarakat
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan dokumen
‘TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan di Papua’ (The World Bank, 2010), Dinas
Pendidikan Papua mendukung Badan Pemberdayaan Kampung dalam melaksanakan kegiatan
pendidikan non-formal untuk memberantas buta huruf bagi orang dewasa. Tujuan dari program ini
adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk menyediakan akses informasi bagi masyarakat
yang tinggal di desa-desa terpencil. Di antara tahun 2010 dan 2012, program ini telah
mendistribusikan paket, yang mirip dengan peralatan TV-E, kepada sekitar 3.000 desa.

4.2.6 SEA Edu-Net
Jaringan SEA Edu-Net di Asia Tenggara didirikan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh dan saling
berbagi data bagi guru-guru di kawasan ini. Selama ini, jaringan ini telah digunakan sebagai tempat
penyimpanan (repository) sumber-sumber bahan belajar, di mana para guru saling berbagi berbagai
materi-materi pembelajaran. Baru-baru ini, Sea-Edu-Net 2.0 telah dibuat menjadi wadah (platform)
kelas virtual untuk guru, difokuskan untuk mendukung pembelajaran dan komunikasi interaktif.

4.2.7 Pusat TIK dan Program Lain
Arah lain pengembangan TIK untuk Papua dalam dekade terakhir adalah pendirian Pusat-pusat TIK.
Pusat-pusat ini awalnya didirikan di Jayapura, Keerom, Nabire dan Merauke. Sekolah-sekolah SMK di
setiap lokasi tersebut dioperasikan sebagai pusat TIK yang terkoneksi dengan beberapa SD dan SMP
dan sekolah lain. Sekitar 44 sekolah menjadi bagian dari proyek Pusat TIK.
Sejak Pusat TIK dimulai, berbagai panduan operasional dibuatdi kabupaten dan distrik. Salah satu
contoh dari program TIK yang didirikan pada Pusat TIK adalah program pembelajaran jarak jauh di
Keerom yang disebut program Digital Learning untuk Pengembangan Keprofesionalan Guru atau
program Open Lesson untuk Guru. Program ini diprakarsai oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan
pemerintah Provinsi Papua. Program penelitian dua tahun 2009-2011 ini merupakan tanggapan
terhadap kondisi geografis dan pendidikan yang unik dan menantang di Papua. Penggunaan TIK
diharapkan dapat menjembatani jarak geografis dalam pengajaran. Dengan memanfaatkan TIK dalam
bentuk pembelajaran dengan media digital, diharapkan bahwa profesionalisme guru sekolah dasar
bisa terus tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan otonomi daerah (Usul Penelitian Strategis
Nasional Tahun Anggaran 2010).
Program pembelajaran digital mempunyai tiga tujuan: untuk mengembangkan pembelajaran digital;
untuk mempercepat program pemerintah melalui Lembaga Pendidikan Guru; dan untuk
meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan Program Pendidikan Guru. Program ini dilaksanakan
sebagai pembelajaran berbasis TIK dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualifikasi akademik

8

E-learning mengacu pada integrasi dari teknologi digital dan materi digital dengan proses belajar dan mengajar. Istilah ini
termasuk pembelajaran jarak jauh secara online
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dan profesionalisme guru, tanpa mereka harus meninggalkan sekolah dan siswa mereka, sekaligus
memberdayakan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
Sejak diluncurkan, peralatan TIK dan konektivitas dengan harga terjangkau telah disediakan untuk
enam Pusat TIK (SMA Negeri 1 Arso, SMK Negeri 1 Keerom, SMA Taruna YPKK Tegasa, SMA
Pembangunan Yapis Skanto, SMP Negeri 1 Waris, dan SMP Negeri 3 Yamamua, Arso Keerom) dan bagi
60 sekolah yang terhubung dengan pusat TIK ini. Fokusnya adalah pada program keterampilan
mengajar matematika dan ilmu alam. Program ini memberikan pelatihan terpadu bagi guru melalui
sesi tatap muka, sesi pembelajaran jarak jauh mingguan, dan observasi kelas virtual (Modouw, 2011).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk blended learning (pola belajar campuran), yaitu kegiatan tatap
muka yang diintegrasikan dengan pelajaran berbasis web. Sebagai bagian dari program ini, guru
harus mengaplikasikan pedagogi yang menerapkan pengetahuan dari mata pelajaran dalam konteks
nyata dan praktis. Untuk sesi praktek, guru direkam dengan video dan di kirim melalui internet
(stream) kepada guru-guru di sekolah lain untuk memberikan kesempatan kepada mereka melakukan
pengamatan kelas dan untuk memperoleh umpan balik dan refleksi pada praktik mengajar tersebut
(Modouw, 2011).
Tantangan muncul pada aspek pemeliharaan peralatan dan dukungan teknis untuk sekolah. Selain itu,
tutor universitas dan fasilitator tidak mampu menyediakan dukungan yang dibutuhkan secara cepat,
terutama ketika guru dan sekolah mengahadapi kesulitan teknis. Penanganan masalah (trouble
shooting) berjalan lambat karena tidak tersedianya koordinator lokal. Hal ini menghambat proses
belajar mengajar dan banyak sesi yang sering ditangguhkan. Namun, WVI (Wahana Visi Indonesia)
yang berbasis di Keerom, Papua, memberikan dukungan bagi peserta guru untuk terus belajar di
Pusat TIK dengan konektivitas dan peralatan yang lebih baik. Meskipun ada tantangan teknis, ada
keberhasilan penting yang dapat dicatat, yaitu adopsi pendekatan pembelajaran oleh Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Cenderawasih sebagai bagian dari program
pendidikan jarak jauh mereka (The World Bank, 2010).
Sejak 2013, Pengunaan TIK lebih lanjut dalam inisiatif pendidikan diterapkan di tingkat distrik, yang
diikuti oleh sembilan distrik di Papua. Inisiatif yang relevan dengan evaluasi saat ini meliputi
pembelian komputer dan penyediaan konektivitas untuk pendidikan di Nabire dan Pelatihan Literasi
untuk staf dan guru Dinas Pendidikan di Merauke.

4.3 Konteks Kebijakan Provinsi dan Kabupaten
Konteks kebijakan Papua ditandai oleh strategi Pengembangan Pendidikan Papua saat ini, ‘Gerbang
Mas Hasrat Papua’, yang berarti Gerakan Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat
Papua. Berkaitan dengan Peta Jalan (Roadmap) Pendidikan, dokumen ini menjelaskan program lima
tahun, 2013-2018, yaitu percepatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan
ekonomi lokal dan infrastruktur mikro. TIK dilibatkan walau tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai
sebuah mekanisme untuk meningkatkan akses pada pendidikan dasar universal dan membangun
kapasitas manusia. Uji coba berbasis masyarakat dilakukan untuk menangani masing-masing prioritas
pembangunan, misalnya pelaksanaan SD kecil dan pemberantasan buta huruf khususnya di lima
kabupaten; yaitu Merauke, Boven Digoel, Keerom, Deiyai dan Supiori.
Peta Jalan Pendidikan Papua ingin memastikan bahwa pada tahun 2018, Papua dapat berhasil
mencapai tujuan pendidikan dasar untuk semua orang Papua; kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, dan penggunaan TIK untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua
jenjang pendidikan.
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Walaupun peraturan nasional tampaknya mendukung TIK Papua dalam program pendidikan di
tingkat provinsi, peraturan teknis yang khusus atau pedoman-pedoman formal pada tingkat provinsi
dan kabupaten tidak selalu tersedia. Walaupun sebagian besar pejabat dan staf pendidikan kabupaten
mengakui pentingnya penggunaan TIK, program-program perlu dirancang menggunakan
pendekatan sistemik, dimana strategi lokal diarahkan untuk memastikan koordinasi yang
berkelanjutan.

4.3.1 Balai Pengembangan Pendidikan (BPP)
Balai Pengembangan Pendidikan (BPP) adalah sebuah unit di Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga
(kini Dinas P&K) Provinsi Papua. Perannya saat ini fokus pada penelitian, monitoring ujian nasional,
juga koordinasi TIK dalam program pendidikan di Provinsi Papua termasuk penyelenggaraan
pelatihan. Peran kunci lain BPP adalah memasok peralatan, menyebarluaskan sumber-sumber bahan
belajar dan memonitor penggunaan TIK dalam proses belajar dan mengajar. Tanggung jawab akan
penyelenggaran pelatihan dan penyebaran sumber cetak dan web ini, sejalan dengan peran BPP yang
dituangkan dalam Implementasi TIK dalam RPJMN Provinsi Papua 2010-2014. Evaluasi dan
pengembangan bahan pendukung, termasuk pengembangan kapasitas untuk penyebaran isi
elektronik agar nantinya dapat diunduh oleh sekolah, dipandang sebagai peningkatan kualitas dan
efektivitas sumber daya tersebut.
Dari tahun 2007 hingga 2011, BPP mendistribusikan TV-Edukasi ke kabupaten dan sekolah. Pustekkom
bertanggung jawab atas pelatihan para pelatih (ToT) nasional pada tahun 2006 dan 2007, yang
dilanjutkan oleh BPP dari Dinas Pendidikan Papua, dengan pelatihan untuk 1500 guru yang dilakukan
dari tahun 2008-2010. Pelatihan ini difokuskan untuk membantu guru memahami bagaimana
menggunakan TV. Sekolah yang menerima paket diharapkan untuk menggabungkan siaran TV-E atau
program yang direkam, ke dalam proses belajar dan mengajar di kelas dan pembelajaran mandiri, baik
melalui pekerjaan rumah atau kerja kelompok (Pustekkom Depdiknas, 2007). Dengan tujuan untuk
memaksimalkan pencapaian belajar, guru diminta untuk mengikuti sejumlah langkah sebelum,
selama dan setelah pemakaian metode ini. Hal ini termasuk:
i.

Persiapan: mengeksplorasi kurikulum dan memutuskan kapan harus memasukkan program
TV-E dalam kegiatan belajar mengajar; menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan jadwal
siaran dari topik yang dipilih atau merekam isi untuk diskusi lanjutan (asynchronous);
menyusun rencana pembelajaran dan mengacu pada buku suplemen; dan memeriksa fungsi
peralatan.

ii.

Sesi utama: pengantar; memastikan siswa secara aktif berinteraksi dengan media;
memastikan bahwa semua siswa dapat mendengar siaran/program yang direkam;
memastikan pemahaman siswa; dan menyimpulkan sesi.

iii.

Tindak lanjut: menyediakan penjelasan lanjutan, pertanyaan langsung dan diskusi;
menindaklanjuti tugas siswa (misalnya penyelesaian lembar kerja); dan memperkaya
pemahaman siswa dengan isi tambahan.

Setelah promosi dan koordinasi awal TV-E, mengingat perbedaan waktu dua jam antara Jayapura dan
Jakarta, distribusi CD/DVD untuk pendidikan dilakukan oleh BPP. Sejak 2012, siaran TV-Edukasi
ditangguhkan. Beberapa responden penelitian ini mengatakan bahwa TV-E tidak berhasil karena tidak
adanya proses monitoring yang memadai oleh dinas pendidikan dan pejabat pemerintah provinsi dan
kurangnya kemauan pemerintah untuk mendukung pemeliharaan alat. Pencurian peralatan bahkan
sebelum instalasi juga terjadi.
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Dalam beberapa tahun terakhir, mengingat perannya yang penting dalam koordinasi di seluruh
kabupaten, staf BPP telah melakukan koordinasi dan pendistribusi bahan, serta pengembangan
profesi guru. Misalnya, pada tahun 2012 BPP mengikoordinir pertemuan sembilan perwakilan
kabupaten untuk menyusun rencana TIK kabupaten untuk masa waktu 2012-2013. Terkait dengan
kabupaten yang terlibat dengan penelitian ini dan ikut dalam pertemuan itu, inisiatif yang melibatkan
banyak pihak ini menunjukkan bahwa tujuan integrasi TIK di kabupaten dan distrik sudah selaras
dengan Renstra, serta membentuk kelompok koordinasi TIK (Kelompok Kerja Operasional Sekolah
Jayapura); membentuk Pusat TIK untuk data dan pusat-pusat pengembangan profesi guru (Keerom);
melakukan pembelian komputer, perbaikan dalam penyediaan listrik dan koneksi internet untuk
pendidikan (Nabire), dan pelatihan melek/kecakapan TIK untuk staf dan guru Dinas Pendidikan
(Merauke/Nabire). Tujuan lain adalah membuat sekolah model integrasi TIK di Nabire dan Merauke
dan meningkatkan tata kelola pendidikan TIK, serta meningkatkan jumlah mitra sekolah. Pada saat itu,
Keerom memulai dengan model inisiatif sekolah/ kemitraan, seperti yang disebutkan sebelumnya,
dan distrik tersebut mulai berbagi pekerjaan dengan distrik-distrik lain sebagai contoh praktik yang
baik.
BPP kemudian menindaklanjuti beberapa inisiatif koordinasi tersebut. BPP memimpin koordinasi yang
dilakukan dengan Jayapura dan Biak. Di Jayapura, dibentuk Kelompok Kerja Operator Sekolah (KKOS)
dan ada rencana untuk memberikan bantuan keuangan dalam pengembangan infrastruktur TIK di
tahun 2015. Di Biak, BPP membantu dinas pendidikan setempat dalam pembentukan Pusat Sumber
Belajar (PSB), yang telah menerapkan pembelajaran berbasis multimedia.
Meskipun ada banyak komitmen, kebijakan dan pedoman pada tingkat distrik, tampaknya tidak
terlihat bakal diberlakukan di seluruh distrik yang berpartisipasi. Kebijakan dan pedoman ini sangat
diperlukan untuk mendukung pemanfaatan TIK yang efektif. Kebijakan tersebut berpotensi untuk
memastikan kelanjutan TIK dalam program pendidikan. Kasus Keerom menunjukkan bagaimana tidak
adanya komitmen formal dapat menyebabkan terjadinya perubahan fokus secara signifikan
(Bodrogini, 2014).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPP telah mencoba untuk melanjutkan peran koordinasi, tetapi
tidak dapat berjalan mulus karena adanya pemotongan anggaran pada tahun 2013 dan 2014. Selain
itu, BPP belum mampu untuk terus menghasilkan sumber belajar digital dalam bentuk CD.
Fokus BPP untuk periode yang akan datang adalah pembelajaran profesional termasuk 'melatih
pelatih' (ToT) dengan anggaran yang disediakan untuk memasok peralatan TIK dan untuk pelatihan
TIK. Dari hasil wawancara dalam penelitian ini diketahui bahwa pelatihan akan dilakukan dalam dua
tahap. Pertama, pelatihan para pelatih (ToT) akan dilakukan di Jayapura, dengan peserta 25 orang di
setiap sesi pelatihan. Pelatihan untuk guru-guru lain kemudian akan dilakukan di Kabupaten mereka,
dengan setiap orang yang mengikuti pelatihan awal harus bertanggung jawab untuk melatih empat
guru lainnya dan dan begitu seterusnya.

4.3.2 Dinas Pendidikan
Mengingat adanya lembaga pendidikan lain dan infrastruktur untuk mendukung program-program
TIK, pejabat dinas pendidikan memiliki peran penting di kabupaten-kabupaten. Dalam upaya untuk
mengevaluasi peran dinas pendidikan pada program TV-E dan program TIK lainnya, berbagai
wawancara telah dilakukan dengan melibatkan sebagian besar pejabat dinas pendidikan. Banyak
pejabat dinas pendidikan yang baru terlibat dan tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang
sebelumnya telah dilaksanakan oleh kantor mereka termasuk yang berkaitan dengan TV-E dan
program lain yang menjadi subjek dari penelitian ini.
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Informasi historis yang diperoleh ketika BPP menyelenggarakan lokakarya koordinasi antar
kabupaten/distrik pada tahun 2012, menunjukkan bahwa meskipun sudah ada komitmen
sebelumnya, kebijakan dan pedoman ditingkat distrik yang berpartisipasi, tidak pernah dibuat. Sama
seperti di Keerom, banyak inisiatif di kabupaten lainnya tidak ditindaklanjuti karena terjadi perubahan
arah kebijakan, perubahan personel, dan keterbatasan anggaran di kabupaten/distrik tersebut.
Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang dicapai dan apa
peran pemerintah provinsi dan berbagai pejabat dinas pendidikan kabupaten/ distrik dalam
mendukung arah dan inisiatif TIK.
Untuk memperoleh pemahaman tentang pekerjaan Dinas Pendidikan, wawancara dilakukan dengan
pejabat Dinas Pendidikan di kabupaten-kabupaten yang terlibat dalam penelitian ini dan dengan
kelompok-kelompok penyelenggara pelatihan lainnya dan beberapa LSM. Selain itu, penelitian ini
juga mempelajari program-program TIK yang sebelumnya telah dilakukan oleh BPP, kabupaten dan
sekolah. Arah kebijakan saat ini dan ke depan terkait visi dan implementasi juga diteliti.
Mengenai peran dinas pendidikan terkait TV-E di masa lalu, tidak jelas siapa yang membuat keputusan
tentang sekolah penerima paket TV-E. Banyak pejabat dinas pendidikan mengatakan bahwa mereka
yakin bahwa seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan kriteria, meskipun keputusan akhir kadangkadang dibuat di Jakarta.
Mengenai program-program TIK saat ini, pejabat dinas pendidikan mengatakan bahwa mereka
memiliki berbagai peran yang berkaitan dalam kegiatan-kegiatan TIK berikut:
•

mencari dana untuk pendirian pusat TIK dan pengadaan peralatannya dan melakukan peran
koordinasi secara keseluruhan terutama dalam hal membangun pusat-pusat ujian online
nasional bagi siswa pada tahun 2016;

•

membantu beberapa lokasi yang akan menjadi tempat didirikannya tempat ujian online di
kabupaten dan yang terkait dengan kompentensi guru dan kepala sekolah;

•

membantu kelompok kerja operasional TI;

•

membantu kelompok-kelompok Pengembangan Keprofesionalan guru dan kepala sekolah
dan komunitas praktisi;

•

membantu pekerjaan administrasi online, termasuk kadang-kadang mendistribusikan laptop
untuk kepala sekolah terutama di daerah terpencil, juga menyediakan tempat untuk kepala
sekolah di daerah terpencil yang tanpa listrik dan internet sehingga mereka dapat
mengerjakan administrasi dan tugas pelaporan secara online;

•

mengkoordinir dan mendanai sebagian program magister (S2) dan membantu kesempatan
studi lanjut bagi guru dan kepala sekolah, melibatkan pembelajaran jarak jauh dan dengan
demikian membangun keterampilan TIK bagi mereka yang terlibat, dan

•

menyusun visi TIK untuk kabupaten dan distrik dan kemudian mencari keselarasan dari
sekolah-sekolah yang relevan. Misalnya di satu kabupaten, ada pernyataan visi yang
mengakui bahwa TIK penting untuk belajar dan mengajar dan konektivitas menjadi perhatian
utama.

Arah ke depan termasuk koordinasi pengembangan profesi untuk guru dalam hal TIK terutama di
daerah terpencil dan kadang-kadang memberikan laptop bagi para guru dan kepala sekolah agar
mereka memiliki kompetensi TIK. Selain itu, beberapa pemimpin kabupaten mengindikasikan bahwa
mereka telah memberikan peralatan TIK kepada guru dan kepala sekolah, memberikan waktu untuk
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meningkatkan keterampilan TIK mereka, dan kemudian mengharuskan mereka untuk menunjukkan
kompetensi mereka.

4.4 Arah Provinsi ke Depan
4.4.1 Inisiatif Provinsi Saat Ini
Seorang pemimpin senior pendidikan Papua mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa TIK
penting bagi pendidikan dan perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari sekolah,
pembelajaran formal, non-formal dan informal. Kerjasama (sinergi) dalam perencanaan perlu
dilakukan, termasuk dengan distrik dan sekolah.
Beliau menekankan bahwa rencana TIK perlu mempertimbangkan infrastruktur dan kapasitas manusia
dan sinergi, dimana perencanaan tidak hanya pada pengadaan peralatan tetapi juga sampai ke
pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur dan peralatan.
Beberapa arah utama saat ini adalah sebagai berikut:
•

Program terpadu TIK diperlukan di sekolah, dengan link ke program khusus gubernur.

•

Pengaruh Gerbang Mas Hasrat Papua telah menciptakan sekolah model standar di distrik
sebagai contoh. Pendanaan untuk sekitar lima distrik untuk masing-masing empat tahun ini
berfokus pada beberapa peralatan, tetapi utamanya pada pelatihan (ToT), keuangan dan
manajemen menggunakan TIK, juga fokus pada sinergi di sekolah, tingkat kabupaten, dan
provinsi.

•

Melibatkan lima kabupaten pada tahun 2014 (Supiori, Keerom, Boven Digoel, Deiyai dan
Lanny Jaya) dan lima kabupaten pada tahun 2015 (Sarmi, Waropen, Mappi, Puncak Jaya, dan
Tolikara).

•

Sebuah model sekolah untuk anak usia dini sedang berlangsung dengan
mengintegrasikannya dengan kelas-kelas sekolah kecil (kelas 1,2,3), dan SMP seperti di Lanny
Jaya, yang melibatkan 2 distrik dan 3 kampung. Setiap kampung memiliki dua sekolah untuk
pendidikan usia dini, dua SD dan satu SMP yang bekerja sama.

4.4.2 Arah ke Depan
Hasil wawancara menunjukkan bahwa visi pendidikan ke depan adalah bagi pembelajaran yang
berpusat pada siswa, dan diperlukan keselarasan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan sekolah.
Keselarasan juga diperlukan dengan lembaga donor untuk memastikan hasilnya tercapai, dan harus
ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, para pemimpin pendidikan di Provinsi
Papua khawatir bahwa guru tidak menguasai penggunaan TIK untuk meningkatkan pembelajaran
tetapi mereka juga mengakui bahwa TIK hanya merupakan sebagian kecil dari kebutuhan yang lebih
luas untuk pengembangan guru.
Otoritas pendidikan mengakui bahwa mereka memerlukan bantuan untuk mengembangkan proposal
yang yang terkait dengan pengembangan kapasitas TIK untuk berbagai tingkatan mulai dari personil
di tingkat provinsi, kabupaten dan sekolah. Selain itu, diperlukan juga kerjasama dengan perguruan
tinggi untuk membantu pembelajaran profesi guru.
Para pemimpin pendidikan mengakui bahwa mengevaluasi apa yang sudah dicapai juga penting
untuk masa depan, dan ini perlu dimasukkan ke dalam perencanaan, termasuk mengembangkan
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indikator keberhasilan. Jaminan juga diperlukan untuk akses TIK dan untuk membangun pemahaman
akan nilai dari TIK dalam pembelajaran bagi para guru dan siswa. Ada juga kebutuhan agar tanggung
jawab guru, orang tua (komite sekolah), dan pemerintah diuraikan dengan jelas.

4.5 Dukungan Mitra Lainnya
Bagian penting dari infrastruktur program TIK dan faktor pendukung keberhasilannya adalah
keterlibatan berbagai LSM. Dari begitu bayak LSM yang beroperasi di Papua, yang menjadi salah satu
bahan studi kasus dalam penelitian ini adalah mempelajari lebih jauh peran Wahana Visi Indonesia
(WVI) dalam program TIK. Dengan bantuan danadari WVI Kanada, WVI membantu Keerom dalam
program ‘Pembelajaran Digital untuk Pengembangan Keprofesionalan Guru’. WVI mendanai beberapa
perbaikan bangunan sekolah dan juga membangun menara untuk beberapa sekolah, serta
memberikan subsidi intranet dan internet di sekolah-sekolah YPPK melalui VSAT, dengan Telkom
sebagai penyedia. Di komunitas-komunitas masyarakat terkait, didirikan delapan Taman Bacaan
Pustaka (perpustakaan umum) yang relevan dengan VSAT. Selain itu dilakukan pelatihan TIK untuk
guru-guru di sekolah-sekolah YPPK. Ada kisah sukses,ada kasus pencurian dan ada kisah tentang
sekolah yang mampu mendanai sendiri biaya pemeliharaan peralatannya. Banyak sekolah dan
pengguna tidak dapat membayar internet dan biaya VSAT sekitar Rp 2.5 juta per pelanggan per bulan.
Pada September 2015, kontrak antara WVI Keerom dan WVI Kanada akan berakhir. Bangunan, menara
dan biaya perpustakaan umum akan menjadi tanggung jawab yayasan sekolah. Ketika diwawancarai,
WVI menyampaikan keprihatinan mereka mengenai kemampuan yayasan sekolah dalam memenuhi
kewajiban keuangan untuk mengoperasikan TIK di sekolah-sekolah tersebut.

4.6 Ringkasan
Bab ini fokus pada konteks dan pelaksanaan program TIK yang dilakukan pada tingkat provinsi, distrik
dan sekolah.
Program TIK yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini telah diperkenalkan secara rinci dan
tanggapan survei kepala sekolah tentang peralatan yang disediakan terkait TV-Edukasi telah
dijabarkan. Sebagai contoh:
•

34% mengatakan menerima genset/panel surya/minihidro dan sekitar 58% menerima antena
parabola, dan sekitar setengah dari item tersebut masih berfungsi;

•

67,2% mengatakan menerima televisi (dengan sekitar tiga-perempat dari televisi itu masih
berfungsi)

Bab ini juga telah menguraikan berbagai peran pemangku kepentingan pada tingkat sekolah, dinas
pendidikan, tingkat provinsi dan universitas dalam hal penyediaan peralatan. Karena terjadinya
perubahan signifikan terhadap kepemimpinan di dinas pendidikan, banyak pertanyaan yang tidak
dapat dijawab terkait kebijakan sebelumnya dan proses implementasi dan pengambilan keputusan
tentang alat TIK dan sekolah-sekolah yang mana yang menerima peralatan.
Program-program pengembangan profesi juga telah dijelaskan, termasuk beberapa program inovatif
yang dikembangkan bersama mitra dan melibatkan proses pembelajaran virtual. Namun demikian,
terdapat masalah dalam hal kurangnya dukungan sumber daya dan dukungan politik, serta
kurangnya infrastruktur yang tepat dan pengaturannya untuk menjamin keberlanjutannya.
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Beberapa perhatian penting untuk TIK di masa depan adalah perlunya komitmen dan penyelarasan
strategi dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan sekolah, dan juga antara sektor di tingkat
provinsi, untuk memastikan keberlanjutan dari program-program ini di masa depan.
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Bab 5

Mengajar dan Belajar dengan
Menggunakan Bahan-bahan dari
Program TIK

Bab ini menguraikan proses-proses mengajar dan belajar yang menggunakan bahan-bahan dari
program TIK, seperti TV-Edukasi, Portal Rumah Belajar, SEA Edu-Net, Jardiknas dan pendidikan non
formal yang ada di Pusat-pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang merupakan salah satu fokus
dalam penelitian ini. Survei guru dan kepala sekolah, hasil wawancara/FGD dan studi kasus, bertujuan
untuk mengetahui jenis dan frekuensi penggunaan bahan-bahan tersebut. Sesuai dengan area
penelitian 2 dan penerapan sistem-sistem dalam mengajar dan belajar, jenis-jenis aktivitas yang
digunakan oleh guru dan siswa dan juga informasi tentang pandangan guru dan kepala sekolah
tentang kegunaan TIK, akan diuraikan dalam bab ini.

5.1 Program TIK dalam Survei Sekolah
220 kepala sekolah telah disurvei, termasuk kepala sekolah yang menerima bahan-bahan program
dan pelatihan TIK dan yang tidak menerima bahan-bahan dan pelatihan TIK tetapi mungkin saja
mendapatkan program yang sama dari sumber-sumber TIK yang lain.
Tanggapan survei kepala sekolah untuk program TIK dan non-TIK dan jenis program-program yang
mereka akses, diuraikan pada Tabel 12. Misalnya, ada 82 kepala sekolah yang memiliki TV-Edukasi,
yang terdiri dari 74 sekolah program TIK dan 8 sekolah program non-TIK. Ada 50 kepala sekolah, terdiri
dari 46 sekolah program TIK dan 4 sekolah program non-TIK menanggapi survei tentang program ini.
Tabel 12. Jumlah Sekolah yang Akses Program TIK - Tanggapan Kepala Sekolah

Jumlah
sekolah
non-TIK
N=54

TVEdukasi

Portal
Rumah
Belajar

SEAEdu-Net

School
Net

Jardiknas

8

2

2

2

6

Minilabs

Inisiatif
Sekolah
berbasis
TIK

TIK
bantuan
Universitas

TIK
bantuan
Yayasan

4

6

0

7

Pusat
TIK/

Bab 5 Mengajar dan Belajar dengan Menggunakan Bahan-bahan dari Program TIK

Jumlah
sekolah
TIK

Minilabs

Inisiatif
Sekolah
berbasis
TIK

TIK
bantuan
Universitas

TIK
bantuan
Yayasan

36

46

56

9

18

42

50
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9

25

TVEdukasi

Portal
Rumah
Belajar

SEAEdu-Net

School
Net

Jardiknas

74

15

14

20

82

17

16

22

Pusat
TIK/

N=165
Jumlah
keselur
uhan
N=219

Dari semua sekolah program TIK dan non-TIK, sebanyak 82 (37,4%) dari 219 kepala sekolah
menyatakan bahwa mereka mengakses materi TV-Edukasi (31,6% guru juga memberikan tanggapan
yang sama).
Rincian lainnya adalah:
•

Antara 7% dan 10% kepala sekolah (dan 9-10% guru) mengatakan bahwa mereka juga
menggunakan program TIK lain seperti Portal Rumah Belajar, SEA Edu-Net dan School Net.

•

19,1% kepala sekolah mengatakan terlibat dalam Jardiknas dan 22,9% berpartisipasi dalam
program Pusat TIK.

•

Secara keseluruhan, ada sekitar 28.4% kepala sekolah mengatakan bahwa sekolahnya
memiliki program TIK atas prakarsa sendiridan sekitar 11,4% memiliki program atas
dukungan yayasan.

•

Beberapa sekolah terlibat dalam program TIK yang didukung oleh universitas (1,4%).

Program TIK yang paling diminati dan banyak digunakan adalah TV-E, Jardiknas dan pusat TIK.
Juga perlu dicatat bahwa 20% memberi tanggapan 'tidak tahu' pada seluruh kategori program TIK
yang ada pada daftar pertanyaan untuk kepala sekolah. Sebelumnya dalam laporan ini juga telah
disampaikan bahwa ada sejumlah besar kepala sekolah baru yang memberi tanggapan 'tidak tahu”.

5.2 TV-Edukasi
5.2.1 Meninjau Kembali Latar Belakang TV-Edukasi
Seperti telah disampaikan sebelumnya, selama tahun 2006, 2007, 2010 dan 2011, lebih dari 1000
sekolah di Papua menerima paket TV-E, yang masing-masing terdiri dari satu atau dua unit Televisi,
satu DVD Player, satu Parabola, satu Digital Satelit Receiver (decoder), satu TV Tuner, dan CD berisi
bahan-bahan pendidikan. Beberapa juga menerima sumber energi alternatif. Lebih dari 3000 desa
juga menerima TV-E untuk tujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Isi
siaran TV-E mencakup bahan yang sesuai untuk pendidikan Formal, Informal, Non-formal dan
informasi/berita tentang pendidikan.
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TV-E disiarkan melalui Saluran 1 untuk siswa dan Saluran 2 untuk guru yang disiarkan langsung dari
Jakarta. Karena ada perbedaan zona waktu selama 2 jam, maka sekolah-sekolah harus melakukan
penyesuaian. Untuk mengatasi itu, bahan-bahan dicopi kedalam CD. Sekolah akhirnya lebih banyak
menggunakan cara ini, dibandingkan menonton TV-Edukasi. Sekolah dengan program TIK dan nonTIK, dua-duanya dapat mengakses TV-E dan CD. Sekolah dengan program TIK memiliki perlengkapan
perangkat keras atau CD yang disediakan oleh pemerintah, sedangkan beberapa sekolah program
non-TIK dapat menerima televisi atau sumber energi listrik atau CD dari Yayasan dan berbagai
lembaga donor. Tujuan keseluruhan inisiatif TV-Edukasi adalah untuk menjembatani kesenjangan
akses pendidikan berkualitas yang disediakan untuk sekolah-sekolah, khususnya di daerah terpencil
dimana sistem belajar online tidak mungkin dilakukan karena jaringan Internet atau telepon selular
tidak tersedia. Oleh karena penggunaannya dianggap kurang efektif, sejak 2012 saluran TV-E tidak
beroperasi di Papua.
Teknologi serupa yang digunakan telah dikonversi ke teknologi digital pada tahun 2011, sehingga
bahan siaran dapat disalurkan ke seluruh Indonesia dan tersedia secara online di http://TVE.kemdikbud.go.id/. Bahan siaran ini masih tersedia ketika evaluasi ini dilakukan. Namun tentunya,
hanya sekolah-sekolah yang memiliki konektivitas internet saja yang dapat memanfaatkannya.

5.2.2 Pelatihan TV-Edukasi
Guru dan kepala sekolah dari sekolah-sekolah program TIK diberi pelatihan tentang penggunaan TVEdukasi (TV-E) oleh Pustekkom dan kemudian oleh BPP. Wawancara dengan staf BPP menunjukkan
bahwa lebih dari 1500 orang mengikuti pelatihan pada tahun 2008-2010. Seperti yang sudah
disampaikan sebelumnya, di dalam pelatihan juga dijelaskan bahwa para penerima paket TV-E
diharapkan untuk menggabungkan siaran TV-E atau program yang sudah direkam sebelumnya
kedalam proses belajar dan mengajar di kelas dan juga belajar mandiri seperti pekerjaan rumah atau
kelompok belajar. Kegiatan persiapan juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan program TV-E ke
dalam kurikulum, yang diikuti dengan kegiatan menonton TV-E, memberi pemahaman dan
ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan seperti bertanya, diskusi dan mengisi lembar kerja
(Pustekkom Depdiknas, 2007).
Kurang lebih 95,73% guru dan 96,15% kepala sekolah yang menghadiri sesi pengembangan profesi,
memberikan tanggapan yang positif tentang pelatihan. Hampir 20% dari responden kepala sekolah
dan guru mengatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti pelatihan TV-Edukasi, karena sekolah
mereka tidak memiliki program TIK. Selain itu sekitar 10% mengatakan bahwa mereka memiliki
program TIK tapi belum pernah ada program pelatihan yang ditawarkan.

5.2.3 Frekuensi dan Penggunaan TV-E
Untuk memastikan adanya informasi tentang penggunaan dan frekuensi penggunaan TV-E yang
merupakan fokus utama dari penelitian ini, dilakukan analisa terhadap tanggapan survei kepala
sekolah dan guru tentang penggunaan TV-Edukasi dan frekuensi penggunaannya.
Dari tanggapan kepala sekolah, baik di sekolah dengan program TK maupun non-TIK, hanya ada
sedikit indikasi yang menunjukkan bahwa kepala sekolah/staf menggunakan program-program TV-E.
Hal yang sama juga terlihat pada tanggap survei guru. Lima puluh persen kepala sekolah mengatakan
bahwa mereka dan staff mereka tidak menggunakan TV-E. 16,9 persen menggunakan hanya sekitar
sekali sebulan (dari tanggapan kepala sekolah, 49,5% sekolah dengan program TIK tidak
menggunakan program TV-E, sedangkan di sekolah non-TIK angkanya sedikit lebih tinggi 52,9%).
Sama halnya dengan 54,1% guru program TIK tidak menggunakan (demikian pula 57,8% guru dari
sekolah program non-TIK) tidak menggunakan.
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Seperti yang terlihat pada Tabel 13, hanya 20% guru dan kepala sekolah yang menggunakan TV-E
setiap hari atau 2 - 3 kali seminggu.
Tabel 13. Frekuensi Penggunaan TV-Edukasi oleh Kepala Sekolah dan Guru

Kepala Sekolah: sekolah
program TIK

Sekitar
seminggu
sekali

Sekitar
sebulan
sekali

%

%

14,0

12,1

16,8

49,5

11,8

11,8

5,9

17,6

52,9

8,1

13,7

11,3

16,9

50,0

8,6

10,0

12,9

14,4

54,1

4,8

8,4

13,3

15,7

57,8

8,2

9,9

13,0

14,5

54,5

1 kali atau
lebih setiap
hari %

2-3 kali
seminggu

7,5

%

Tidak
pernah
%

N=107
Kepala sekolah: sekolah
program non-TIK
N=17
Kepala Sekolah: semua
sekolah
N=124
Guru: sekolah program
TIK
N=677
Guru: sekolah non-TIK
N=83
Guru: semua sekolah
N=710

Mengingat bahwa saluran TV sudah tidak beroperasi sejak 2012, responden kepala sekolah dan guru
yang menunjukkan penggunaan sampai berbagai tingkat yang berbeda, mungkin merujuk kepada
pemakaian secara umum dalam beberapa tahun terakhir. Atau mereka mungkin mengacu pada
penggunaan CD yang sebenarnya hanya disediakan pada waktu-waktu terakhir sebagai akibat
perbedaan zona waktu antara Jakarta dan sekolah-sekolah di Papua.
Dari survei kepala sekolah (N = 123) ada sekitar 40,7% dari seluruh kepala sekolah (sekolah program
TIK atau non-TIK) mengatakan bahwa mereka atau staf mereka menggunakan CD. Sekitar 30% dari
semua guru yang menjawab pertanyaan ini (N = 783) mengatakan bahwa CD ini pernah digunakan
(dan 70% mengatakan tidak menggunakan). Beberapa perbedaan khusus dalam penggunaan
berbagai kategori responden adalah:
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•

perbedaan pada penggunaan TV-E CD/DVD oleh guru antara sekolah program TIK (31,6%)
dan sekolah non-TIK (18,1% penggunaan);

•

penggunaan TV-E CD/DVD oleh guru tidak terlalu berbeda antara sekolah di perkotaan
(32,4%), pinggiran kota (25%) dengan sekolah di daerah terpencil (24,1%), dan

•

tanggapan survei guru menunjukkan bahwa 48,3% telah menonton CD dan DVD, sementara
34,4% belum pernah menonton (dan 17,2% menjawab 'tidak tahu').
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Studi kasus di Keerom yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa
penggunaan CD/DVD TV-E di tiga sekolah yang dikunjungi, sangat minim. Hanya ada 4 set DVD yang
tersedia untuk pelajaran matematika, bahasa, biologi/fisika dan ilmu pengetahuan alam.
Mengenai kegunaan CD TV-E, dari semua yang menggunakan, 90,78% kepala sekolah dan 93,35%
guru mengatakan bahwa CD/DVD TV-E berguna atau sangat berguna. Yang menarik, 48,1% dari
seluruh responden menjawab 'tidak tahu'. Kurangnya pengetahuan tentang TV-E sebenarnya tidak
mengejutkan, karena data demografi tentang ‘lamanya duduk dalam posisi saat ini’ menunjukkan
bahwa banyak dari guru tersebut yang masa kerjanya kurang dari lima tahun. Hampir semua distribusi
dan pelatihan infrastruktur dilaksanakan sebelum para guru mulai bertugas mengajar disekolah itu.

5.2.4 Kegunaan dan Penggunaan Khusus TV-E
Dalam survei dengan pertanyaan terbuka untuk kepala sekolah dan guru, digunakan beberapa
contoh khusus dari program TV-Edukasi yang berkaitan dengan isi saluran untuk guru; dan untuk
siswa. Sebagai contoh, berbagai responden berkomentar bahwa saluran TV lebih sering digunakan
dalam kurun waktu 2006-2009, setelah periode itu penggunaanya semakin berkurang.
Di dalam survei, paraguru dan kepala sekolah juga menyampaikan bahwa untuk pekerjaan dan
pembelajaran, mereka menonton program-program yang menunjukkan metode-metode belajar
Bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain. Selain itu, TV-E menyediakan referensi-referensi tambahan
untuk mendukung kegiatan persiapan mengajar. Bidang-bidang yang menjadi fokus utama mereka
masing-masing pada TV-Edukasi adalah program ujian nasional, matematika, program sains dan
program-program Bahasa Indonesia.
Ada beberapa komentar yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu sebagai berikut:
•

‘‘.. sekolah membutuhkan program TV-E, karena hal ini berguna untuk meningkatkan
profesionalisme guru '.

•

'Untuk setiap mata pelajaran ada sebuah DVD yang dapat digunakan oleh siswa dan guru'9

•

'TV-Pendidikan sangat membantu sekolah karena melalui media ini, kita dapat memperoleh
informasi... tentang pendidikan dan informasi sosial lainnya '.

Mengenai penggunaan oleh siswa, dalam survei dengan pertanyaan terbuka, ada beberapa jenis
program khusus yang diuraikan, termasuk siaran berita (Reuters, TV-E One, News One), juga programprogram tentang sains dan teknologi (beberapa orang secara khusus menyebut program biologi dan
fisika), olahraga, seni/tarian rakyat, matematika dan berbagai kuis dan program pelajaran Bahasa
Inggris.
Sebagai contoh, satu contoh khusus yang ditunjukkan oleh seorang guru:
‘….. .menonton IPA dari wilayah Sumatra tentang cara membuat sate daging siput dan tentang
pengalaman anak-anak sekolah yang mencari siput dan ikan di pinggir laut dan kami sangat senang
dapat menonton acara tersebut '
Mengenai kegunaan bahan-bahan TV-E, sekitar 97,7% kepala sekolah mengatakan menggunakan TVEdukasi, dan mengatakan bahwa TV-Edukasi berguna/sangat berguna, hal yang sama juga
disampaikan oleh sekitar 96,19% guru. Namun 50% dari kepala sekolah dan staf tidak menggunakan
TV-Edukasi.
9

Kepala sekolah tidak sadar bahwa CD atau DVD hanya ada untuk beberapa pelajaran. Hal ini mungkin mengindikasikan
bahwa diseminasi informasi ini tidak merata
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Dari komentar kepala sekolah tentang kegunaan TV-E secara umum, mengindikasikan bahwa paket
TV-E sangat penting, terutama di daerah terpencil, khususnya ‘bagi sekolah-sekolah yang kekurangan
guru'.
Komentar lain adalah bahwa ‘Penggunaan TV-Pendidikan sangat berguna sebagai sumber belajar,
untuk memperluas wawasan guru dan bahan mengajar untuk siswa'.
Komentar guru mengenai TV-E sebagai akses pada informasi baru atau pendekatan-pendekatan
pendidikan yang baru. Sebagai contoh:
•

'jika ada pengetahuan yang baru, saya kemudian merekam dan menyampaikannya kepada
murid-murid saya'

•

‘TV pendidikan merupakan penyiaran TV dengan siaran ulang terbesar... digunakan sebagai
salah satu strategi dalam upaya untuk meningkatkan minat siswa... sarana tersebut telah
dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. Siswa diajak untuk memperhatikan acara
yang disiarkan pada TV pendidikan, dan siaran ini disukai oleh siswa.

Pada studi kasus di Keerom yang dilakukan untuk penelitian ini, tiga sekolah (SMA, SMP, dan sebuah
sekolah swasta, yang beberapa diantaranya mendapatkan pelatihan dan peralatan TV-Edukasi)
menunjukkan bahwa TV-E berguna karena televisi merupakan media yang populer. Beberapa orang
yang diwawancarai menyatakan bahwa banyak peristiwa menarik yang dijelaskan melalui media ini
dan guru-guru memperoleh ide-ide tentang teknik-teknik pengajaran yang baru. Selain itu, TVEdukasi digunakan sebagai alternatif atau substitusi kehadiran guru, dan dapat dilaksanakan dengan
perencanaan pengajaran yang minimal. Di sisi lain, mereka yang diwawancarai dalam studi kasus
menunjukkan bahwa layar TV terlalu kecil untuk kelompok-kelompok belajar yang besar (lihat
Lampiran D untuk informasi lebih lanjut tentang studi kasus Keerom).
Dalam wawancara FGD yang dilaksanakan di berbagai sekolah, beberapa guru mengatakan bahwa
TV-Edukasi dan CD sudah ketinggalan zaman dan jenis bahan sudah tidak sesuai dengan minat siswa,
apalagi bahan-bahan belajar sudah banyak tersedia melalui teknologi digital.

5.3 Pembelajaran Non-formal pada Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) dan TV-E
Dalam survei ini, sebuah pertanyaan khusus diajukan kepada kepala sekolah, untuk memastikan
apakah responden tahu tentang program TV-E untuk komunitas/masyarakat, dimana ada 3.000
desa/kampung yang diberi perangkat yang mirip dengan paket TV-E. Sangat sedikit tanggapan yang
dapat diberikan oleh para kepala sekolah. Secara umum mereka mengatakan bahwa program TIK
sekolah tidak tersedia untuk masyarakat. Menurut kepala sekolah, kadang-kadang perangkat TV-E
sekolah juga digunakan untuk pertemuan sekolah atau acara-acara sosial lainnya.
Pada studi kasus yang dilakukan di Merauke, wawancara dilakukan terhadap salah seorang wakil dari
salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima perangkat TV-Edukasi. Dia mengatakan
bahwa ketika pusat belajar itu masih beroperasi dan masih melaksanakan kegiatan pemberantasan
buta aksara dan program kejuruan, perangkat TV-E sudah tidak lagi berfungsi.
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5.4 Penggunaan dan Kegunaan Program TIK Lainnya
Rendahnya tingkat pemanfaatan dan biaya akses merupakan persoalan yang terkait dengan Portal
Rumah Belajar, SEA Edu-Net, School Net/Jardiknas. Sekitar 75% responden guru (N = 809) dan 88%
responden kepala sekolah (N = 122) mengatakan tidak pernah menggunakan sumber bahan belajar
ini. Sementara itu untuk Jardiknas dan pusat-pusat TIK, yang menjawab 'tidak pernah menggunakan
'hanya sekitar 65% dari kepala sekolah, jumlah ini hampir sama dengan penggunaan Jardiknas oleh
guru.
Tanggapan guru dan kepala sekolah tentang kegunaan berbagai bahan belajar (N = 896 guru, N = 113
kepala sekolah), sekitar setengah dari responden untuk setiap kategori, mengatakan bahwa sumber
bahan belajar tidak dapat diterapkan di sekolah mereka. Dalam kasus dimana sumber-sumber bahan
belajar itu dapat diterapkan, kebanyakan responden mengatakan bahwa masing-masing sumber
bahan belajar tersebut sangat berguna/ berguna.
Hanya beberapa orang guru dan kepala sekolah saja dalam pertanyaan terbuka yang menjelaskan
secara rinci tentang penggunaan bahan-bahan dari School Net atau Portal Rumah Belajar. Adapun
bahan-bahan yang disebutkan adalah berita, olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi ujian
nasional dan animasi. Umumnya School Net digunakan untuk kegiatan browsing dan searching
informasi.
Beberapa contoh komentar tentang berbagai bahan program TIK dan kegunaannya:
•

‘Televisi pendidikan... dapat mengadopsi dan menerapkan beberapa variasi pembelajaran.
Portal belajar di rumah, digunakan sebagai sumber belajar tambahan... Pusat TIK &
laboratorium TIK: digunakan untuk belajar di kelas dan menyelesaikan tugas-tugas lain.
Inisiatif TIK berbasis sekolah, digunakan setiap sedang belajar '.

•

‘TV pendidikan, sangat berguna, karena memberikan pengetahuan tentang informasi, juga
agar tetap dapat mengikuti perkembangan dunia terkini. Jardiknas, sangat berguna,
membantu dalam menemukan bahan-bahan ajar dan untuk memperoleh hal-hal baru
dengan menggunakan sumber belajar online, hal ini sangat berguna, karena jika saya perlu
beberapa buku, saya dapat dengan mudah mengaksesnya dengan hanya mengetik ‘judul
buku dan penulisnya'.

•

‘Program TIK digunakan sebagai media belajar yang dapat disaksikan langsung oleh siswa...
memberikan dampak pengetahuan yang bermanfaat dan sesuai dengan bahan/ material
yang diajarkan.'

5.5 Tantangan untuk TV-E dan Program TIK Lainnya
Dalam survei pertanyaan terbuka mengenai TV-E dan program TIK lainnya, guru dan kepala sekolah
mengatakan bahwa ada berbagai tantangan dalam menggunakan program-program ini. Untuk TV-E,
ketika tingkat penggunaan oleh guru dan kepala sekolah masih tergolong rendah, ternyata ada
banyak masalah yang disampaikan, diantaranya adalah televisi dan antena yang rusak atau hilang
dicuri, waktu di Jakarta yang tidak sesuai dengan jam sekolah di Papua karena ada perbedaan waktu
dua jam diantara keduanya. Masalah lain yang diangkat adalah tentang tidak adanya daya listrik atau
daya listrik yang kurang memadai atau antena tidak disediakan.
Demikian pula untuk Portal Rumah Belajar dan School Net, ada banyak masalah terkait konektivitas
internet yang buruk dan sumber daya daya listrik yang kurang memadai.
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5.6 Ringkasan
Bab ini fokus pada aspek-aspek mengajar dan belajar yang relevan dengan penggunaan materi
program TIK, seperti TV-Edukasi, Portal Rumah Belajar, SEA Edu-Net, dan School Net/Jardiknas. Pada
dasarnya banyak bahan dan pelatihan diberikan pada empat atau lima tahun yang lalu dan beberapa
diantaranya sudah tidak lagi tersedia. Mengingat banyak responden survei guru yang masih relatif
baru dalam posisi mereka saat ini, maka tidak mengherankan bila banyak yang tidak menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini atau menjawab dengan 'tidak tahu'.
Bagi mereka yang menjawab dan telah menggunakan sumber materi tersebut, mereka mengatakan
bahwa materi-materi, terutama CD/DVD TV-E sangat bermanfaat.
Beberapa temuan penting tentang pembelajaran menggunakan program bahan-bahan dari program
TIK adalah:
•

37,4% dari kepala sekolah yang disurvei memiliki akses pada bahan dari TV-Edukasi;

•

lebih dari 95% kepala sekolah dan guru yang menjalani pelatihan TV-Edukasi, memberikan
tanggapan yang positif tentang program itu;

•

7-10% kepala sekolah memiliki akses pada program TIK seperti Portal Rumah Belajar, SEA
School Net;

•

sekitar 22,9%kepala sekolah berpartisipasi dalam pusat TIK/Minilabs;

•

sekitar 19,1% kepala sekolah berpartisipasi dalam Jardiknas;

•

sekitar 50% kepala sekolah mengatakan bahwa mereka dan guru tidak pernah menggunakan
TV-Edukasi ;

•

sekitar 40% kepala sekolah dan 30% staf menjelaskan beberapa kegunaan CD dan DVD TV-E,
meskipun tidak sering menggunakannya, dan

•

untuk Portal Rumah Belajar, SEA Edu-Net, School Net, Jardiknas dan Pusat TIK/ Mini Labs,
dalam konteks dimana sumber-sumber itu dapat digunakan, 90% responden menyatakan
bahwa sangat berguna/berguna untuk setiap sumber belajar.

Bagi para kepala sekolah dan guru yang menggunakan CD/DVD TV-E atau yang sebelumnya
menggunakan TV-Edukasi, memberi tanggapan bahwa materi dan program ini ‘berguna/sangat
berguna’. Namun hampir 50% memberi jawapan 'tidak tahu' tentang CD/ DVD TV-E, ini mungkin
karena mereka relatif baru menjadi guru.
Mengingat bahwa CD/DVD TV-E dianggap berguna oleh beberapa guru dan kepala sekolah, maka
perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan, memperbaharui dan menerbitkan
kembali, serta mempromosikan dan memberikan pelatihan lebih lanjut. Ini mungkin dapat dilakukan
di daerah yang lebih terpencil yang memiliki akses listrik, dan ini dapat menjadi sumber bahan belajar
yang bermanfaat, mengingat konektivitas internet dalam waktu dekat belum akan tersedia, walaupun
persoalan tentang ketersediaan tenaga listrik belum teratur dan belum dapat diandalkan dan masih
perlu untuk diatasi.
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Bab ini berkaitan dengan area penelitian 2 dan program-program yang berhubungan dengan proses
belajar mengajar guru dan siswa yang terhubung dengan pusat-pusat TIK. Sejarah pusat TIK akan
diuraikan termasuk arah strategis saat ini dan perannya di masa depan. Banyak di antaranya adalah
yang terkait dengan peningkatan manajemen pendidikan dan keuangan dan kebutuhan pelatihan
guru dan kepala sekolah serta staf Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten. Aspek-aspek yang
berkaitan dengan internet juga dibahas dalam bab ini.

6.1 Latar Belakang Pusat TIK
6.1.1 Latar Belakang
Pembentukan pusat-pusat TIK untuk meningkatkan proses belajar mengajar, dan pengembangan
profesi guru dan kepala sekolah di Papua, dapat ditelusuri kembali sekitar satu dekade terakhir.
Seorang responden yang diwawancarai mengatakan bahwa pada saat itu otoritas pendidikan telah
mengeluarkan sebuah surat keputusan yang menyatakan bahwa pendirian SMK di setiap kabupaten
harus disertai dengan pendirian pusat TIK. Sebuah fasilitas VSAT dan tambahan dana diberikan
kepada pusat TIK. Maksudnya adalah agar mereka dapat memberikan pelatihan bagi orang lain. Ada
sekitar 20 komputer yang diberikan, tergantung pada jumlah siswa.
Sebuah contoh dari peran pusat TIK sebelumnya telah diuraikan dalam laporan ini, berkaitan dengan
Program Digital Learning untuk Pengembangan Profesi Guru atau Program Open Class bagi Guru.
Program penelitian selama dua tahun pada 2009-2011 ini melibatkan universitas dan mendapat
dukungan dana dari kementerian, melibatkan pemanfaatan TIK dalam bentuk media pembelajaran
digital, melalui peningkatkan keterampilan mengajar dalam bidang matematika dan sains dan juga
pengembangan kapasitas pada program pendidikan guru. Program ini meliputi sesi tatap muka, sesi
pembelajaran jarak jauh, dan observasi kelas virtual, di mana sesi latihan direkam dengan video,
kemudian rekaman tersebut dibagikan kepada guru-guru di sekolah-sekolah lain agar mereka dalam
melakukan pengamatan kelas, mendapatkan umpan balik (feedback) dan refleksi dari guru-guru
tersebut (Modouw, 2011).
Pada Tahun 2010, Kemendiknas memberikan dukungan dana kepada pusat-pusat TIK ini, SMK-SMK
yang menjadi Pusat TIK menerima bantuan Rp 100 juta rupiah untuk meningkatkan kualitas
bangunan dan peralatan, termasuk menyediakan ruangan ber-AC. Strategi Pendidikan dan Rencana
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Implementasi untuk Pendidikan di Papua 2010-2014, menguraikan rencana pembangunan 60 Pusat
TIK untuk pelatihan, di mana akan disediakan ruang TIK di SD-SD. Yang akan disediakan adalah:
•

Pusat TIK di sekolah-sekolah tingkat 1: laboratorium dengan 20 PC, ditambah jaringan DSL

•

Pusat TIK di sekolah-sekolah tingkat 2: laboratorium dengan 20 PC, ditambah VSAT dengan
kecepatan tinggi dan tenaga surya

•

Laboratorium kecil di sekolah-sekolah tingkat 1: laboratorium dengan 10 laptop, ditambah
jaringan DSL

•

Laboratorium kecil di sekolah-sekolah tingkat 2/tingkat 3: laboratorium dengan 10 PC
ditambah VSAT kecepatan rendah dan tenaga surya

•

Stasiun TIK di sekolah-sekolah SD tingkat 1: satu laptop, ditambah jaringan DSL

•

Stasiun TIK di sekolah-sekolah SD tingkat 2: satu laptop, VSAT kecepatan rendah

•

Stasiun TK di sekolah-sekolah SD tingkat 3: satu laptop, VSAT kecepatan rendah dan tenaga
surya (The World Bank, 2010).

TIK dalam Strategi Pendidikan dan Rencana Implementasi untuk Pendidikan di Papua 2010-2014
menguraikan konteks penggunaan TIK untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan manajemen
keuangan baik di tingkat sekolah, distrik, maupun kabupaten. Strategi ini merefleksikan keprihatinan
akan kualitas dan akurasi data, dan telah digunakan untuk memperkenalkan dan memberikan
pelatihan tentang pembuatan laporan sekolah dengan menggunakan spreadsheet sederhana.
Beberapa aspek yang diidentifikasi dalam strategi ini adalah pelatihan dan integrasi pengelolaan
informasi ke dalam program-program kepemimpinan TIK dan program-program dasar TIK untuk
kepala sekolah SD dan pelatihan bagi staf di kantor-kantor distrik dan DIKPORA, untuk menerima dan
memproses file elektronik. Selain itu, menguraikan juga peran pemantauan oleh otoritas pendidikan
juga.
Berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan di SD dan SMP yang merupakan bagian dari
kegiatan evaluasi ini, tidak jelas apakah semua pusat TIK memang telah didirikan. Pusat-pusat TIK
umumnya difokuskan di lokasi-lokasi SMK dan SMA. Namun demikian, informasi yang diperoleh
melalui studi kasus menunjukkan bahwa pusat TIK juga harus melatih staf dari sekolah-sekolah lain.
Fakta menunjukkan bahwa beberapa guru dan kepala SMK dan SMA berangkat ke Jawa untuk
mengikuti pelatihan dan kemudian kembali ke Papua untuk memberi pelatihan kepada yang lain,
khususnya pelatihan kepada staf di kabupaten dan distrik.

6.1.2 Peran Pusat TIK
Seperti yang disampaikan oleh beberapa orang di dinas pendidikan dan juga sekolah, di luar
pengembangan profesi untuk proses mengajar dan belajar, peran penting lain dari pusat TIK adalah
yang berkaitan dengan fungsi-fungsi administrasi. Pusat-pusat TIK digunakan oleh para kepala
sekolah yang tidak memiliki akses internet untuk memasukkan data yang diminta oleh kementrian
atau dinas pendidikan. Proses evaluasi kualifikasi guru dan kepala sekolah yang dilakukan secara
online, juga menggunakan fasilitas pusat-pusat TIK ini. Guru juga memanfaatkan pusat TIK untuk
mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan TIK.
Dalam waktu dekat, pusat-pusat TIK akan berperan sebagai pusat ujian siswa secara online. Namun
demikian, sebagian besar pusat TIK yang ada saat ini belum memiliki peralatan yang cukup untuk
melayani 240 siswa, sehingga ujian nasional online tidak dapat dilaksanakan sebelum tahun 2016. Di
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beberapa kabupaten, pengembangan pusat TIK terus berlangsung, termasuk memastikan cukup
tidaknya ketersediaan listrik.

6.1.3 Sekolah Sampel Sebagai Pusat TIK
Dalam survei, 22,9% dari 218 kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah mereka dahulu pernah
menjadi pusat TIK atau terkoneksi dengan pusat TIK, dan 14,2% responden menjawab ‘tidak tahu’.
Dengan mempertimbangkan perangkat keras yang biasanya disediakan untuk sekolah-sekolah yang
menjadi pusat TIK, 13%dari 193 responden kepala sekolah mengatakan menerima VSAT, 68,9% tidak
menerima dan 18,1% tidak tahu. Perangkat genset/panel surya/minihidro biasanya diberikan jika ada
masalah dengan ketersediaan listrik.Terkait hal ini, 28,6% responden menyatakan telah menerima,
58,9% mengatakan tidak menerima, dan 12,5% menjawab ‘tidak tahu’. Sekitar 7% responden kepala
sekolah mengatakan mereka menerima bantuan DSL. Sekitar 13% dari semua kepala sekolah
mengatakan bahwa mereka menerima VSAT untuk mendukung konektivitas internet dan setengah
dari responden mengatakan bahwa peralatan itu masih berfungsi. Sekitar 70% mengatakan mereka
tidak menerima bantuan tersebut(sekitar 18% mengatakan mereka tidak tahu jika ada bantuan).
Setelah meneliti 192 respon kepala sekolah, 17,7% diantaranya mengatakan mereka menerima
laboratorium komputer. Seratus empat puluh kepala sekolah juga memberikan informasi tentang
jumlah komputer, dimana 36 sekolah tidak menerima komputer sama sekali, dan yang lain menerima
dalam jumlah yang beragam, sampai sebanyak 40 komputer. Sebagai contoh, ada sekolah menerima
40 komputer, ada yang menerima 28 komputer, sekolah lain menerima 25 komputer, (dan 4 sekolah
menerima 20 komputer). Tiga sekolah menerima 19 komputer, dua sekolah menerima 18 komputer
dan lima sekolah mendapat 17 komputer. Enam sekolah menerima 10 Komputer. Sekolah-sekolah lain
menerima bantuan bervariasi yang jumlahnya kurang dari 10 komputer. Sebagian besar kepala
sekolah mengatakan bahwa komputer-komputer itu masih berfungsi.
Mengenai Genset/panel surya/minihidro, kurang lebih setengah dari kepala sekolah mengatakan
bahwa mereka menerima perangkat ini, dan peralatan ini masih berfungsi.

6.1.4 Frekuensi Penggunaan
Mengenai frekuensi penggunaan pusat TIK, 15,6% dari 122 kepala sekolah menyatakan bahwa mereka
atau staf yang lain menggunakan pusat TIK setiap hari atau 2 - 3 kali seminggu, 64,8% mengatakan
tidak pernah menggunakan. Sekitar 14% dari 697 responden guru, mengatakan bahwa mereka
menggunakan TIK setiap hari/2-3 kali seminggu dan 58,5% tidak menggunakan.

6.1.5 Kemanfaatan
Ada 113 kepala sekolah dan 641 guru yang menjawab pertanyaan tentang manfaat pusat TIK. Bagi
mereka yang menggunakan pusat TIK, 93,8% responden kepala sekolah menyatakan bahwa pusat TIK
berguna/sangat berguna dan 95,3% guru memberikan jawaban yang sama.

6.2 Pengaturan Pengadaan Internet
Pada FGD di sekolah dan dalam wawancara dengan kepala sekolah dan penyedia jasa telekomunikasi,
ada berbagai cara pengadaan internet. Pada tahap ini, sebelum kabel serat optik mulai digunakan,
semua sekolah mengakses internet menggunakan menara satelit, VSAT, atau menara mini. Banyak
lokasi terpencil tidak memiliki akses terhadap telepon dan internet.
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Dengan adanya layanan mobile internet yang dapat mencapai berbagai lokasi dari waktu ke waktu,
biaya layanan internet untuk beberapa sekolah menjadi semakin murah. Selain itu, seperti telah
disampaikan sebelumnya, Jardiknas dan School Net telah tersedia di beberapa sekolah. Sekitar 10%
dari kepala sekolah yang disurvei menyampaikan bahwa sekolah mereka memiliki School Net dan
19,3% tersambung dengan Jardiknas. Beberapa sekolah mendapat dukungan biaya internet dari
beberapa LSM.
Dalam banyak kasus, di mana otoritas pendidikan tidak menyediakan internet, sekolah membuat
kontrak langsung dengan penyedia jasa internet swasta. Dalam FGD, didapati banyak kepala sekolah
yang berlangganan internet dengan biaya sebesar Rp 7.500.000,- per bulan dengan menggunakan
Telkom Flash. Beberapa sekolah di Jayapura dalam studi kasus yang dilakukan secara khusus
mengatakan bahwa mereka membayar biaya konektivitas internet sekitar Rp 8,5 juta per bulan,
terutama setelah subsidi pemerintah dihentikan (Lihat studi kasus pada Lampiran E).
Beberapa kepala sekolah pada FGD juga mengungkapkan bahwa mereka sekarang bekerja sama
dengan sekolah-sekolah SD, SMP, SMK, dan SMA lainnya untuk berlanganan internet secara kolektif
agar bisa mendapatkan akses konektivitas internet dengan biaya yang lebih efesien.
Beberapa kontrak pengadaan internet melalui LSM dan Jardiknas saat ini sepertinya berada dalam
proses transisi. Sebagai contoh, dalam studi kasus di Keerom, orang-orang yang diwawancarai di
beberapa sekolah menunjukkan bahwa akses Internet disediakan melalui berbagai cara: Sekolah
mendirikan menara-menara untuk internet dengan dukungan dana dari dinas pendidikan, sementara
peralatan atau biaya lain disediakan oleh LSM (termasuk gedung perpustakaan di distrik yang
dilengkapi dengan komputer dan link VSAT). Bantuan juga diberikan melalui Jardiknas, di mana
Komite Sekolah menyediakan biaya internet dan orang tua membayar Rp 10.000 per bulan untuk
akses internet. Namun demikian, kepemilikan menara akan dikembalikan ke sekolah pada akhir Maret
2015, dengan biaya akses internet juga dikembalikan ke sekolah dengan biaya sekitar Rp 2,5 juta per
bulan. Di tempat-tempat seperti Keerom, kecepatan internet sangat lambat, hanya sekitar 64 Kbps.
Keerom tidak akan mendapatkan manfaat dari serat optik ketika nanti fasilitas serat optik diluncurkan,
namun kecepatan dan kestabilan sambungan internet diwilayah ini mungkin dapat meningkat,
karena wilayah ini akan mendapatkan lebih banyak menara salelit yang dipindah dari wilayah lain.
Di daerah ini, ketika internet tidak tersedia, pekerjaan administrasi sekolah atau tugas persiapan guru
kadang-kadang dilakukan melalui warung internet (warnet). Kasus ini dapat dilihat pada studi kasus di
Nabire (lihat lampiran E). Selain itu, sekolah-sekolah di daerah ini dan juga di Merauke menggunakan
layanan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), yang sebelumnya pernah tersedia (saat ini
tidak lagi beroperasi). Salah satu masalah terkait kendaraan MPLIK adalah jadwal pelayanannya yang
tidak teratur sehingga sulit untuk merencanakan penggunaan layanan ini.

6.3 Dukungan dan Tantangan Internet
Melalui tanggapan survei seluruh kepala sekolah, guru dan siswa, dikemukakan bahwa yang menjadi
masalah utama internet adalah kurangnya ketersediaan internet, tidak tersedianya daya listrik atau
internet yang tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Sementara itu, dalam tanggapan mereka
terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan survei, siswa berharap agar mereka dapat menggunakan
layanan TIK dan internet, agar dapat mengakses informasi, menambah pengetahuan dan belajar lebih
cepat. Namun demikian, tanggapan mayoritas siswa terkait dengan tantangan TIK adalah komputer
atau TIK tidak ada, listrik tidak tersedia, kurangnya ketersediaan internet atau internet tidak dapat
diandalkan.
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Secara khusus komentar siswa tentang tantangan internet adalah:
•

‘'...akses internet lambat dan sulit untuk mendapatkan sinyal'

•

‘kendaraan MPLIK jarang datang ke sekolah. Laboratorium komputer kami rusak. Peralatan di
sekolah kami sedikit'

•

‘Kami tidak bisa membuka internet karena tidak ada jaringan'.

Berbagai strategi untuk meningkatkan konektivitas juga ditemukan dalam kunjungan studi kasus,
seperti penggunaan modem pribadi. Pendekatan inovatif lainyang tampak dalam studi kasus di
Nabire adalah melibatkan siswa dalam membuat amplifier dari wajan, sebagai bagian dari kelas
khusus TIK mereka (lihat Lampiran E untuk rincian dan foto-foto). Dalam studi kasus di Merauke dan
Nabire, guru dan siswa memiliki modem Wifi yang dapat digunakan di rumah atau di sekolah untuk
menyelesaikan tugas dan penelitian, serta berguna dalam mempersiapkan materi mengajar.
Mengenai dukungan dan hambatan penggunaan TIK di sekolah, kepala sekolah dan guru
menegaskan tentang pentingnya akses internet yang dapat diandalkan.
Tabel 14 menunjukkan tanggapan semua kepala sekolah dan guru di tingkat kabupaten sebagai
berikut.
Tabel 14. Persentase Pentingnya Internet yang Handal untuk Keberhasilan TIK

Kepala
sekolah

Semua
Kabupa
ten

Jayapura

Keerom

Merauke

Boven
Digoel

Nabire

Supiori

Lanny
Jaya

Deiyai

51,4

50,0

48,4

48,1

41,7

60,0

55,6

52,2

25,0

60,9

62,8

52,8

60,9

62,4

62,3

74,1

57,3

45,8

N=220
Guru
N=1502

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 50% atau lebih responden dalam setiap
kategori yang mengatakan pentingnya internet yang handal, walaupun dimasing-masing kabupaten
jumlahnya bervariasi. Dibanding kepala sekolah, guru lebih merasa bahwa internet itu penting.
Sebagai contoh, di Supiori, 74,1% guru mengatakan internet penting, tetapi hanya 55,6% kepala
sekolah mengatakan internet penting, sedangkan di Nabire sekitar 60% guru dan kepala sekolah
menyatakan pentingnya internet. Ada sejumlah responden yang mengatakan 'tidak tahu' tapi
umumnya sekitar 20-30% dari responden di sebagian kabupaten dan juga guru-guru memberikan
tanggapan negatif tentang pentingnya internet. Pada kepala sekolah, jawaban 'tidak penting' jauh
lebih besar.Umumnya sekitar 30% dari responden mengatakan bahwa internet yang handal, tidaklah
penting.
Meskipun ada banyak tantangan dalam penggunaan internet di beberapa kabupaten, ada harapan
yang tinggi bahwa jika kabel serat optic Palapa Ring Timur diaktifkan tahun ini, maka jaringan internet
akan menjadi lebih baik. Hal ini terutama akan berlaku untuk Jayapura, Supiori, Biak, Sarmi dan
Merauke dimana diharapkan konektivitas akan lebih baik dan biaya turun. Daerah lain seperti Nabire
tidak akan mendapatkan layanan serat optik, tetapi kabupaten ini bersama dengan Keerom, Deiyai
dan Lanny Jaya, diharapkan akan tersedia lebih banyak menara satelit yang akan meningkatkan
konektivitas di lokasi mereka.
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6.4 Penggunaan Pusat TIK Kini dan Masa Datang
Dari wawancara dengan pejabat dinas pendidikan dan kepala sekolah, dinyatakan bahwa pusat TIK
akan memainkan peran yang semakin penting di Provinsi Papua, terutama untuk keperluan
administrasi pendidikan. Saat ini, banyak kepala sekolah di lokasi terpencil tidak memiliki akses
terhadap listrik atau komputer dan laptop, apalagi internet. Banyak pimpinan pendidikan ditingkat
kabupaten dan distrik menyediakan lokasi untuk pusat TIK bagi kepala-kepala sekolah di lokasi
terpencil untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang diminta oleh kementrian atau dinas
pendidikan. Guru-guru yang terlibat dalam proses uji kompetensi juga mengakses pusat TIK untuk
melakukan asessmen online, dan hal ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang.
Selain itu, pusat-pusat TIK masih terus menyelenggarakan pelatihan bagi banyak kelompok guru,
dimana beberapa staf pusat TIK memperoleh tambahan keterampilan melalui berbagai pelatihan di
Jakarta dan setelah itu mereka diharapkan kembali ke Papua dan bekerja dengan staf lainnya. Peran
pusat TIK kemungkinan akan terus berlanjut di masa yang akan datang.
Selain itu, Indonesia sedang berusaha agar dalam beberapa tahun ke depan, semua siswa dapat
melakukan ujian nasional secara online, oleh karenanya pusat-pusat TIK sedang dibangun di semua
kabupaten untuk keperluan ini. Namun, melalui wawancara dengan pejabat dinas pdi Papua,
diungkapkan bahwa banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan ruang dan komputer akan
tersedia dalam jumlah yang memadai, dan terkait hal ini pendanaan adalah hal yang harus segera
diatasi.
Di samping itu, kurangnya komputer dan peralatan TIK yang tersedia dibeberapa lokasi untuk
digunakan oleh siswa dan untuk praktek, keterampilan TIK siswa perlu dipersiapkan agar mereka
mampu mengikuti ujian dengan menggunakan teknologi, seperti yang akan diuraikan dalam bab
berikutnya.

6.5 Ringkasan
Bab ini difokuskan pada aspek mengajar dan belajar yang relevan dengan pusat TIK.
Beberapa temuan penting tentang mengajar dan belajar di pusat-pusat TIK yang muncul melalui
tanggapan kepala sekolah dalam survei adalah:
Perangkat dan manfaat pusat TIK
•

22,9% mengatakan sekolahnya terhubung dengan pusat-pusat TIK

•

13% menerima VSAT, 68,9% tidak menerima, 18,1% tidak tahu (sekitar setengahnya
mengatakan VSAT masih berfungsi)

•

17,7% menerima laboratorium komputer (antara 1 dan 40 komputer, tergantung pada
ukuran sekolah)

•

93,82% kepala sekolah dan 95,34% guru yang menggunakan pusat TIK mengatakan bahwa
pusat TIK berguna/sangat berguna.

Frekuensi penggunaan pusat TIK
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•

15,6% dari 122 kepala sekolah yang memberikan respon mengatakan mereka menggunakan
setiap hari/2-3 kali seminggu; (64,8% tidak pernah)

•

14,7% guru menggunakan setiap hari/2-3 kali seminggu, (58,5% tidak pernah)

Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan

Bab 6 Pusat TIK dan Program TIK Terkait

•

Sekitar 10% dari kepala sekolah yang disurvei mengatakan mereka mengakses internet
melalui School Net, dan 19,3% dari Jardiknas dan yang lain dengan berbagai pengaturan
tersendiri.

•

Sekitar 50% kepala sekolah dan 60% guru meyakini efisiensi internet penting untuk
keberhasilan TIK.

Dalam FGD, banyak kepala sekolah berlangganan internet dengan biaya sekitar Rp 7.5 juta per bulan
melalui Telkom Flash. Beberapa kepala sekolah mengatakan mereka membayar hingga Rp 8.5 juta
rupiah per bulan, terutama karena subsidi pemerintah telah dihentikan.
Terkait rencana ke depan, wawancara dengan pimpinan perusahaan telekomunikasi mengungkapkan
bahwa jika kabel serat optic Palapa Ring Timur beroperasi tahun ini,akan terjadi perbaikan
konektivitas terutama untuk Jayapura, Biak, Sarmi, Supiori dan Merauke. Peningkatan konektivitas
diharapkan akan membuat biaya internet menjadi lebih rendah. Daerah lain seperti Nabire tidak akan
mendapatkan layanan serat optik, tetapi bersama dengan Keerom, Deiyai dan Lanny Jaya, diharapkan
akan mendapatkan lebih banyak menara satelit, yang akan meningkatkan konektivitas.
Tidak jelas bagaimana lokasi terpencil akan mendapatkan manfaat dari kondisi ini, tanpa adanya
solusi inovatif dalam hal penyediaan listrik yang dapat diandalkan, telekomunikasi dan satelit yang
dapat disediakan oleh pemerintah atau melalui sistem kerjasama
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Bagian sebelumnya dari laporan ini fokus pada program-program seperti TV-Edukasi, Portal Rumah
Belajar, SEA Edu-Net dan pusat-pusat TIK dan program-program terkait lainnya, yang menyoroti
berbagai kebijakan dan konteks arah kebijakan strategis dan aspek-aspek penerapannya.
Di luar aspek-aspek evaluasi ini, wilayah penelitian 2 menyoroti pelaksanaan TIK lainnya yang terkait
dengan mengajar, belajar dan administrasi untuk siswa, staf dan kepala sekolah. Temuan-temuan
yang diuraikan dalam bab ini meliputi penggunaan komputer, laptop, printer, perangkat lunak dan
proyektor LCD

7.1 Penggunaan TIK oleh Siswa
7.1.1 Kelas Khusus TIK
Penggunaan TIK oleh siswa umumnya untuk mata pelajaran khusus TIK atau melalui integrasi ke
dalam mata pelajaran lain.
Sebelum perubahan ke Kurikulum 2013, semua siswa di Papua diwajibkan untuk mengambil mata
pelajaran TIK beberapa jam seminggu, dengan maksud untuk membangun keterampilan mereka
dalam teknologi. Beberapa sekolah yang lebih besar memiliki guru khusus TIK yang mengajarkan TIK
dan di beberapa sekolah bahkan terdapat laboratorium komputer.
Gambar 5 menunjukkan tanggapan siswa dari semua kabupaten tentang frekuensi penggunaan
komputer di laboratorium komputer.
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Gambar 5. Frekuensi Penggunaan Komputer di Lab. Komputer - Tanggapan Survei Siswa

1 = Tidak Pernah

2 = Kurang dari sebulan sekali

3 = Sekitar sebulan sekali

4 = Sekitar seminggu sekali

5 = Dua atau tiga kali seminggu

6 = Sekali sehari atau lebih

Gambar 5 menunjukkan bahwa sekitar 75% siswa di semua kabupaten tidak pernah menggunakan
komputer di laboratorium komputer. Hanya sekitar 20% siswa menggunakan TIK setidaknya
seminggu sekali dan ini terjadi di Kabupaten Jayapura dan Keerom.
Gambar 6 di bawah ini menunjukkan bahwa Nabire memiliki penggunaan TIK tertinggi di
laboratorium komputer. Sekitar 41% siswa menggunakannya setidaknya seminggu sekali.
Gambar 6. Penggunaan Lab. Komputer oleh Siswa di Nabire
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1 = Tidak pernah

2 = Kurang dari sebulan sekali

3 =Sekitar sebulan sekali

4 = Sekitar seminggu sekali

5=Dua sampai tiga kali seminggu

6 = Sekali sehari atau lebih

Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan

Bab 7 TIK Lain untuk Mengajar, Belajar dan Administrasi

Namun, ada variasi diantara kabupaten dalam hal frekuensi penggunaan komputer oleh siswa
dilaboratorium. Banyak sekolah tidak memiliki komputer, listrik atau guru khusus, tetapi kelas khusus
TIK berjalan terus dan menjadi mata pelajaran yang diajarkan seminggu sekali pada setiap kelas.
Kabupaten Lanny Jaya adalah contoh kebupaten dengan kondisi yang seperti ini.
Para siswa yang tidak memiliki akses terhadap laboratorium komputer, sepertinya belajar TIK secara
teori dan tanpa praktek secara langsung. Sebuah buku teks disediakan untuk kelas khusus TIK, yang
menjabarkan program yang dibutuhkan untuk setiap kelas. Dari informasi yang diberikan oleh siswa,
pada dasarnya mata pelajaran khusus TIK diajarkan oleh guru dengan cara belajar daribuku teks.
Ketergantungan pada buku dan pendekatan ‘ceramah’ TI Kini terungkap melalui wawancara yang
dilakukan di beberapa studi kasus pada saat kunjungan sekolah.
Pada survei dan FGD, siswa mengungkapkan bahwa dalam mata pelajaran TIK mereka mempelajari
proses komputer dasar, keterampilan mengetik, menggunakan Excel, Power Point dan Word. Hal ini
diungkapkan oleh seorang siswa dalam respon survei. Ia menjelaskan bahwa guru biasanya 'meminta
kami untuk membuka Microsoft Word, Excel, PowerPoint'. Di tingkat sekolah menengah, siswa juga
kadang-kadang menggunakan internet untuk mencari informasi, belajar tentang facebook dan
kadang-kadang blog, serta belajar tentang keamanan dan perawatan komputer. Mayoritas siswa,
pada pertanyaan terbuka tentang penggunaan komputer di sekolah, mengatakan bahwa mereka
tidak memiliki akses terhadap peralatan TIK di sekolah atau hanya belajar TIK melalui buku. Beberapa
tanggapan mereka: 'Guru memperkenalkan (TIK) melalui buku-buku cetak TIK'; 'Kami belajar melalui
buku' dan 'Saya tidak pernah menggunakan TIK untuk belajar di sekolah'.
Sekelompok kecil siswa dalam sesi FGD ini juga menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatankegiatan tambahan di kelas khusus TIK seperti animasi, Corel Draw, robotika atau menggunakan
Publisher. Sebagai contoh, dalam studi kasus yang dilakukan untuk evaluasi ini, para peneliti bertemu
perwakilan dari sebuah sekolah SMK Nabire yang telah menambahkan materi tambahan untuk
program khusus TIK. Dalam salah satu kegiatan tambahan, guru TIK bekerja dengan siswa untuk
mengembangkan sebuah amplifier untuk meningkatkan konektivitas internet. Pada sekolah lain di
daerah itu, guru yang sama telah memperkenalkan robotika dan sekelompok siswa dipilih secara
khusus untuk melakukan kegiatan ini sebagai kegiatan ekstra kurikuler setiap minggu.

7.1.2 Integrasi TIK ke Mata Pelajaran Lain: Data Siswa
Pada mata pelajaran lain dimana TIK memiliki potensi untuk diintegrasikan keseluruh kurikulum, siswa
dan guru pada survei dan FGD mengungkapkan bahwa guru kadang-kadang menggunakan
proyektor LCD untuk mengajarkan beberapa materi, seperti bagaimana menggunakan mesin
fotokopi, kamera digital atau internet untuk pencarian web. Hal ini terungkap dalam komentar salah
satu siswa responden survei. Ia mengungkapkan penggunaan TIK, seperti: 'materi yang ditampilkan
melalui LCD’; ‘membawa laptop ke sekolah untuk presentasi dan mengerjakan tugas’.
Masalah utama yang diangkat dalam survei siswa dan FGD adalah tidak tersedianya perangkat TIK di
dalam kelas, selain laboratorium komputer yang dipakai untuk kelas khusus TIK atau kadang-kadang
kelas bahasa. Hanya ada sejumlah kecil tanggapan yang mengungkapkan penggunaan teknologi
ponsel untuk menyelesaikan tugas-tugas. Walaupun demikian, ada beberapa contoh yang diberikan
tentang penggunaan kalkulator pada ponsel untuk menyelesaikan tugas matematika atau untuk
mengakses internet. Contoh komentar siswa: 'kami menggunakan teknologi ponsel untuk mengakses
internet di sekolah dalam kegiatan belajar'.
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Komentar siswa ini bertentangan dengan situasi yang sesungguhnya. Secara umum, tanggapantanggapan siswa mengindikasikan bahwa siswa tidak diijinkan untuk membawa ponsel ke sekolah
dan laptop hanya diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu.
Gambar 7 merinci tentang survei siswa dan indikasi penggunaan TIK di kelas di beberapa kabupaten
dan frekuensi penggunaannya.
Gambar 7. Penggunaan Komputer dalam Mata Pelajaran di Sekolah: Perbandingan antar
Kabupaten

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari semua siswa di semua kabupaten (3.124 siswa), hanya sekitar
15,5% siswa yang menggunakan komputer/laptop/tablet di sekolah setiap hari/beberapa kali
seminggu. Sekitar 70,7% dari mereka tidak pernah menggunakan TIK di sekolah dan di dalam kelas.
Respon siswa di Jayapura dan Keerom menguatkan tanggapan ini. Di Nabire, 62,8% (sedikit lebih
rendah) dari 196 siswa yang menyatakan tidak menggunakan TIK di dalam kelas. Deiyai, Lanny Jaya
dan Supiori, umumnya lebih dari 90% yang memberi tanggapan 'tidak pernah'.
Dalam menanggapi jenis peralatan, frekuensi penggunaan dan kegiatan TIK yang melibatkan siswa di
sekolah-sekolah di semua kabupaten, 72,5% siswa tidak menggunakan, 16,5% menggunakan setiap
hari/2-3 kali seminggu. Antara 81% dan 93% mengatakan laptop tidak digunakan di sekolah (85,4%),
tidak ada tablet (88,2%) dan tidak memiliki email (81,4%). Tanggapan lain mengatakan tidak
menggunakan SMS (90,1%) atau tidak menggunakan kamera digital (93,5%). Sekitar 73% mengatakan
mereka tidak menggunakan internet di sekolah.
Ini dapat dibandingkan dengan indikasi siswa yang menggunakan komputer, laptop atau tablet di
rumah setiap hari atau 2-3 kali seminggu (41,4%). Sekitar 50% siswa dari Jayapura, Keerom, Boven
Digoel, Merauke dan Nabire mengatakan bahwa mereka menggunakan di rumah setiap hari/2-3 kali
seminggu. Di Supiori ada 96,4% siswa yang tidak pernah menggunakan TIK di rumah. Untuk Lanny
Jaya (83,2%) dan Deiyai (74,5%) mengatakan bahwa tidak menggunakan TIK di rumah.
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Ada 23,2% siswa yang mengindikasikan penggunaan internet dirumah, walau di Jayapura, Keerom,
Boven Digoel dan Nabire angkanya sekitar 30% (dan di Supiori dan Lanny Jaya sekitar 1%). Sekitar 4050% siswa mengakses internet melalui warung internet atau di tempat umum, tetapi tidak demikian
dengan Lanny Jaya atau Supiori.
Kepemilikan ponsel di kalangan siswa umumnya mendekati 70%, tetapi untuk Supiori dan Deiyai
hanya sekitar 30% (dan sekitar 14% bagi siswa Lanny Jaya). Bahkan di kelas 5, ada sekitar 40% yang
memiliki ponsel, meningkat hingga 50% untuk kelas 6 dan 70-80% untuk kelas 7-9. Perbedaan lokasi
menunjukkan sekitar 70% kepemilikan ponsel oleh siswa di daerah perkotaan, 60% di pinggiran kota
dan 50% di wilayah terpencil.
Ada beberapa masalah menarik yang diangkat di sini, yang nanti akan dibahas lebih lanjut padabab
berikutnya dalam laporan ini, yaitu di banyak kabupaten, penggunaan teknologi laptop dan ponsel
oleh siswa di rumah cukup tinggi, tetapi akses pada peralatan TIK di sekolah, sangat kurang.

7.1.3 Integrasi TIK ke dalam Mata Pelajaran Lain: Data Kepala Sekolah dan
Guru tentang Penggunaan TIK Siswa
Guru dan kepala sekolah dalam survei ini juga merinci tentang penggunaan berbagai jenis peralatan
TIK oleh siswa. Penggunaan ini meliputi komputer, laptop, tablet, fotokopi, internet, smartphone,
ponsel, kamera digital (1380 guru, tetapi ada lebih dari 120 jenis data 216 kepala sekolah). Mirip
dengan tanggapan siswa, tanggapan guru dan kepala sekolah bervariasi secara signifikan di seluruh
kabupaten.
Tabel 15 merinci tentang penggunaan TIK oleh siswa di sekolah menurut kepala sekolah dan guru
yang hasilnya tidak jauh berbeda. Para guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa komputer,
televisi, dan ponsel digunakan oleh lebih dari 30% siswa sebagai kegiatan TIK. Namun, penggunaan
laptop, printer, kamera digital dan media sosial atau email hanya digunakan oleh setengahnya.
Penggunaan internet oleh siswa sekitar 21% dan penggunaan teknologi tablet, ponsel dan proyektor
LCD sangat minim.
Tabel 15. Penggunaan berbagai TIK oleh Siswa di Sekolah: Respon Survei Kepala Sekolah/ Guru
Kepala sekolah

Guru

N=216%

N=1380 %

Komputer

33,2

32,2

Laptop

15,0

17,0

Tablet

5,3

8,0

Printer

19,1

15,2

Proyektor LCD

9,8

17,0

Kamera Digital

14,6

10,2

Telepon Pintar (Smart phone)

11,9

16,9

Ponsel

30,0

33,6

TV

35,4

26,5

DVD

22,2

17,2

Mesin Fotokopi

11,8

11,0

Media Sosial

18,5

19,4
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Email

14,4

13,7

Web Sekolah

7,1

7,9

Internet

21,8

21,1

Walaupun ada beberapa siswa yang menggunakan TIK dalam beberapa mata pelajaran, siswa dalam
survei tidak menjelaskan apakah penggunaan TIK ini cukup sering dilakukan. Gambar 8 menguraikan
hal ini.
Gambar 8. Penggunaan TIK oleh Siswa dalam Mata Pelajaran

1 = Tidak Pernah

2 = Kurang dari sebulan sekali

3 =Sekitar sebulan sekali

4 = Sekitar seminggu sekali

5 = Dua atau tiga kali seminggu

6=Sekali atau lebih dalam sehari

Seperti ditunjukkan pada Gambar 8, tanggapan terbanyak dari siswa adalah bahwa mereka 'tidak
pernah' menggunakan komputer, laptop, dan TIK lain dalam mata pelajaran sekolah.
Ketika penggunaan TIK oleh siswa di SD dan SMP masih pada tingkat dasar, studi kasus yang
dilakukan menunjukkan bahwa di Jayapura, Merauke, dan Nabire ditemukan ada siswa SMA yang
dapat mengoperasikan perangkat lunak multimedia dan kadang-kadang mendapatkan bayaran dari
pengusaha lokal dan masyarakat yang menggunakan keterampilan mereka (lihat Lampiran E). Sebagai
contoh, untuk melihat bagaimana kerjasama antara sektor swasta dan publik dalam melakukan
pembelajaran dunia nyata, SMK 3 Merauke adalah sekolah yang inovatif, yang mempersiapkan
siswanya untuk memiliki kecakapan hidup setelah tamat sekolah dalam bidang non akademik. Ini
membutuhkan kerjasama antara pihak pengusaha dan perusahaan publik/swasta seperti perusahaan
telekomunikasi, produsen traktor, dan perusahaan media dan bisnis-bisnis lain. Ciri penting dari
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sekolah ini adalah pendekatan dalam perencanaan kurikulum, termasuk TIK. Dalam kunjungan studi
kasus yang dilakukan, guru-guru sedang mengembangkan rencana kurikulum 5 tahun berbasis
penelitian dan penyelesaian masalah, dengan menggunakan skenario dunia nyata. TIK dirancang
untuk diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran (Kurikulum 2013). Perangkat keras dan lunak TIK
yang digunakan tidak hanya sebatas komputer desktop dengan program MS Word dan MS Excel, tapi
juga kamera digital, laptop dan notebook, perekam suara, penggunaan blog dan wiki, perangkat
lunak multimedia dan sebuah sistem manajemen pembelajaran. Ruang publik di pantau melalui video
yang terhubung dengan CCTV untuk menjaga keamanan siswa.

7.2 Penggunaan TIK oleh Kepala Sekolah dan Guru di
Sekolah
7.2.1 Jenis Penggunaan TIK: Peralatan dan Proses
Di samping penggunaan TIK oleh siswa di sekolah, penelitian ini juga melihat penggunaan TIK oleh
guru-guru dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka di sekolah. Tabel 16 menunjukkan
tanggapan kepala sekolah dan guru tentang berbagai peralatan TIK dan proses-prosesnya.
Tabel 16. Penggunaan berbagai jenis TIK di Sekolah oleh Kepala Sekolah/Guru
Kepala Sekolah N=216

Guru N=1380

%

%

Komputer

57,3

53,1

Laptop

71,2

64,2

Tablet

18,0

19,2

Printer

71,0

65,0

Proyektor LCD

50,0

42,2

Kamera Digital

43,4

34,1

Telepon Pintar (Smart phone)

30,9

39,9

Ponsel

71,1

72,1

TV

56,9

55,9

DVD

40,6

36,3

Mesin Fotokopi

31,7

37,1

Media Sosial

32,6

39,9

Email

51,8

45,5

Web Sekolah

39,2

27,9

Internet

67,1

43,6

Tabel 16 menunjukkan bahwa 64% - 70% dari responden menggunakan laptop, printer dan ponsel
untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Penggunaan televisi, email dan proyektor LCD oleh kepala
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sekolah dan guru adalah 42% - 56%. Penggunaan internet tampaknya bervariasi untuk kepala sekolah
dan guru, yaitu 67,1% untuk kepala sekolah dan 43,6% untuk guru. Telepon pintar (smart phone),
media sosial, dan website sekolah digunakan oleh kepala sekolah dan guru sekitar 27% -39%. Tablet
adalah yang terendah penggunaannya oleh kepala sekolah dan guru (18% - 19%).
Tabel 17 memberikan rincian penggunan TIK tertentu di sekolah oleh kepala sekolah dan guru.
Informasi lebih lanjut disampaikan dalam Lampiran G.
Tabel 17. Frekuensi Penggunaan TIK Pilihan oleh Kepala Sekolah/Guru
Kepala Sekolah (jumlah = 21) 8

Guru (jumlah = 1500)

Setiap hari/
2-3 kali seminggu

Setiap hari/
Tidak pernah

%

2-3 kali seminggu

Tidak pernah

%

Komputer

42,9

41,1

27,3

48,5

Laptop

60,8

27,4

41,8

37,8

Tablet

10,3

88,3

11,4

82,6

Internet

27,1

55,0

28,2

56,3

Email

22,7

52,8

11,7

68,4

Tabel 17 menunjukkan bahwa sekitar 40% kepala sekolah dan 27% guru menggunakan komputer
setiap hari/atau 2-3 kali seminggu (dan sekitar 40%-50% tidak pernah menggunakan).
Yang menarik lainnya dari tabel diatas adalah:
•

Penggunaan laptop lebih sering daripada komputer, sekitar 60% kepala sekolah dan 40%
guru menggunakan setiap hari/2-3 kali seminggu (ada sekitar 27% kepala sekolah dan 41%
guru-guru yang tidak pernah menggunakan laptop).

•

Tablet jarang digunakan, hanya ada sekitar 10% kepala sekolah dan guru yang
menggunakannya setiap hari/2-3 kali seminggu. Lebih dari 80% kepala sekolah maupun guru
tidak menggunakan tablet.

•

Penggunaan internet setiap hari/2-3 kali setiap minggu, dilakukan oleh sekitar 27% kepala
sekolah dan guru. Sekitar 55% dari masing-masing kelompok ini tidak pernah menggunakan
internet.

•

Email digunakan setiap hari/2-3 kali seminggu oleh 32,7 % kepala sekolah dan 11,7% guru,
tetapi lebih dari setengah kepala sekolah dan guru 'tidak pernah' menggunakan email.

Yang menarik terkait cara guru mengintegrasikan TIK di seluruh mata pelajaran adalah dengan
penggunaan proyektor LCD dan laptop. Beberapa sekolah memiliki proyektor LCD untuk hampir
semua kelas. Sebagian besar memiliki hanya beberapa proyektor LCD. Dalam FGD, diungkapkan
bahwa potensi proyektor LCD dan laptop dalam mendukung perubahan pedagogis adalah dimana
TIK dapat digunakan untuk memutar film, animasi dan menampilkan berbagai materi pelajaran lain
dibandingkan dengan yang dapat dilakukan dengan menggunakan buku teks belaka. Karena
kurangnya proyektor LCD, salah satu guru dalam FGD mengatakan bahwa ia membuat perencanaan
pelajarannya di rumah, termasuk mencari bahan yang menarik dan kemudian membawa laptop-nya
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ke sekolah dan menunjukkan bahan-bahan tersebut kepada para siswa satu per satu, sehingga dapat
menarik perhatian dan menambah pengetahuan siswa.
Beberapa guru mengatakan bahwa komputer dan laptop lebih sering digunakan untuk keperluan
administrasi ketimbang untuk mengajar dan bekerja dengan siswa di kelas. Sebagai contoh, salah satu
guru mengungkapkan:
'komputer digunakan untuk keperluan administrasi sekolah, seperti mengecek
ketidakhadiran guru, surat-surat penting, mengetik pertanyaan... Sedangkan untuk
pembelajaran... tidak pernah digunakan '.

7.2.2 Penggunaan Perangkat Lunak oleh Kepala Sekolah dan Guru
Jenis penggunaan TIK yang ditunjukkan oleh 219 kepala sekolah dan 1500 guru adalah untuk
administrasi, dan aspek mengajar dan belajar, dimana peran kepala sekolah kadang-kadang
mencakup kedua tanggung jawab ini. Ini terungkap dalam beberapa perbedaan penggunaan TIK. Ini
dapat dilihat pada Tabel 18.
Tabel 18. Persentase Penggunaan TIK untuk Tujuan Tertentu
Guru

Kepala Sekolah

N= 1500

N= 219

Presentasi

50,4%

54,8%

Email

29,1%

45.0%

Penelitian Internet

24,4%

23.0%

Penilaian dan Pelaporan kepada orang tua

54,2%

63,3%

Daftar hadir kelas

72,5%

69,1%

Jaringan sosial dengan kolega

51,2%

32,7%

Mendukung siswa untuk mencapai hasil yang baik pada
Kurikulum 2013

70,5%

69,6%

Penggunaan TIK

Tabel 18 menunjukkan, sekitar 70% guru menggunakan TIK untuk administrasi kelas atau
mempersiapkan pelajaran. Yang paling umum dilakukan adalah membuat daftar siswa (72,5%),
mendukung siswa untuk mencapai hasil yang baik pada Kurikulum 2013 (70,5%) serta penilaian dan
pelaporan kepada orang tua (54,2%). Sementara itu TIK yang digunakan oleh kepala sekolah memiliki
peran ganda, administrasi dan mengajar, yaitu untuk membuat daftar hadir (69,1%), penilaian dan
pelaporan kepada orang tua (63,3%), presentasi (54,8%), dan email (45.0%). Hanya sekitar 23-24%
kepala sekolah dan guru yang menggunakan TIK untuk kepentingan penelitian di internet (23,0%).
Mengenai frekuensi penggunaan TIK oleh kepala sekolah dan guru untuk jenis perangkat lunak
tertentu, Word digunakan seminggu sekali/2-3 kali seminggu oleh 39,6% guru, spreadsheet (Excel)
yang dilakukan dengan pola serupa oleh 28,7% guru. Kepala sekolah juga menggunakan Word setiap
hari/ 2-3 kali seminggu (43,1%) dan sekitar 15% - 18% dipakai oleh kepala sekolah untuk kegunaan
lain dengan frekuensi setiap minggu/ 2-3 kali seminggu, seperti untuk penggunaan spreadsheet,
perangkat lunak grafis, dan PowerPoint.
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Tingkat penggunaan perangkat lunak yang lebih luas lagi oleh beberapa guru juga terungkap dalam
studi kasus, meskipun ini tentu saja tidak tersebar luas. Dalam konteks studi kasus Jayapura dan
Nabire, guru mempersiapkan pelajaran dengan menggunakan animasi yang dibuat sendiri, video
pendek, dan gambar-gambar lainnya. Beberapa sekolah memberikan layanan internet gratis di rumah
para guru.
Jenis TIK yang sering digunakan oleh kepala sekolah dan guru di rumah adalah laptop (81,3% kepala
sekolah, 80% guru) dan printer (65,4% kepala sekolah, 58,1% guru). Jenis TIK lain yang sering
digunakan adalah DVD player (44,5% kepala sekolah, 48,1% guru), kamera digital (49,1% kepala
sekolah, 37,2% guru) dan teknologi ponsel (28,4% kepala sekolah, 38,4% guru). Aktivitas lain yang
sering dilakukan adalah penggunaan SMS di rumah (78,1% kepala sekolah, 83,8% guru) dan akses
internet untuk media sosial (32,7% kepala sekolah, 48,1% guru).

7.3 Pedagogi
Walaupun banyak guru mengatakan bahwa mereka menggunakan berbagai jenis TIK di rumah
maupun di sekolah, penggunaan di sekolah lebih banyak untuk keperluan administrasi seperti
mempersiapkan pelajaran, menggunakan printer, melakukan penilaian dan pelaporan, kadangkadang menggunakan proyektor LCD di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan tanggapan siswa di banyak
kabupaten terkait penggunaan TIK oleh guru, seperti tampak pada Gambar 9.
Gambar 9. Tanggapan Survei Siswa di Seluruh Kabupaten tentang Penggunaan Berbagai TIK
oleh Guru

Pada Tabel 21, sekitar 64,9% siswa di Jayapura sangat setuju/setuju bahwa guru menggunakan
berbagai TIK. Angka ini juga menggambarkan penggunaan untuk semua kabupaten. Untuk Keerom,
Boven Digoel, Merauke dan Nabire, angka ini meningkat menjadi di atas 70%. Sementara itu, 70%
siswa di Supiori, dan 63,5% di Lanny Jaya mengatakan tidak ada akses TIK yang jelas.
Sementara beberapa guru menggunakan TIK di dalam kelas seperti proyektor LCD dan laptop untuk
mendemonstrasikan informasi, tidak ada informasi yang jelas apakah penggunaan TIK baik oleh siswa
maupun guru mendorong siswa menjadi independen, kreatif dan kolaboratif melalui penggunaan TIK
yang terintegrasi di seluruh mata pelajaran.
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Setiap studi kasus yang dilakukan oleh evaluator menyoroti masalah TIK dan pedagogi dan kebutuhan
untuk mendukung pembelajaran profesional danjuga masalah peralatan. Sebagai contoh, dalam
laporan studi kasus Merauke (lihat Lampiran E), kurangnya akses pada laptop cukup membatasi
peluang bagi guru untuk memasukkan lebih banyak TIK dalam daftar strategi mengajar (pedagogical
repertoire) dan untuk mendukung pembelajaran siswa.
Namun, mengingat tingginya tingkat kepemilikan siswa akan ponsel dan laptop, dan akses TIK juga
tersedia di peralatan ini, maka kebijakan sekolah mungkin perlu dipikirkan kembali. Kepala sekolah
dalam tanggapan survei terbuka mengatakan bahwa sekolah memiliki kebijakan tentang teknologi
ponsel, belum ada indikasi yang jelas apakah penggunaan telepon pintar (smartphone) merupakan
faktor pendukung atau penghalang. Intinya adalah bahwa memungkinkan siswa untuk membawa
teknologi laptop dan ponsel ke sekolah adalah cara untuk mengatasi masalah akses dan hal ini
memungkinkan para guru untuk mulai memikirkan kembali pedagogi dan mengintegrasikan TIK
dalam semua mata pelajaran, dan siswa dapat berbagi dan bekerja sama dalam proses pembelajaran
mereka.

7.4 Ringkasan
Bab ini fokus pada aspek-aspek mengajar dan belajar yang relevan dengan penggunaan komputer,
laptop, dan perangkat lunak.
Beberapa temuan penting tentang penggunaan komputer, laptop, dan perangkat lunak lain oleh
siswa telah diuraikan.
•

Tingkat penggunaan TIK di ruang kelas atau laboratorium komputer sangat rendah. 75%
siswa di semua kabupaten dan 70% siswa di semua umur/kelas, menunjukkan bahwa mereka
tidak pernah menggunakan komputer/laptop/tablet di laboratorium komputer dan hanya
sekitar 20% menunjukkan bahwa mereka menggunakan TIK, setidaknya seminggu sekali
(misalnya Jayapura, Keerom).

•

Di Nabire, setidaknya 31,38% menggunakan TIK dasar seminggu sekali di lab. komputer.
Untuk beberapa kabupaten tidak ada penggunaan laboratorium komputer, misalnya Supiori.

•

Banyak siswa mengungkapkan sejumlah masalah, yaitu tidak ada peralatan, peralatan rusak,
tidak ada listrik, dan tidak ada internet.

•

Banyak siswa yang memiliki laptop dan telepon pintar (smartphone) tetapi mereka tidak
diperbolehkan untuk membawa peralatan ini ke sekolah dan ini merupakan kebijakan kepala
sekolah.

•

Antara 81% dan 93% siswa mengatakan mereka tidak menggunakan laptop atau tablet di
sekolah,dan tidak pernah menggunakan email atau pesan teks, atau kamera digital.

•

Sekitar 73% siswa mengatakan tidak ada penggunaan internet di sekolah.

•

Pembelajaran komputer yang wajib setiap minggu untuk siswa pada dasarnya terfokus pada
proses komputer dasar, melatih keterampilan mengetik dan menggunakan Excel, Power
Point dan Word, dengan sedikit kegiatan yang kreatif.

Ada masalah yang penting diangkat di sini, yaitu siswa memiliki akses minim pada perangkat TIK di
sekolah, tapi mereka umumnya tidak diperbolehkan untuk membawa peralatan mereka sendiri dari
rumah. Hal ini perlu lebih serius diperhatikan.
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Mengenai penggunaan komputer dan laptop oleh guru dan kepala sekolah, sekitar 70% penggunaan
adalah untuk tujuan administrasi kelas atau persiapan pelajaran, bukan digunakan untuk
pembelajaran siswadi kelas. Dengan menggunakan TIK di kelas, guru memiliki potensi untuk
membuat pelajaran lebih hidup dan membangkitkan minat siswa dan meningkatkan partisipasi
mereka dalam proses belajar. Hal ini membutuhkan pengembangan profesi guru untuk membangun
pemahaman dan menggali potensi TIK untuk belajar dan mengajar.

90

Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan

Bab 8

Infrastruktur, Perencanaan dan
Pendanaan TIK

Bab ini berhubungan dengan wilayah penelitian 2 dan infrastruktur, menjelaskan tentang perangkat
keras, pemeliharaan, perencanaan, dukungan pendanaan dan berbagai tantangan dalam
penggunaan TIK dalam pendidikan, administrasi dan untuk belajar dan mengajar.

8.1 Perangkat Keras
8.1.1 Perangkat TIK Saat Ini
Survei tambahan yakni dengan menelpon kepala sekolah juga dilakukan. Tujuannya adalah untuk
mengetahui perangkat keras yang tersedia di sekolah saat ini, seperti jumlah komputer, laptop, tablet,
LCD dan televisi. Survei tambahan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tanggapan dari survei dan
FGD tentang mengajar dan belajar dapat disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya/konteks sekolah
masing-masing, serta untuk mendapatkan gambaran tentang penggunaan peralatan itu di bidang
administrasi.
Tabel 19 merinci peralatan TIK yang saat ini tersedia untuk digunakan, berdasarkan tanggapan dari
104 kepala sekolah. Tabel ini menunjukkan bahwa komputer yang ditempatkan dalam sebuah ruang
komputer, mendominasi konfigurasi/susunan komputer TIK di sekolah, hampir setengah dari sekolahsekolah itu memiliki komputer kurang dari 5 (dan sekitar sepertiga hanya memiliki satu atau dua unit,
22 sekolah diantaranya tidak memiliki komputer). Hanya ada sedikit yang memiliki laptop,
setengahnya hanya memiliki satu atau dua laptop dan tidak ada yang memiliki tablet. Sekitar 40% dari
sekolah yang dihubungi tidak memiliki LCD dan lebih dari 40% memiliki satu atau dua LCD.
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Tabel 19. Peralatan TIK Saat Ini: Tanggapan Survei Kepala Sekolah
N=104
Jumlah
sekolah
− Memiliki
Komputer

Jumlah
sekolah
Memiliki
− Laptop

Jumlah
sekolah
Memiliki
− Tablet

Jumlah
sekolah
Memiliki
− LCD

Jumlah
sekolah
Memiliki
− TV

0

22

25

104

41

30

1-2

31

49

48

64

3-5

12

25

13

10

6-10

10

4

2

11-15

4

1

16-20

14

21-25

6

26-30

1

31-35

1

36-40

3

Jumlah unit
peralatan

Penting untuk dicatat tentang perbedaan antara kabupaten dan antara sekolah dalam kabupaten.
Studi kasus yang dilakukan di Jayapura pada evaluasi ini, terutama pada sekolah-sekolah tertentu
yang dikunjungi, menunjukkan bahwa beberapa sekolah memiliki jumlah peralatan yang cukup.
Sebagai contoh, di beberapa studi kasus di Jayapura, ada sekolah yang memiliki 3 hingga 4
laboratorium, termasuk laboratorium untuk mikro-elektronik yang memiliki 30 komputer dan
beberapa proyektor LCD. Sekolah mulai menyadari bahwa LCD merupakan salah satu unit TIK yang
memiliki potensi untuk merubah pedagogi. Beberapa sekolah di Merauke memiliki satu LCD dihampir
setiap kelas.

8.1.2 Bawalah Peralatanmu Sendiri
Salah satu cara untuk mengatasi kendala keuangan dan memastikan tercukupinya kebutuhan
perangkat TIK adalah dengan memperbolehkan siswa untuk membawa dan menggunakan laptop
dan ponsel milik sendiri ke sekolah untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam survei
terhadap siswa, hampir semua siswa mengatakan bahwa mereka dilarang membawa ponsel ke
sekolah, mereka hanya boleh membawa laptop jika diminta oleh guru. Dalam wawancara dan FGD,
alasan-alasan yang dikemukakan terkait kebijakan ini adalah bahwa orang tua, guru dan kepala
sekolah khawatir kalau peralatan itu hilang, menghindari kecemburuan sosial, kekhawatiran bahwa
siswa akan terganggu di kelas, dan kekhawatiran bahwa siswa akan mengakses bahan-bahan yang
tidak pantas dari situs web.
Hasil FGD menunjukkan bahwa sekitar 40-50% siswa dari sekolah-sekolah yang mengizinkan siswanya
untuk membawa peralatan mereka sendiri, menggunakan peralatan itu bersama siswa-siswa lainnya
untuk tujuan positif dalam belajar dan bekerjasama. Beberapa sekolah pada studi kasus di Jayapura
dan Merauke telah mempunyai program yang disebut ‘bawa perangkatmu sendiri’. Program ini
berhasil dan siswa hanya mengakses internet dalam mata pelajaran mereka.
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8.1.3 Pentingnya Peralatan TIK dalam Kerangka Pekerjaan
Bab-bab sebelumnya dari laporan ini telah menguraikan berbagai aspek infrastruktur dan perangkat
keras yang relevan dengan TIK dalam pendidikan di Papua baik berupa TV-E maupun pusat-pusat TIK.
Dalam survei tertulis yang dilakukan, kepala sekolah dan guru ditanya tentang seberapa penting
keberadaan berbagai jenis perangkat keras atau aspek-aspek lain dalam keberhasilan TIK dalam
pendidikan. 65,9% dari 145 Kepala sekolah mengatakan bahwa selain untuk pengembangan profesi,
ketersediaan laboratorium dengan komputer yang dapat berfungsi dengan baik, merupakan prioritas
utama, (27,7% mengatakan perangkat kerastidak penting; 6,4% mengatakan tidak tahu). Demikian
pula, 74.7% dari 1506 guru menyadari akan pentingnya laboratorium komputer(18.4% mengatakan
tidak penting; 6.9% memberi tanggapan ‘tidak tahu’).
Mengenai pentingnya ketersediaan kelas yang dilengkapi dengan seperangkat komputer, 58.6% dari
129 kepala sekolah mengatakan penting dan 35.9% mengatakan tidak penting (5.5% tidak memberi
tanggapan). Demikian pula dengan guru, 55.8% mengatakan penting (38.2% mengatakan tidak
penting; 6% tidak memberi tanggapan).

8.2 Pendanaan dan Perencanaan untuk TIK
Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan beberapa aspek penting tentang peralatan TIK dan sumber
daya listrik yang telah disediakan pemerintah untuk beberapa sekolah di Papua selama dekade
terakhir. Juga terdapat beberapa sekolah yang telah mendapatkan dukungan dari yayasan dan
organisasi lainnya. Beberapa sekolah telah memiliki akses TIK melalui sumber dana dari komite
sekolah atau kontribusi orang tua.
Survei tanggapan kepala sekolah (N = 214) mengenai pendanaan diuraikan pada Tabel 20.
Tabel 20. Sumber Pendanaan TIK
Sumber Dana

Ya %

Tidak %

Tidak Tahu %

Hibah Pemerintah Indonesia

36,0

48,6

15,4

Pemerintah Provinsi Papua, misalnya
BOSDA

50,7

40,0

9,3

Kabupaten

44,3

47,6

8,0

Bantuan Donor, misal UNICEF

1,0

85,2

13,8

Program penelitian universitas

1,9

84,8

1,9

Yayasan

11,4

77,7

10,9

Komite sekolah/ kontribusi orangtua

24,8

66,4

8,9

Dana dari pemerintah pusat, Papua dan kabupaten-kabupaten merupakan sumber pendanaan utama
dan baik sekolah negeri dan sekolah swasta. Cara untuk dapat mengakses pendanaan ini dengan
tampaknya berbeda-beda. Perlu dicatat bahwa banyak kepala sekolah memberi jawaban 'tidak' atau
'tidak tahu' dalam tanggapan survei mereka tentang bentuk pendanaan. Sepertinya hal ini merupakan
bentuk keengganan mereka untuk menjawab pertanyaan ini. Hal lain yang menarik adalah sekitar
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25% kontribusi sekolah, komite sekolah dan dari orang tua siswa, digunakan untuk TIK. Sekitar 11%
sekolah mendapat dana untuk TIK dari yayasan.
Jumlah anggaran sekolah untuk TIK pada umumnya kurang dari Rp 20.000.000,- (68,1% sekolah), Rp
20.000.000,- hingga Rp 40.000.000,- (13,3% sekolah). Mengenai penggunaan dana, dari tanggapan
kepala sekolah diketahui bahwa penggunaan terbesar adalah untuk biaya listrik (55%), untuk biaya
pemeliharaan dan biaya internet masing-masing menghabiskan 25% sebesar 8,3% untuk pengadaan
peralatan baru; dan 18% untuk penggantian peralatan.
Selain sumber dana dan jumlahnya, yang juga menarik adalah bagaimana dana itu diperoleh. Dalam
studi kasus di Merauke (Lampiran E), guru dan kepala sekolah yang diwawancarai di salah satu sekolah
mengatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk pengadaan perangkat TIK diatur cukup ketat:
sekolah bisa menambah komputer (atau laptop/tablet), satu perangkat per kelas setiap tahunnya. Ini
berarti jika sebuah sekolah memiliki 20 kelas, sekolah hanya dapat merencanakan pembelian 20
perangkat TIK setiap tahunnya.

8.3 Infrastruktur TIK dan Rencana Pengembangan Profesi di
Bidang TIK
Dalam survei, kepala sekolah dimintai tanggapannya tentang apakah sekolah memiliki program
pembelian perangkat TIK dan perencanaan tentang TIK. Tentang pembelian, sekitar 44,7% kepala
sekolah memiliki rencana pembelian perangkat TIK (49,8% mengatakan 'tidak' dan 5,5% mengatakan
‘tidak tahu'). Tentang memiliki perencanaan TIK, 68,9% memberikan jawaban 'ya' dan 27,9%
memberikan indikasi 'tidak ada tanggapan'.
Selama kunjungan FGD ke 12 sekolah, beberapa sekolah menjelaskan bahwa dana untuk TIK
diperoleh dari RAPBS, yang pada beberapa sekolah, dokumennya dipajang secara mencolok di bagian
luar dekat kantor sekolah, agar dapat dibaca oleh umum. Namun informasi yang diberikan tidak
terlalu rinci dan tidak ada rencana tidak lanjut dan berjangka panjang yang disampaikan.
Selama kegiatan studi kasus dan FGD, sekolah diminta untuk menunjukkan dokumen rencana
pengadaan infrastruktur TIK dan pengembangan profesi guru terkait TIK. Dalam banyak kasus,
dokumennya tidak tersedia secara tertulis. Di daerah lain, keberadaan dokumen ini membuktikan
adanya praktek-praktek berkelanjutan dan dalam beberapa kasus, hal ini diwajibkan oleh pemerintah.
Ada empat rencana ditunjukkan kepada evaluator, satu dari situs SMPLB (SMP Luar Biasa), 2 dari SMP
dan 1 dari SMA.
Dokumen perencanaan menggambarkan kemajuan sekolah-sekolah tersebut, dimana sekolahsekolah yang besar menambah lebih banyak jenis-jenis infrastruktur (perangkat komputer, LCD
Proyektor dan printer), sementara sekolah yang lebih kecil umumnya agak lebih berhati-hati karena
anggarannya lebih kecil. Satu sekolah mempunyai rencana untuk membentuk Gugus Tugas Guru dan
sebuah rencana induk untuk infrastruktur dan pengembangan professi guru. Rencana ini dimulai
dengan mengembangkan sistem manajemen pembelajaran berbasis Moodle dan Edmodo. Beberapa
dari sekolah-sekolah ini telah menyiapkan guru dan teknisi TIK, di beberapa sekolah keduanya
dijalankan oleh orang yang sama. Salah satu SMA yang dikunjungi merupakan pusat pengembangan
profesi guru, TIK kabupaten dan sudah ditetapkan sebagai pusat pengujian untuk kompetensi kepala
sekolah di masa depan.
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Isi dari perencanaan ini dianalisis pada Tabel 21. Tampak bahwa pada beberapa sekolah ini,
perencanaan memiliki dampak pada beberapa isu-isu yang dalam penelitian ini juga ditemukan di
tempat lain, yaitu tidak tersedianya perangkat dan program pengembangan profesi.
Tabel 21. Perencanaan TIK
Dalam rencana anggaran pembelian
2015

Tersedia sekarang ini

Jumlah
perangkat
komputer

Jumlah
LCD

Jumlah
perangkat
TIK
lainnya

Rencana
PD

Jumlah
perangkat
komputer

Jumlah
LCD

Jumlah
perangkat TIK
lainnya

3

0

1 kamera

No

10

0

0

SMP 1 (jumlah
siswa =170)

18

1

1 kamera

No

70

10

2 kamera

SMP 2

45

3

3 kamera

Ya

36

4

SMPLB
(jumlah siswa
=22)

5 printer
1 scanner

SMA

36

20

5 kamera

Ya

135

0

Software
untuk
multimedia

Melihat informasi rinci dari beberapa sekolah-sekolah dalam studi kasus, secara umum sekolah yang
memiliki dokumen perencanaan TIK yang baik, tampaknya memiliki akses TIK yang lebih baik untuk
siswa-siswanya, lebih banyak perangkat komputer yang tersedia dan terlihat adanya pelajaran yang
dijadwalkan mingguan dan kegiatan praktek.

8.4 Dukungan dan Tantangan
Survei, FGD dan wawancara menunjukkan betapa pentingnya TIK, dan juga sulitnya tantangan yang
dihadapi oleh sekolah untuk mengadakannya. Baik siswa, guru dan kepala sekolah, semuanya
menekankan pada persoalan kurangnya ketersediaan dana untuk membeli perangkat komputer
dalam jumlah dan kualitas yang cukup, kurang tersedianya sumber energi listrik, biaya internet yang
tinggi, dan koneksi internet yang tidak dapat diandalkan, atau tidak tersedianya jaringan internet.
Inilah tantangan yang mereka hadapi. Dalam FGD, banyak kepala sekolah yang juga menyampaikan
masalah-masalah terkait pemeliharaan, dulu ada peralatan yang diberikan oleh lembaga-lembaga
lain, tapi tidak sesuai untuk kondisi lokal, atau ada bagian peralatan yang rusak dan tidak dapat
diganti. Kurangnya keterampilan teknis di sekolah yang ada di beberapa daerah dan komunitas
terpencil, juga merupakan masalah tersendiri. Selain itu juga ada masalah lain yang diungkap seperti
peralatan yang dicuri atau sengaja dirusak. Dalam wawancara, beberapa kepala sekolah
menyampaikan bahwa mereka tidak akan membeli laptop atau tablet, dantidak mengizinkan siswa
untuk membawa peralatan mereka sendiri dari rumah untuk digunakan di sekolah, karena alasan
keamanan. Dalam FGD di Jayapura, masalah tentang kurangnya daya listrik (sering mati) juga
disampaikan. PLN pun telah diberi tahu tentang masalah ini.
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Dalam pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban terbuka, siswa menyampaikan keinginan mereka
untuk dapat menggunakan TIK dan internet guna mendapatkan akses terhadap informasi, menambah
pengetahuan dan dapat belajar lebih cepat. Namun sayangnya, sebagian besar tanggapan berkisar
tentang masalah-masalah TIK secara umum, seperti; komputer tidak ada, atau tidak ada TIK, atau tidak
tersedianya sumber energi, peralatan yang rusak, listrik sering padam, ketidakhadiran guru dan
peraturan yang melarang membawa ponsel dan laptop ke sekolah.
Gambar 10 menunjukkan beberapa peralatan komputer rusak yang ditemukan pada banyak lokasi
yang dikunjungi selama studi kasus.
Gambar 10. Komputer Rusak

Di samping tantangan ini, terdapat beberapa dukungan posiif dari Komite Sekolah dan kontribusi
orang tua dan kemitraan dengan perusahaan lokal dan LSM.
Pentingnya kontribusi Komite Sekolah atau orang tua untuk mendanai pengadaan perangkat seperti
komputer dan laptop atau akses internet, perlu diberi penekanan. Walau sementara ini tampaknya
baru hanya terjadi pada sekitar 25% sekolah-sekolah yang disurvei, FGD dan studi kasus menunjukkan
berbagai model pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam studi kasus di Nabire, pembelian
laptop guru dilakukan melalui koperasi sekolah, dengan fasilitas kredit yang tersedia. Beberapa
sekolah memiliki komite bersama orang tua yang bertemu secara teratur dan membahas TIK dan juga
menyediakan dana untuk membeli peralatan. Siswa di satu sekolah membayar Rp 70.000,- per bulan
untuk peralatan dan internet. Informasi yang lebih rinci dapat dibaca pada dalam Lampiran E.
Kemitraan dengan pihak swasta terbukti memberikan manfaat bagi sekolah seperti yang terjadidi
Jayapura. Beberapa contoh yang relevan di beberapa sekolah adalah kemitraan dengan Bank,
perusahaan telekomunikasi dan agen penjualan mobil (dealer) mobil. Jurusan teknik penerbangan di
salah satu sekolah, mendapat bantuan dari pengelola Bandar Udara lokal. Untuk meningkatkan
koneksi internet, beberapa sekolah memiliki rencana ke depan termasuk melaksanakan kegiatan
kewirausahaan. Rencana lain yang perlu mendapat perhatian, diuraikan oleh satu sekolah yaitu
pembukaan jurusan komputer dan jaringan. Satu sekolah yang lain, berencana membuka unit usaha
pusat pelatihan TIK untuk perusahaan dan lembaga lainnya di Jayapura. Lihat rinciannya pada
Lampiran E.
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8.5 Ringkasan
Bab ini fokus pada perangkat keras, pemeliharaan, perencanaan dan dukungan pendanaan dan
tantangannya.
Beberapa temuan pokok yang telah disampaikan.
•

68,1 % kepala sekolah mengatakan mengeluarkan dana kurang dari Rp20.000.000,- rupiah
per tahun; 13,3% menghabiskan Rp 20.000.000,- sampai Rp 40,000,000,-

•

55% kepala sekolah menggunakan sebagian besar dana untuk biaya listrik; 20%
menghabiskan dana yang cukup besar untuk biaya internet dan pemeliharaan peralatan, dan
hanya sedikit dana untuk pembelian peralatan baru dan penggantian peralatan.

•

24,8% kepala sekolah mendapat dukungan dana untuk TIK dari Komite Sekolah/ orangtua;
11,4% mendapatkan dana dari yayasan.

•

44,7% kepala sekolah memiliki rencana pembelian perangkat TIK; 68,9% memiliki rencana TIK
dan beberapa rencana rinci yang telah teruji, meskipun ketika diminta pada saat dilakukan
studi kasus dan FGD, umumnya hal ini tidak selalu tersedia .

•

Tanggapan dari 104 kepala sekolah tentang ketersediaan perlengkapan TIK saat ini, hampir
setengah dari sekolah-sekolah yang terlibat dalam penelitian ini memiliki kurang dari lima
komputer (dan sekitar sepertiganya memiliki hanya satu atau dua komputer, dan 22 sekolah
tidak memiliki komputer)

•

Saat ini akses terhadap peralatan masih rendah, perbandingan/rasio antara siswa dengan
komputer masih relatif tinggi, ada beberapa yang memiliki laptop (sekitar setengah dari
jumlah sekolah memiliki satu atau dua laptop, dan tidak ada yang memiliki tablet). Sekitar
40% dari sekolah tidak memiliki LCD dan lebih dari 40% memiliki satu atau dua LCD.

•

Kepala sekolah mengatakan bahwa laboratorium komputer dengan perangkat TIK yang
berfungsi baik merupakan prioritas yang utama, ada 65,9% kepala sekolah dan 74.7% guru
mengungkapkan hal serupa.

•

58,6% dari 129 kepala sekolah mengungkapkan pentingnya keberadaan sebuah kelas
dengan seperangkat komputer dan 55.8% guru mengatakan hal yang sama.

•

Beberapa rencana pembelian TIK yang rinci juga terlihat, dan unit-unit itu akan dibeli oleh
sekolah-sekolah melalui proses yang sistematis dan mereka telah membeli satu sampai dua
unit setiap tahun, sesuai persyaratan pendanaan BOS.

Pentingnya perencanaan TIK yang terdokumentasi dengan baik juga digarisbawahi. Dengan cara ini,
sekolah-sekolah akan memiliki akses TIK yang lebih baik bagi siswa, dimana lebih banyak perangkat
komputer yang tersedia dan siswa dapat mengakses untuk pembelajaran setiap minggu termasuk
untuk praktek.
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Bab 9

Pengembangan Profesi untuk TIK

Sebuah aspek penting yang menjadi fokus dalam evaluasi wilayah 2 ini adalah meneliti isu-isu yang
terkait dengan penerapan dan bagaimana keterampilan TIK para pendidik dan kepala sekolah telah
dikembangkan. Ini untuk memastikan kesiapan mereka dalam memanfaatkan TV-E dan TIK lainnya
dalam program pendidikan. Bab ini menguraikan pengembangan profesi untuk pemanfaatan TIK
pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ Dinas Pendidikan dan tingkat sekolah. Peran perguruan
tinggi dan KPG juga digali, baik dari segi mempersiapkan calon guru untuk karir mengajar mereka di
masa depan, dalam dunia yang berorientasi pada TIK dan dalam rangka mendukung proses
pembelajaran profesi guru yang berkelanjutan.

9.1 Isu-isu Kontekstual dalam Pengembangan Profesi
9.1.1 TIK dan Konteks Pengembangan Profesi
Pentingnya pengembangan profesi dalam keterampilan TIK guru, telah disinggung secara panjang
lebar pada Bab 1. Beetham dan Sharpe (2013) menegaskan tentang pentingnya pengembangan
profesi yang terarah guna menangani isu-isu spesifik yang menjadi perhatian guru. Dukungan yang
berbeda-beda termasuk fokus pada ruang kelas, menyaksikan guru-guru lain memperagakan
pembelajaran yang efektif dengan TIK di dalam kelas, serta memiliki akses terhadap berbagai
teknologi (Tomlinson & Allan, 200). Werang dkk (2014) dalam penelitiannya dalam konteks Papua di
Merauke menyoroti tentang pentingnya peningkatan kualitas hasil belajar siswa melalui
pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi secara digital telah mendapat perhatian sebagai
salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil (Luka bakar & Bodrogini, 2011).
Timperly (2007) juga menegaskan pentingnya bagi kepala sekolah dan guru untuk menghadiri
kegiatan-kegiatan konferensi yang dipandu oleh para ahli dan juga memanfaatkan kesempatan untuk
terus belajar dari teman sejawat di lingkungan sekolah. Pradhan & de Ree (2014) menekankan tentang
pentingnya guru untuk terus bekerja bersama. Pembinaan dan bimbingan merupakan bagian penting
dari pengembangan profesi ini. Demikian juga memodelkan praktek-praktek alternatif dan
menunjukkan bukti dari peningkatan hasil pembelajaran siswa.
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Salah satu wilayah fokus evaluasi ini adalah pelaksanaan program pengembangan profesi dan
bagaimana keterampilan TIK untuk pendidik dan kepala sekolah dikembangkan, untuk memastikan
adanya kesiapan pemanfaatan TV-E dan TIK lainnya dalam program pendidikan.
Dalam Strategi Implementasi 2010-2014, pengembangan profesi dianggap sebagai sebuah aspek
penting yang berkaitan dengan pengembangan ketrampilan teknis dan manajemen staff yang
relevan, yang diperlukan untuk mengoperasikan TIK berbasis sekolah dan juga dalam membangun
keterampilan kepemimpinan TIK bagi kepala sekolah dan keterampilan komputer dasar guru. Peran
LPTK dalam mendukung kegiatan pelatihan juga akan ditonjolkan.
Kerangka Kerja UNESCO dan Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (masing-masing pada tahun 2011 dan 2012), seperti diuraikan dalam Bab 1,
menjelaskan tentang tahapan-tahapan melek TIK, Pendalaman Pengetahuan, dan Penciptaan
Pengetahuan (juga pada kerangka Tahun 2012, Berbagi Pengetahuan). Domain-domain Kebijakan,
Kurikulum dan Penilaian; Pedagogi; TIK; Organisasi dan Administrasi, juga Pengembangan Profesi,
merupakan bagian dari kerangka kerja terkait. Mengingat pelaksanaan strategi 2010-2014 difokuskan
pada keterampilan komputer dasar guru, fokus pengembangan profesi TIK tampaknya telah berada di
tingkat fase awal 'melek' teknologi. Kerangka kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012)
mengindikasikan bahwa ini adalah tentang pemahaman terhadap kebijakan, merancang kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan peralatan TIK; menggunakan TIK untuk mengeksplorasi
pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan untuk pengembangan individu atau berkolaborasi pada
tingkat dasar; mendukung siswa untuk menggunakan berbagai perangkat lunak, internet dan
menggunakan TIK untuk administrasi; menggunakan TIK untuk manajemen dasar dan
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesi dan komunitas pembelajaran online
menggunakan TIK. Tingkat kerangka kompetensi yang lebih tinggi adalah menggunakan TIK untuk
pembelajaran otentik (dunia nyata) dan untuk berpartisipasi dalam komunitas profesi secara online
atau menggunakan multimedia untuk meningkatkan kreativitas siswa dan inovasi.
Tanpa ragu, survei dan FGD menunjukkan bahwa guru menyadari kebutuhan akan pengembangan
profesi, untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan. 86,8% kepala sekolah dan 88,7%
guru yang yang terlibat dalam survei menyatakan tentang pentingnya pengembangan profesi untuk
menjamin keberhasilan TIK dalam pendidikan.
Kegiatan yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten/ distrik dan sekolah dalam mendukung
pengembangan profesi akan dibahas pada tulisan berikut ini.

9.1.2 Pengembangan Profesional TIK pada Tingkat Provinsi
Mengenai pengembangan profesi yang telah dilakukan untuk mendukung program TIK tingkat
provinsi, peran Pustekkom dan BPP dalam TV-E dan program lainnya telah diuraikan dalam Bab 4
laporan ini.
Tanggapan survei kepala sekolah dan guru tentang pengembangan profesi yang telah diberikan
sehubungan dengan TV-Edukasi, Portal Rumah Belajar, SEA Edu-Net, Jaringan Sekolah, Jardiknas dan
Pusat TIK, cukup positif. Sekitar 97% kepala sekolah dan 95% guru yang mengakses pengembangan
profesi terkait TV-E mengatakan, hal ini bermanfaat. Hanya ada sedikit tanggapan negatif tentang
pelatihan terkait berbagai program TIK.
Pengembangan profesi terkait TV-E yang ditawarkan, telah berhasil meningkatkan keterampilan
kepemimpinan kepala sekolah dan ketrampilan guru dalam menggunakan TIK untuk pembelajaran
siswa. Tabel 22 memberikan rincian tanggapan kepala sekolah.
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Tabel 22. Pandangan Kepala Sekolah tentang PelatihanTV-E dan Dampaknya pada
Keterampilan Pemimpin Sekolah dan Guru
N=111

Pengembangan
keterampilan pemimpin
sekolah dalam
menggunakan TIK untuk
pembelajaran siswa
Pengembangan
keterampilan guru dalam
menggunakan TIK untuk
pembelajaran siswa

Sangat baik
%

Cukup
%

Tidak sama
sekali
%

Tidak tahu
%

43,2

27,0

10,8

18,9

36,9

33,3

9,0

20,7

Seperti yang terlihat pada Tabel 22, sekitar 70% kepala sekolah menunjukkan bahwa mereka percaya
bahwa pengembangan profesi TV-E telah berdampak pada kemampuan kepemimpinan mereka dan
juga kemampuan guru dalam menggunakan TIK untuk pembelajaran siswa.

9.1.3 Dinas Pendidikan dan Pengembangan Profesi Berbasis Sekolah
Di luar program pengembangan profesi yang dikoordinir oleh provinsi dan peran yang dilakukan oleh
Pustekkom atau BPP, misalnya dalam pelatihan TV-Edukasi untuk kepala sekolah dan guru yang
terkait dengan program itu, peran kabupaten dan distrik dalam pelatihan di masa lalu tidak
teridentifikasi dengan jelas. Seperti yang sudah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, untuk
program yang terkait TIK, tidak tampak peran yang jelas pada rencana strategis kabupaten dan distrik.
Sementara ada beberapa indikasi bahwa di masa lalu kabupaten dan distrik melakukannya sendiri,
namun peran ini tidak berlanjut, seperti yang dilakukan di Kerom, proses pembelajaran digital
dilakukan ketika bermitra dengan universitas.
Dalam wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan dalam kaitannya dengan evaluasi ini, ada
indikasi bahwa di tingkat kabupaten, pembelajaran profesional didukung melalui musyawarah guru
mata pelajaran (MGMP) atau kelompok kerja kepala sekolah (K3S), yang bertemu secara teratur atau
melalui penggalangan dana atau koordinasi untuk studi lanjut/ tingkat S2 (dengan pembelajaran
jarak jauh untuk meningkatkan keterampilan peserta TIK). Beberapa dinas pendidikan menyediakan
laptop bagi para kepala sekolah/staf atau merencanakan untuk melakukannya di masa yang akan
datang, kadang-kadang disertai demonstrasi kompetensi yang dibutuhkan dalam jangka waktu
tertentu.
Ada banyak staf dari SMP yang dalam FGD menyatakan pentingnya MGMP di kabupaten. Kepala
sekolah juga mengatakan bahwa forum K3S sangat bermanfaat untuk menangani berbagai masalah,
dan salah satunya adalah TIK. Namun di beberapa kabupaten kelompok ini tidak berjalan.
Dalam FGD terungkap, tampaknya yang menjadi fokus utama pemerintah provinsi dan kabupaten
adalah bidang prioritas yang memiliki implikasi pada pengembangan profesi. Bidang ini termasuk
mengadakan pelatihan bagi berbagai staff untuk tugas-tugas pengumpulan data administratif yang
terkait dengan ujian nasional, uji kompetensi guru secara online atau aspek pencatatan lain yang
membutuhkan pelatihan bagi staf kantor distrik.
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9.2 Pelatihan TIK Tingkat Sekolah
Mengingat konteks sekolah untuk pembelajaran profesional, dalam wawancara/FGD dan studi kasus
yang dilakukan, ada indikasi dimana sekolah memberikan pembelajaran profesi berkelanjutan bagi
guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam TIK, namun jumlahnya sangat minim. Hanya
beberapa sekolah yang memiliki guru khusus TIK dan sejumlah kecil sekolah yang kadang-kadang
mengadakan pertemuan staff untuk melatih keterampilan TIK, terutama jika pimpinan mereka telah
mengikuti pertemuan yang sama di tingkat provinsi atau nasional.
Selama FGD dan wawancara studi kasus, sekolah diminta untuk memberikan rencana pengembangan
profesi mereka. Dari sekolah yang dikunjungi, beberapa sekolah memiliki rencana pengembangan
profesi dalam bentuk dokumen tertulis. Beberapa sekolah memiliki rencana yang merupakan bagian
dari RKAS, tapi sekolah yang lain tidak memiliki.
Dua sekolah yang memberikan kopi dokumen RKAS dan ini akan diringkas dalam Tabel 23 dan Tabel
24.
Tabel 23. Sekolah 1 dengan Rencana Pengembangan Profesi TIK
Peralatan yang dibutuhkan
untuk melaksanakan program
pengembangan profesi TIK

Target Peserta

•
•
•
•

Guru, siswa, staf administrasi

Kegiatan
• Melengkapi data online guru
seperti
DAPODIKMEN,
PADAMU NEGERI KEMDIKBUD
• Pelatihan
guru
dalam
menggunakan
proses
pembelajaran dengan TIK
• Pelaporan
administrasi
sekolah, khususnya BOS dan
BSM (online)
• Melengkapi seleksi siswa
untuk masuk ke universitas
(online)
• Kelas TIK
• Administrasi sekolah

Laptop
Komputer
Tablet
LCD projector

Tabel 24. Sekolah 2 dengan Rencana Pengembangan Profesi TIK
Peralatan yang dibutuhkan
untuk melaksanakan program
pengembangan profesi TIK

Target Peserta

Kegiatan
•
•

•
•

Guru (gugus tugas untuk
perencanaan sekolah)
Guru (Pengembangan
profesi berbasis kelas)

•
•
•

Komputer
Laptop
Tablet

•
•
•
•
•
•
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Mengembangkan TIK sekolah
dan rencana pengembangan
profesi TIK
Bagaimana mendesain
presentasi multimedia
Menggunakan Moodle
Menggunakan weblogs
Memanfaatkan sistem
manajemen pembelajaran
Mengembangkan website
kelas virtual
Power Point sampai Flash
Menggunakan Perangkat
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Target Peserta

Peralatan yang dibutuhkan
untuk melaksanakan program
pengembangan profesi TIK

Kegiatan
lunak ‘articulate
presenter‘(online dan
pengembangan kursus
bergerak/mobile course)

Memperhatikan Tabel 26 dan Tabel 27, menarik untuk dicatat bahwa sekolah pertama dalam
pengembangan profesinya sangat fokus pada bidang administrasi, sementara sekolah kedua lebih
fokus pada ruang kelas dan kerja administrasi.
Dalam studi kasus dan FGD yang dilakukan, tampak jelas kepala sekolah mengatakan bahwa
pengembangan profesi adalah tanggung jawab pemerintah, bukan sekolah. Pada konteks yang lain,
dari studi kasus di Jayapura diketahui bahwa tidak adaanggaran untuk pelatihan guru, lokakarya atau
seminar. Selain itu, komite-komite sekolah juga tidak mendukung/mendanai program pelatihan guru.
Jaringan kepala sekolah (K3S) dan jaringan guru (MGMP) tidak lagi aktif. Dalam FGD dan studi kasus,
guru secara umum mengungkapkan bahwa mereka belajar dari dan antara mereka sendiri, dari orang
tua atau mereka belajar keterampilan TIK yang baru secara mandiri.
Beberapa sekolah mendukung pengembangan keterampilan staf TIK dengan mendorong guru untuk
membeli laptop sendiri atau sekolah memiliki koperasi sehingga pembayaran dapat dilakukan secara
kredit dengan jangka waktu yang relatif lama. Guru mengatakan bahwa memiliki laptop sangat
bermanfaat untuk mempersiapkan pelajaranmereka dan kadang-kadang guru membawa peralatan
mereka sendiri ke sekolah untuk digunakan dalam kelas.

9.3 Universitas dan KPG
Untuk evaluasi ini, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari dua universitas dan dua KPG di
Papua. Pertanyaan yang diajukan berkisar tentang peran lembaga-lembaga itu dalam mendukung
program pengembangan profesi TIK untuk guru saat ini dan juga dalam mempersiapkan guru masa
depan yang mampu mengelola kelas yang sepenuhnya menggunakan TIK.
Dalam survei, kepala sekolah dan guru mengindikasikan bahwa program pengembangan profesi
sedikit sekali dilakukan melalui universitas. Universitas dan KPG ketika diwawancarai juga mengatakan
bahwa keterlibatan mereka dalam program pengembangan profesi terkait dengan program TIK
seperti TV-Edukasi, hanya sedikit. Pernah ada beberapa staf dari satu lembaga yang terlibat dalam
membantu Pusat TIK dan pengembangan profesibagi guru. Mereka mengatakan bahwa guru yang
ikut program pengembangan profesi TIK, ketika kembali ke sekolah tidak dapat mempraktekkan apa
yang diperolehnya dalam pelatihan itu, karena sekolah mereka tidak memiliki peralatan TIK. Yang
menarik adalah bahwa dalam diskusi dengan pihak universitas, terungkap bahwa lembaga ini tidak
memiliki fasilitas TIK dan tidak mempunyai staf yang melek TIK dalam jumlah yang memadai,
khususnya dalam hal praktek-praktek pedagogi dan manfaat menggunakan TIK. Saat ini di universitas
dan KPG hanya ada beberapa fasilitas dan LCD yang tersedia didalam ruangan. Laboratorium
komputer yang berfungsi baik, tidak selalu tersedia dan banyak lembaga di daerah yang tidak
memiliki akses internet. Sementara beberapa lembaga berencana untuk meningkatkan fasilitas
mereka di masa yang akan dating dan mungkin akan dapat mendukung pembelajaran profesi guru
yang berkelanjutan, tetapi saat ini, hal ini masih belum dapat dilakukan.
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Banyak lembaga yang sudah menyadari akan pentingnya bagi calon guru untuk mempelajari TIK dan
penggunaannya, sehingga mereka siap untuk menggunakannya di dalam kelas pada waktu yang
akan datang. Namun, hanya ada sedikit bukti tentang keterampilan TIK yang dibangun secara
sistematis, beberapa siswa membawa laptop mereka sendiri ke kelas dan belajar sendiri ketrampilan
baru TIK atau belajar dari siswa lain.
Dari studi kasus di Merauke ditemukan adanya salah satu universitas swasta yang melaksanakan
program pengabdian masyarakat yang mendukung program pengembangan profesi guru. Lembaga
ini telah membentuk Pusat TIK komputer dan menunjukkan komitmennya untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki keterampilan TIK dengan cara menggabungkan dua mata kuliah khusus TIK
dalam programnya.

9.4 Pedagogi TIK
Di Papua, guru dan calon guru menghadapi masalah yang sama. Bukti menunjukkan bahwa mereka
umumnya menggunakan Microsoft Office. Data juga membuktikan bahwa hampir tidak ada aktivitas
pembelajaran profesional yang terjadi di luar pengembangan keterampilan sederhana dalam
Microsoft Office. Fokusnya adalah penggunaan lembar kerja Microsoft Excel untuk keperluan
administrasi atau Word untuk persiapan pelajaran di kelas dan mungkin beberapa fokus pada
mengakses internet untuk mencari bahan-bahan ajar, tapi belum fokus pada multimedia,
pembelajaran otentik (dunia nyata) dan siswa bekerja secara kolaboratif. Jenis-jenis kegiatan diatas
mencerminkan tingkat 'melek' dari kerangka kerja kompetensi TIK untuk Guru. Ada beberapa contoh
yang baik dalam studi kasus, terutama di sekolah-sekolah SMK yang siswanya menggunakan
peralatan dan program perangkat lunak kreatif dalam proses belajar mereka. Namun, tidak ada bukti
adanya upaya peninjauan kembali terhadap pedagogi dan potensi yang diberikan oleh TIK, untuk
benar-benar membangun keterampilan siswa sebagai pembelajar mandiri, kreatif dan kolaboratif,
yang siap hidup dan bekerja di abad ke-21, seperti yang diharapkan dalam kerangka kompetensi.
Data survei menunjukkan beberapa ide tentang bagaimana siswa Papua ingin belajar. Dalam
tanggapannya terhadap pertanyaan terbuka, mereka menginginkan agar ada pelajaran praktik
dengan TIK dan tidak hanya dari buku saja. Dalam karyanya yang tidak dipublikasikan (Hyde, USC nd),
mengatakan bahwa siswa Papua lebih cenderung untuk belajar melalui pengalaman visual-spasial
(keterlibatan aktif) daripada didaktik-auditori (menerima pengetahuan secara pasif).
Penelitian tambahan di daerah ini dapat dilihatdari 'Studi Edukabiliti' (Toisuta, nd) yang
mengungkapkan pra-kondisi untuk mengoptimalkan pembelajaran bagi siswa Papua:
... Pendekatan pendidikan yang menganggap semua anak di Indonesia identik, adalah salah.
Anggapan bahwa semua anak sama, umumnya ditunjukkan dari metode pembelajaran yang
memaksakan 'kurikulum' dan metode pembelajaran yang seragam. Hal ini kemudian membuat
pencapaian pendidikan berkualitas menjadi sulit. Dalam memahami keterdidikan, diakui bahwa
semua anak berbeda, mereka membutuhkan beragam bentuk kurikulum, dan metode yang
berbeda untuk belajar hal yang berbeda (diferensiasi). Jika pendekatan ini disesuaikan dengan
kondisi (keterdidikan), ini akan dapat mendorong kemampuan belajar anak ke tingkat yang
optimal dan memenuhi standar kualitas yang bersifat universal.
Pedagogi Produktif (Negara Bagian Queensland, Australia) dapat dianggap sebagai pendekatan yang
dapat mendukung belajar siswa melalui pembedaan. Pedagogi produktif memberikan kerangka
teoretis yang berimbang yang memungkinkan guru untuk merefleksikan pekerjaan mereka secara
kritis. Guru biasanya menggunakan kerangka pedagogi produktif untuk mempertimbangkan:
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•

Apakah semua siswa yang saya ajar, tanpa memandang latar belakang, terlibat dalam kurikulum
yang secara intelektual menantang dan relevan dan dalam lingkungan yang mendukung?

•

Apakah pengajaran dan penilaian yang saya terapkan, mendukung atau menghambat hal
tersebut di atas?

•

Peluang apa yang harus saya renungkan secara kritis tentang pekerjaan saya dengan kolega
saya?

Pedoman yang menguraikan apakah 'pedagogi' ini dapat digunakan untuk membantu guru untuk:
•

Merefleksikan praktek-praktek yang diterapkan di kelas saat ini

•

Menghasilkan bahasa profesional

•

Desain kurikulum dan pengalaman belajar

•

Membuat keputusan cerdas tentang kebutuhan masing-masing siswa.

Tabel 25 menjelaskan pendekatan secara rinci.
Tabel 25. Kerangka Pedagogi Produktif

Kualitas intelektual
Berpikir tingkat tinggi
Pengetahuan yang dalam
Pengertian yang dalam
Percakapan substantif
Kemampuan berbahasa

Lingkungan ruang kelas yang suportif
Arah siswa
Keterlibatan secara akademis
Kriteria kualitas kinerja yang jelas
Mengatur dirisendiri

Pengakuan perbedaan
Pengetahuan budaya
Inklusivitas
Naratif
Identitas kelompok
Warganegara aktif

Keterhubungan
Integrasi pengetahuan
Latar belakang pengetahuan
Keterhubungan dengan dunia
Kurikulum berbasis masalah

Setiap domain pada Tabel 28 menyampaikan pesan kepada semua pendidik, tanpa melihat
budayanya. Sementara kerangka ini dikembangkan untuk negara dan konteks berbeda, tapi ada
banyak pesan yang dapat diambil oleh guru Papua seperti aspek-aspek tentang keterhubungan
kepada dunia, integrasi pengetahuan, arah siswa belajar dan kriteria kualitas kinerja yang jelas.
Pendekatan lain dari Papua yang memberi jalan dalam mendukung guru untuk menggunakan
pedagogi yang lebih luas, adalah Model Rencana Pelajaran Terbuka yang sebelumnya telah
digunakan dalam studi TIK di Keerom, dalam upaya meningkatkan pengajaran matematika dan ilmu
pengetahuan alam di SD.
Dalam pendekatan ini, digunakan model rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pengembangan
pembelajaran dan episode belajar dengan model tiga tahap pembelajaran. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan, yang berasal dari penelitian Jepang, Jugyou Kenkyuu. RPP dapat
diterapkan dalam berbagai konteks pembaharuan pembelajaran berdasarkan situasi, kondisi dan
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permasalahan yang dihadapi oleh guru. Ini memiliki tiga fase yang terpisah: perencanaan (plan);
pelaksanaan (do); refleksi.
Pada tahap perencanaan (plan) untuk design pembelajaran terpusat, guru berkolaborasi dalam
merencanakan kegiatan pembelajaran. Pada langkah kedua (lesson study atau do), guru melaksanakan
rencana pembelajaran, sementara ketika pelajaran sedang berlangsung, rekan-rekannya melakukan
pengamatan. Pembelajaran bersifat terbuka, dari sanalah istilah “pelajaran terbuka” berasal. Pada
tahap akhir atau fase ketiga (refleksi), pelajaran dibahas dan dikritik oleh tim perencanaan: apa yang
sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Belajar dipandang sebagai siklus dan model perbaikan
terus-menerus. Hal dapat mendorong peningkatan kualitas dari waktu ke waktu (Agus & Liliasari, nd).

9.5 Ringkasan
Bab ini fokus pada pengembangan profesi untuk TIK.
•

Sekitar 86,8% kepala sekolah dan 88,7% guru menilai pengembangan profesiadalah penting
untuk meningkatkan keberhasilan TIK dalam pendidikan.

•

Sekitar 97% kepala sekolah dan 95% guru menunjukkan pengembangan profesiTV-E
berguna, begitu juga untuk program TIK lainnya seperti Portal Rumah Belajar.

•

Sekitar 70% kepala sekolah percaya pelatihan TV-E memang berdampak pada keterampilan
kepemimpinan mereka sendiri dan guru dalam hal menggunakan beragam jenis TIK untuk
pembelajaran siswa.

•

Hanya sedikit sekolah yang memiliki rencana pengembangan profesiTIK dan anggaran,
kepala sekolahumumnya percaya bahwa ini seharusnya adalah tanggung jawab pemerintah.

•

Kebanyakan pengembangan profesi TIK bagi guru terjadi melalui upaya individu atau belajar
dari teman.

•

Pengembangan profesi TIK berbasis sekolah atau kabupaten/distrik yang tidak memadai,
masih terjadi.

•

Universitas dan KPG hanya memiliki sedikit infrastruktur TIK dan dalam program persiapan
guru (pre-service) hampir tidak ada fokus pada pedagogi dan membangun keterampilan TIK.

•

Sangat sedikit fokus pada praktik pedagogis yang berhubungan dengan TIK.

Bukti menunjukkan bahwa ada kebutuhan terhadap lokakarya yang khusus untuk meningkatkan
keterampilan guru dan kepala sekolah dalam praktik pedagogi yang melibatkan TIK, dan
mencerminkan fase-fase lanjut dari kerangka kerja kompetensi TIK. Lebih banyak jaringan yang
berkelanjutan dan pembentukan jejaring komunitas praktisi berbasis sekolah yang dibutuhkan untuk
mendukung pengembangan praktek pengajaran baru yang melibatkan TIK.
Ada bukti yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak agar universitas dan KPG memiliki
infrastruktur, staf dan praktek-praktek pedagogis untuk mempersiapkan guru masa depan yang
mampu mengelola kelas yang kaya dengan berbagai teknologi.
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Bab-bab sebelumnya telah menguraikan berbagai hal tentang kebijakan, pendidikan, pengembangan
profesi, dan konteks infrastruktur untuk TIK di sekolah-sekolah di Papua, serta temuan-temuan dalam
survei, wawancara/FGD dan studi kasus. Bab ini menguraikan dampak TIK pada pembelajaran guru
dan siswa, dengan fokus pada pertanyaan ketiga dan terakhir tentang dampak berbagai proses dan
praktik TIK pada pembelajaran siswa dan guru.

10.1 Pengantar terhadap Indikator
Pembelajaran Guru dan Siswa

Sukses

untuk

Latar belakang literatur yang diuraikan dalam Bab 1 menunjukkan adanya kesulitan untuk membuat
kaitan langsung antara TIK dan hasil belajar siswa, meskipun ada beberapa indikator dan penelitian
yang relevan dengan pembelajaran guru. Beberapa penelitian (Tamin et al, 2011; Sarana, 2010; Sarana
dkk, 2013) telah menunjukkan manfaat TIK bagi siswa terutama jika dilakukan pembelajaran
campuran (blended learning) yang memadukan antara sesi tatap muka dan pembelajaran online. Data
OECD PISA juga menunjukkan bahwa jika siswa mengakses teknologi di rumah secara teratur, maka
hasil capaian prestasi sekolahnya lebih tinggi (OECD, 2011). Bab 1 juga membahas keuntungan
pedagogis TIK untuk guru dan pembelajaran yang tampak di negara-negara maju dan berkembang
(Beetham & Sharpe, 2013), dengan pilihan yang lebih luas akan sumber daya dan strategi pengajaran
dan pentingnya jejaring kolaboratif (Zittrain, 2008).
Trinidad dkk. (2005) juga mengungkapkan bahwa guru memerlukan pembelajaran profesi yang
berkelanjutan dalam proses belajar mengajar dengan TIK termasuk keterampilan seperti melakukan
pencarian online, validasi isi, dan publikasi. Pengetahuan teknologi dan pengetahuan pedagogis
adalah sama pentingnya agar guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik di kelas
(Mishra & Koehler, 2006). Hal ini berkaitan dengan bagaimana memastikan agar siswa dapat belajar
melampaui nilai yang didapatkan di sekolah. Misalnya pembelajaran yang menjangkau keterampilan
abad ke-21 dalam hal komunikasi, kolaborasi, dan kreatifitas (Partnership for 21st Century Learning Skills,
2008). Pedagogi abad dua puluh satu biasanya melibatkan hubungan guru – siswa yang berbeda dan
perubahan peran guru, di mana guru dan siswa adalah rekan belajar dan mereka dapat saling belajar
satu sama lain (Harasim, 2012; Siemens, 2004).
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Mengenai pembelajaran guru, bab-bab sebelumnya dalam laporan ini telah menyinggung tentang
kehadiran guru dan pemimpin sekolah di Papua dalam acara-acara pelatihan yang diberikan oleh para
ahli atau dalam TOT. Program pengembangan profesi TIK berkelanjutan pada tingkat sekolah dan
kabupaten yang diorganisir secara formal hanya sedikit yang pernah dilakukan. Di sekolah-sekolah di
Papua, pembelajaran antara sesama guru (peer learning) lebih dominan dan menguntungkan, tetapi
ini tidak dalam format yang lebih terstruktur, di mana seharusnya ada peluang yang lebih besar untuk
saling belajar satu sama lain, terus bekerja bersama dan saling mendukung dalam meningkatkan
keterampilan, bersama para praktisi yang ada di sekolah. Hal ini penting karena telah banyak
penelitian yang menunjukkan manfaat peluang belajar yang berkelanjutan yang didapatkan dari
proses saling belajar dengan sesama guru, yang terus-menerus terjadi dalam lingkungan sekolah.
Dengan cara ini guru dapat mengembangkan pembelajaran keterampilan-keterampilan baru dalam
pengajaran mereka dan merubah praktik belajar dan mengajar. Pentingnya dukungan yang
berkelanjutan untuk TIK sebagai keterampilan yang perlu dikembangkan dapat dilihat pada penelitian
Bingimlas (2009). Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam pembelajaran
guru untuk menggunakan teknologi bukan hanya kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur,
tetapi juga rendahnya kepercayaan diri dan kompetensi, resistensi terhadap perubahan, dan sikap
negatif guru.

10.2 Dampak Pembelajaran TIK pada Guru dan Kepala
Sekolah
Berdasarkan literatur, pembelajaran TIK guru cenderung bergantung pada keyakinan mereka tentang
manfaatnya, dan rasa percaya diri bahwa TIK sebagai sesuatu yang dapat mengembangkan
keterampilan mereka. Kepala sekolah dan guru yang mampu mengidentifikasi pembelajaran dari TIK
akan diuraikan dalam bagian ini.

10.2.1 Kepercayaan Guru dan Kepala Sekolah akan Manfaat TIK untuk
Pembelajaran
Dalam survei ini, kepala sekolah dan guru diajak untuk menjawab pertanyaan tentang manfaat TIK
untuk pembelajaran. Hal yang ditanyakan adalah apakah belajar dengan komputer menyenangkan,
apakah TIK baik untuk belajar, dan apakah TIK membantu siswa untuk bekerja sama dan
mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, ada juga pertanyaan
tentang apakah guru dan kepala sekolah merasa bahwa komputer membantu mereka untuk belajar
hal-hal baru.
Ada tanggapan survei yang sangat positif terkait hal-hal di atas yang menunjukkan adanya keyakinan
yang kuat tentang manfaat TIK untuk pembelajaran. Memang, lebih dari 95% responden memberi
tanggapan 'sangat setuju' dan 'setuju' untuk sebagian besar pertanyaan-pertanyaan ini (dan sekitar
90% untuk manfaat TIK dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa). Tanggapan guru lakilaki dan perempuan dan kepala sekolah ternyata serupa; tidak ada perbedaan yang signifikan baik
menurut kabupaten maupun usia. Tabel 26 memberikan rincian mengenai apakah komputer
diperlukan untuk pembelajaran.
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Tabel 26. Komputer sebagai Alat yang Penting untuk Belajar: Tanggapan Kepala Sekolah/Guru
Kepala sekolah
(Jumlah responden = 220)
Menurut saya komputer adalah alat
yang penting untuk belajar

58,9

37,0

Guru
(Jumlah responden = 1505)
45,5

48,3

Dalam pertanyaan terkait lainnya tentang apakah guru dan kepala sekolah memiliki sikap negatif
terhadap menggunakan TIK, hanya ada sekitar 1% persen respon negatif.

10.2.2 Kemampuan TIK Guru dan Kepala Sekolah
Untuk memastikan kemampuan mereka, guru dan kepala sekolah melakukan penilaian diri tentang
tingkat kemampuan keterampilan TIK mereka, yang ditunjukkan pada Tabel 27a, 27b, 27c dan 27d.
Tabel 27a. Persentase Penilaian Diri Kepala Sekolah dan Guru akan Kemampuan Menggunakan
TIK
Kepala sekolah N=220; Guru N=1495
Sangat mampu

Semua

Mampu

Tidak mampu sama sekali

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

3,2

9,4

20,9

47,9

75,0

Guru
41,5

Tabel 27a menunjukkan bahwa sekitar 47,9% guru menilai diri mereka mampu (9,4% menunjukkan
sangat mampu), sedangkan untuk kepala sekolah hanya 20,9% menilai diri mereka mampu (3,2%
sangat mampu). Sekitar 75% kepala sekolah dan 41,5% guru menunjukkan sama sekali tidak mampu.
Tabel 27b. Persentase Penilaian Diri Kepala Sekolah dan Guru akan Kemampuan Menggunakan
TIK
Kepala sekolah N=220; guru N=1495
Sangat mampu

Mampu

Sama sekali tidak mampu

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

Guru

Laki-laki

3,6

12,1

23,2

47,7

72,6

39,0

Perempuan

1,9

7,6

13,5

48,0

87,7

43,2

Tabel 27b menunjukkan bahwa ada perbedaan gender. Umumnya responden guru dan kepala
sekolah laki-laki menilai diri mereka lebih mampu, berbeda dengan responden guru dan kepala
sekolah perempuan. Sekitar 72% kepala sekolah laki-laki dan 39% guru laki-laki menilai diri mereka
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'sama sekali tidak mampu' tetapi untuk perempuan peringkat ini lebih tinggi, yaitu 87,7% kepala
sekolah dari 43,2% guru.
Tabel 27c. Persentase Penilaian Diri Kepala Sekolah dan Guru akan Kemampuan Menggunakan
TIK
Kepala sekolah N=220; guru N=1495
Sangat mampu

Mampu

Sama sekali tidak mampu

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala Sekolah

Guru

19-25

0

10.7

50

68.5

50

20.8

26-34

25,0

11,5

12,5

52,0

62,5

35,6

35-44

5,6

8,4

24,1

45,1

68,5

42,2

45+

1,3

7,9

20,1

37,7

77,9

51,6

Umur

Umumnya juga, guru dan kepala sekolah yang lebih muda menilai kemampuan mereka lebih tinggi
dalam hal TIK seperti dijelaskan pada Tabel 27c.
Tabel 27d. Persentase Penilaian Diri Kepala Sekolah dan Guru akan Kemampuan Menggunakan
TIK
Kepala sekolah N=220; guru N=1495
Sangat mampu

Sama sekali tidak
mampu

Mampu

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

Guru

Kepala
Sekolah

Guru

Kota

1,8

8,9

20,9

52,3

75,5

38,1

Pinggiran
Kota

4,5

8,7

25,4

45,0

70,1

44,3

terpencil

4,7

1,3

14,0

35,3

81,4

50,2

Lokasi

Tabel 27d menunjukkan perbedaan lokasi. 81,4% kepala sekolah di daerah terpencil menilai diri
mereka 'sama sekali tidak mampu'. Sekitar setengah guru di daerah terpencil juga menilai diri mereka
'sama sekali tidak mampu' (dibandingkan dengan 38,1% guru di perkotaan).
Informasi lebih lanjut tentang kemampuan dan tingkat kepercayaan guru dan kepala sekolah terkait
TIK dapat diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan lain dalam survei mengenai persepsi tentang
apakah komputer sulit untuk dipahami, apakah mereka frustasi, dan apakah TIK menyebabkan mereka
gugup. Sekitar 30% kepala sekolah dan guru mengatakan bahwa komputer sulit untuk dipahami dan
membuat mereka gugup dan sekitar 20% mengatakan bahwa komputer membuat mereka frustasi.
Sekitar 95% kepala sekolah dan guru mengungkapkan bahwa mereka perlu memiliki keterampilan TIK
yang baik sebelum siswa mampu menggunakan teknologi. Informasi ini mencerminkan pendekatan
pengajaran tradisional di mana guru sebagai ahli, bukan guru sebagai rekan belajar siswa. Melihat
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hasil penilaian diri tentang kemampuan TIK oleh banyak kepala sekolah dan guru, ada banyak
kegiatan pengembangan profesi dan praktik pedagogis yang perlu dikaji kembali. Untuk
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan guru sebagai prasyarat untuk meningkatkan
penggunaan TIK oleh siswa di sekolah-sekolah, program pengembangan profesi perlu didasarkan
pada analisis kebutuhan dan diferensiasi untuk berbagai kebutuhan pembelajar.

10.2.3 Dampak TIK Pada Pembelajaran Guru dan Kepala Sekolah
Tanggapan kepala sekolah dan guru tentang apakah TIK membantu mereka untuk belajar adalah
sangat positif, dimana 96,3% kepala sekolah dan 97,9% guru sangat setuju atau setuju tentang hal ini.
Tanggapan terbuka dalam survei, FGD, dan studi kasus memberi informasi yang secara konsisten
memperkuat dampak positif TIK pada pembelajaran guru. Kepala sekolah dan guru memberi banyak
contoh tentang peningkatan pengetahuan mereka yang diperoleh melalui akses pada informasi
ditingkat global melalui layanan berita, olahraga, keagamaan dan pengetahuan, serta secara luas
melalui berbagai situs yang tersedia di internet. Bidang utama dari pembelajaran yang berkaitan
dengan peningkatan pengetahuan guru melalui akses pada sumber-sumber yang lebih luas, belajar
tentang strategi mengajar yang baru; dan juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang
berbagai hal melalui diskusi dengan rekan-rekan lain secara online, adalah aspek-aspek yang
dikemukakan.
Contoh komentar yang mencerminkan beberapa manfaat yang dirasakan oleh guru dan kepala
sekolah adalah:
•
•
•
•
•
•
•

TV pendidikan menambah wawasan, pengetahuan '
'mudah untuk mendapatkan bahan, waktu yang lebih efektif, guru akan lebih siap'
'memberikan wawasan dan sumber pengetahuan yang sebelumnya tidak saya ketahui .... sumber
belajar yang menyenangkan '
'membantu untuk memahami informasi atau materi yang diajarkan, membantu mendapatkan
informasi baru, pertukaran informasi dengan rekan-rekan'
'Lebih mudah bagi guru untuk mengajar bersama-sama. Ada contoh nyata dari apa yang mereka
lihat untuk memberikan dorongan lebih lanjut bagi guru untuk mengetahui hal-hal baru '
'memfasilitasi proses pembelajaran di kelas ... minat siswa dan pengiriman materi belajar'
'sangat berguna bagi kita karena keterbatasan yang kita alami, program ini memungkinkan kita
untuk mengetahui hal-hal baru'.

Dalam menyimpulkan informasi tentang pembelajaran guru, terlihat ada hal-hal positif yang
menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah belajar dari TIK dan mereka umumnya memiliki
keyakinan positif tentang manfaat TIK untuk pembelajaran mereka sendiri dan siswa. Namun
demikian, banyak guru dan khususnya kepala sekolah, terutama di daerah terpencil, yang menilai diri
mereka tidak mampu menggunakan TIK. Ini menunjukkan perlu adanya pelatihan pengembangan
profesi, yang didukung oleh akses yang berkelanjutan untuk TIK dan harapan bahwa guru dan kepala
sekolah menggunakan teknologi dan guru menggunakan TIK saat bekerja dengan siswa di dalam
kelas.
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10.3 Dampak Pada Pembelajaran Siswa
Berdasarkan literatur, pembelajaran TIK siswa cenderung bergantung pada keyakinan mereka tentang
manfaatnya, dan rasa percaya diri mereka tentang TIK sebagai dasar untuk perkembangan
keterampilan mereka selanjutnya. Baik siswa maupun guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa
pembelajaran TIK siswa adalah aspek lain, yang akan diuraikan dalam bagian ini.
Siswa dan orang tua dalam FGD juga mengungkapkan pandangan yang kuat tentang manfaat TIK
untuk pembelajaran dan memberi contoh dalam tanggapan mereka bahwa TIK dapat digunakan
untuk meningkatkan prestasi, belajar keterampilan sosial, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan
kemampuan komunikasi, dan belajar mandiri.

10.3.1 Kepercayaan Siswa tentang Pentingnya TIK untuk Pembelajaran
Siswa dalam survei ditanyakan berbagai pertanyaan tentang proses belajar di sekolah termasuk
apakah mereka percaya bahwa ketersediaan akses pada TIK di sekolah dapat membantu mereka
untuk belajar.
Ada respon positif yang kuat dimana 71,1% dari 3124 siswa memberi tanggapan sangat setuju/setuju
tentang pentingnya TIK seperti yang ditunjukkan pada Tabel 31. Ada pula tanggapan negatif yang
mengatakan TIK tidak penting. Intinya, semua tanggapan lainnya menunjukkan tidak ada akses pada
TIK di sekolah (17,8%) atau 'tidak tahu' (8,5%). Tanggapan tidak ada akses pada TIK di sekolah
khususnya ditemukan di Supiori (70,4%), Lanny Jaya (42,8%), dan Deiyai (32,7%).
Gambar 11. Dampak TIK pada pembelajaran siswa - tanggapan ‘sangat setuju’ dan ‘setuju’ dari
kepala sekolah dan guru
Kepala Sekolah N=220

Sangat
setuju
58,9%
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Guru N=1505

Setuju
37.0%
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10.3.2 Kemampuan TIK Siswa
Dalam survei ini, siswa juga memberikan penilaian diri terhadap kemampuan mereka dalam
menggunakan TIK. Tabel 28 memaparkan hasilnya.
Tabel 28. Penilaian Diri Siswa akan Kemampuan dalam Menggunakan TIK
N=3024 *
Siswa

Sangat mampu

Mampu

11,4%

41,7%

Tidak mampu sama
sekali 43,9%

Kota

13,9

51,3

31,4

Pinggiran kota

8,1

38,1

52,0

Terpencil

10,2

22,0

64,4

Laki-laki

11,6

41,6

43,9

Perempuan

11,3

41,8

44,9

Kelas 5

11,1

29,9

53,3

Kelas 6

12,7

32,9

50,1

Kelas 7

11,9

47,8

45,1

Kelas 8

11,2

55,5

32,1

Kelas 9

10,2

52,0

34,0

Jumlah responden =
3116
Lokasi

Gender

Kelas

* tak termasuk tanggapan ‘Saya tidak suka TIK’.

Tabel 32 menunjukkan tanggapan siswa secara umum. 11,4% siswa menilai diri mereka sangat
mampu dan 41,7% mampu, sedangkan 43,9% menunjukkan 'sama sekali tidak mampu'. Perbedaan
menurut gender tidak ditemukan. Siswa di kelas senior menilai diri mereka sangat mampu atau
mampu, dan ini lebih banyak dibanding siswa kelas 5 atau kelas lebih rendah lainnya, dan tidak
banyak siswa di kelas senior yang menggap diri mereka sama sekali tidak mampu. Yang menarik
adalah perbedaan lokasi, di mana siswa perkotaan yang merasa sangat mampu atau mampu, hampir
dua kali lebih banyak dibandingkan dengan siswa dari daerah terpencil.

10.3.3 Dampak TIK pada Pembelajaran Siswa
Dalam survei kepala sekolah, guru dan siswa serta FGD dengan kepala sekolah, guru, siswa dan orang
tua, diajukan pertanyaan tentang dampak TIK pada pembelajaran siswa. Dalam konteks ini,
tanggapan umumnya sangat positif. Jenis-jenis dampak berkisar pada prestasi, pembelajaran sosial,
peningkatan pengetahuan dan kreativitas, serta perkembangan keterampilan belajar mandiri siswa.
Tabel 29 memberikan rincian tanggapan sangat setuju/setuju dari kepala sekolah dan guru tentang
dampak TIK pada berbagai jenis pembelajaran siswa.
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Tabel 29. Dampak Pembelajaran Siswa dari TIK - Tanggapan Kepala Sekolah dan Guru
Kepala sekolah
Jumlah responden = 220
Sangat
Setuju
setuju %
%

Guru
Jumlah responden = 1505
Sangat
Setuju
setuju %
%

Menurut saya komputer membantu
siswa untuk bekerja secara kolaboratif

34,1

54,1

35,2

54,9

Menurut saya komputer mendorong
siswa untuk mengembangkan
keterampilan komunikasi yang baik

36,8

54,5

41,2

50,8

Menurut saya menggunakan TIK
dapat mengembangkan kreativitas
siswa

44,1

50,0

46,7

48,6

Menurut saya komputer adalah alat
yang penting untuk belajar

58,9

37,0

45,5

48,3

Seperti yang ditampilkan, baik kepala sekolah dan guru menilai dampat TIK sangat tinggi yaitu sekitar
90% atau lebih untuk keterampilan kerja sama, komunikasi, kreativitas dan belajar.
Sama halnya, pada tanggapan survei terbuka, kepala sekolah dan guru menyoroti peningkatan
pengetahuan bagi siswa karena akses informasi yang lebih mudah, lebih menarik secara visual dan
lebih cepat, serta pemahaman yang lebih dalam. Selain itu dampak yang disebutkan juga terlihat
pada peningkatan prestasi siswa, dan siswa menjadi lebih kreatif dan menjadi pelajar yang mandiri.
Contoh-contoh komentar tentang manfaat TIK dalam pembelajaran, yang sering bersamaan dengan
proses pengajaran, adalah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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'siswa dapat mencari bahan pembelajaran sendiri dan dapat belajar sendiri melalui media TIK'
'Peningkatan prestasi siswa'
'Meningkatkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam penggunaan TIK'
'lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru di
kelas'
'siswa antusias dan bersemangat ketika ... dijadwalkan untuk menonton TV-E'
'siswa mendapatkan pengetahuan tambahan dan memperluas wawasan dan pola pikir mereka ..
membuat siswa aktif dan kreatif'
' kami percaya program ini sebagai bahan referensi yang berguna bagi siswa kami yang tinggal di
pedalaman ... (yang biasanya) mengandalkan buku sebagai sumber belajar'
'sangat positif dalam proses pembelajaran karena menggunakan gambar yang sesuai dengan
subjek yang diajarkan'
'siswa lebih aktif dan senang dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, banyak sumber
pengetahuan yang di lihat ... dengan menggunakan TV pendidikan ini'
'dengan Pusat TIK mini, guru dan siswa akan mendapatkan pengetahuan di bidang TIK
khususnya dan informasi lainnya untuk peningkatan pengetahuan siswa'.
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10.4 Ringkasan
Bab ini telah mengulas TIK dan dampaknya terhadap pembelajaran guru dan siswa.
Beberapa temuan kunci adalah:
•

lebih dari 95% responden memberi tanggapan 'sangat setuju' dan 'setuju' pada sebagian
besar pertanyaan-pertanyaan ini (sekitar 90% untuk manfaat TIK dalam meningkatkan
kemampuan komunikasi siswa).

•

47% guru menilai diri mereka mampu (9,4% merasa sangat mampu), sedangkan hanya 20,9%
kepala sekolah yang menilai diri mereka mampu (3,2% sangat mampu).

•

Sekitar 75% kepala sekolah menunjukkan mereka sama sekali tidak mampu, dan 41,5% guru
menyatakan hal yang sama.

•

Laki-laki umumnya menilai diri mereka lebih mampu, berbeda halnya dengan kelompok
kepala sekolah dan guru perempuan. 72% kepala sekolah laki-laki dan 39% guru laki-laki
menilai diri mereka 'sama sekali tidak mampu', 87,7% kepala sekolah perempuan dan 43,2%
guru perempuan mengatakan hal yang sama.

•

Umumnya guru dan kepala sekolah muda menilai diri lebih tinggi dalam hal kemampuan.
Ada juga beberapa perbedaan secara lokasi, di mana 81,4% kepala sekolah di daerah
terpencil menilai diri mereka sama sekali tidak mampu. Sekitar setengah dari guru di daerah
terpencil juga menilai diri mereka sama sekali tidak mampu (dibandingkan dengan 38,1%
guru di daerah perkotaan).

•

Sekitar 30% kepala sekolah dan guru mengatakan bahwa komputer sulit untuk dipahami dan
membuat mereka gugup dan sekitar 20% mengatakan komputer membuat frustasi.

•

Sekitar 95% kepala sekolah dan guru mengatakan bahwa mereka harus lebih dahulu memiliki
keterampilan TIK yang baik, sebelum siswa menggunakan teknologi.

•

Kepala Sekolah dan guru memberikan respon yang sangat positf dengan mengatakan bahwa
TIK membantu mereka untuk belajar, di mana 96,3% kepala sekolah dan 97,9% guru
mengatakan sangat setuju atau setuju tentang hal ini.

•

Ada respon positif yang kuat oleh 71,1% dari 3124 siswa yang memberikan tanggapan sangat
setuju/setuju akan pentingnya TIK. Akan tetapi, ada juga tanggapan negatif yang
mengatakan ini tidak penting. Pada dasarnya semua tanggapan menunjukkan tidak ada
akses pada TIK di sekolah (17,8%) atau 'tidak tahu' (8,5%). Tanggapan tidak ada akses pada TIK
tampak terutama di Supiori (70,4%), Lanny Jaya (42,8%) dan Deiyai (32,7%).

•

11,4% siswa menilai diri mereka sangat mampu, 41,7% mampu, dan 43,9% menunjukkan
'sama sekali tidak mampu'. Perbedaan gender tidak tampak. Siswa di kelas senior menilai diri
mereka sangat mampu atau mampu dan ini lebih banyak dari siswa kelas 5 dan kelas
bawahnya. Yang menarik adalah perbedaan lokasi, di mana siswa di perkotaan yang merasa
mampu atau sangat mampu dua kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang
tinggal di lokasi terpencil.

•

Kepala sekolah dan guru menilai dampak TIK pada siswa sangat tinggi, di mana sekitar 90%
yang mengatakan bahwa TIK berdampak pada keterampilan kerja sama, komunikasi,
kreativitas dan belajar.
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Dampak pembelajaran TIK bagi guru dan siswa terungkap dalam survei dan fokus group yaitu dalam
hal penilaian kemampuan, penilaian manfaat TIK dan pembelajaran yang terjadi. Ada perbedaan
dalam penilaian diri kemampuan guru dan kepala sekolah, di mana guru perempuan dan guru dan
kepala sekolah yang lebih tua, serta untuk mereka yang tinggal di lokasi-lokasi terpencil menilai diri
mereka rendah tentang kemampuan TIK. Untuk ini diperlukan program pengembangan profesi.
Pentingnya TIK untuk pembelajaran diungkapkan oleh semua responden. Respon positif ini
memberikan wadah untuk bergerak maju dengan perencanaan strategi program TIK di masa yang
akan datang.
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Bab-bab sebelumnya telah menguraikan program-program TIK, metode penelitian dan temuan dari
evaluasi ini. Bab ini akan menyatukan semua temuan dan mempertimbangkan kembali tujuan
program-program TIK ini, aspek keuangan dan hasil yang dicapai, serta membahas pertanyaan
penelitian dan temuan kunci.

11.1 Tujuan Program TIK
Evaluasi ini difokuskan pada TV-Edukasi dan program-program TIK lainnya seperti Portal Rumah
Belajar dan School Net/Jardiknas. Program-program TIK menarik lainnya adalah Pusat TIK dan
program berbasis lokal seperti program yang bermitra dengan universitas Digital Learning untuk
Pengembangan Profesi Guru, TIK untuk pendidikan non-formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM), dan Jaringan Pendidikan Asia Tenggara (SEA Edu-Net). Tujuan keseluruhan dari evaluasi
difokuskan pada pemahaman aspek-aspek yang terkait dengan infrastruktur dan jangkauannya, untuk
mengungkap proses-proses implementasi sistem dan efektivitasnya dan menentukan dampak
berbagai inisiatif TIK pada hasil belajar anak-anak sekolah dan pembelajar dewasa di seluruh provinsi.
Tujuan dari berbagai program TIK, TV-Edukasi, dan program online lainnya dirancang untuk
memperbaiki kondisi yang terkait dengan kurangnya materi pendidikan di banyak sekolah Papua.
Tujuan khusus Pusat TIK adalah untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap bahan
pembelajaran digital berkualitas secara online. Kegiatan Komponen Program TIK, yang dituangkan
pada ICT in Education Strategy and Implementation Plan for Education in Papua (The World Bank, 2010),
berhubungan dengan tujuan:
•

Meningkatkan infrastruktur TIK: Konektivitas dan Peralatan

•

Meningkatkan Pemantauan Sistem Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan

•

Meningkatkan Kapasitas Staf Pendidikan

•

Mengembangkan dan Diseminasi Sumber Belajar dan Mengajar

Untuk mencari tahu apakah tujuan-tujuan tersebut telah dicapai, kepala sekolah diminta untuk
memberikan tanggapan mereka tentang perkembangan selama empat tahun terakhir.
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Pimpinan Dinas Pendidikan juga diminta untuk memberi tanggapan melalui wawancara meskipun
sebagian besar mereka baru diangkat dan tidak dapat memberikan penjelasan secara lebih rinci.

11.1.1 Meningkatkan Infrastruktur TIK: Konektivitas dan Peralatan
Salah satu tujuan utama strategi TIK 2010-2014 adalah untuk meningkatkan infrastruktur TIK, yaitu
konektivitas dan peralatan. Terkait hal ini, 60 Pusat TIK direncanakan akan didirikan di 20 kabupaten,
dan instalasi TIK yang lebih kecil akan diadakan di sejumlah sekolah menengah pertama. SD
memperoleh ruang TIK yang terdiri dari sebuah laptop dan infrastruktur lain yang dibutuhkan. 60
Pusat TIK, umumnya di SMK dan SMA, dilengkapi dengan perangkat seperti komputer, laptop, satu
server komputer, terminal VSAT dan, jika diperlukan, sumber energi alternatif.
Laporan ini telah membahas tanggapan survei dan wawancara tentang infrastruktur, konektivitas
internet dan peralatan TIK, terutama dalam Bab 6 mengenai konektivitas internet dan Bab 8 tentang
perangkat TIK. Ketersediaan internet dan konektivitas merupakan salah satu aspek yang menjadi
perhatian khusus bagi kepala sekolah, guru dan siswa di semua lokasi, terutama di beberapa
kabupaten. Kurangnya jumlah komputer dan laptop atau peralatan yang rusak, juga telah muncul
sebagai isu utama di banyak lokasi dan sekolah-sekolah tertentu.
Tanggapan survei kepala sekolah berkaitan dengan tiga pertanyaan tentang apakah ada peningkatan
dalam empat tahun terakhir, sehubungan dengan infrastruktur, konektivitas, dan peralatan. Kepala
sekolah menunjukkan tanggapan yang beragam (N = 220), berdasarkan kabupaten. Seperti
ditunjukkan dalam Lampiran I, 27,7% dan 26,6% kepala sekolah mengatakan telah terjadi perbaikan
'untuk sebagian besar' infrastruktur dan peralatan, 19,2% menjawab hal yang sama untuk konektivitas
TIK (lihat Tabel 30). 11,1% kepala sekolah dari Supiori dan kurang dari 10% kepala sekolah dari Lanny
Jaya yang mengungkapkan bahwa telah terjadi perbaikan 'untuk sebagian besar' infrastruktur.
Perbaikan peralatan dan tanggapan tentang konektivitas internet diperkirakan 5% untuk kepala
sekolah dari kabupaten ini. Umumnya, sekitar 40% kepala sekolah dari Supiori dan Lanny Jaya
mengatakan 'sama sekali tidak' ada perbaikan dari aspek infrastruktur, konektivitas TIK dan perbaikan
peralatan.
Tabel 30. Peningkatan Konektivitas TIK
Konektivitas
TIK
meningkat

Semua
N=220%

Jayapura
N=28 %

Keerom
N=31 %

Merauke
N=54%

Boven
Digoel
N=12%

Supiori
N=18%

Lanny
Jaya

Deiyai
N=4 %

N=23 %

Sangat
meningkat

19,2

17,9

29,0

24,1

16,7

20,4

5,6

4,3

25,0

Meningkat
pada taraf
tertentu

42,5

46,4

54,8

38,9

25,0

46,9

33,3

39,1

25,0

Tidak sama
sekali

20,1

21,4

9,7

16,7

25,0

8,2

50,0

39,1

25,0

Tidak tahu

18,2

14,3

6,5

20,4

33,3

24,5

11,1

17,4

25,0

Lampiran I menunjukkan tabel-tabel terkait lainnya.
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11.1.2

Meningkatkan Pemantauan Sistem Pendidikan Dan Manajemen
Keuangan

Tujuan utama lainnya dari strategi TIK 2010-2014 adalah untuk memperbaiki pemantauan sistem
pendidikan dan manajemen keuangan. Tujuan ini untuk meningkatkan partisipasi dalam proses
pengelolaan pendidikan termasuk sekolah yang menggunakan alat pelaporan berbasis spreadsheet
sederhana. Alat-alat ini diusulkan untuk memberikan informasi standar untuk pusat internet
berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS).
Laporan ini telah menguraikan tanggapan survei dan wawancara tentang aspek-aspek ini. Kepala
sekolah dan guru telah menunjukkan bagaimana mereka menggunakan laptop, internet dan software
Excel dan Word untuk melakukan tugas-tugas seperti pencatatan kehadiran siswa, penilaian, dan
pelaporan kepada orang tua. Hal ini dapat ditemukan di dalam Bab 7 dalam laporan ini.
Tanggapan survei kepala sekolah berkaitan dengan pertanyaan kedua yakni tentang peningkatan
dalam empat tahun terakhir dalam hal pengelolaan pendidikan dan pelaporan pendidikan umumnya
ternyata positif, walaupun ada beberapa variasi pada sejumlah kabupaten. Seperti ditunjukkan pada
Tabel 31, 37,3% responden mengungkapkan 'untuk sebagian besar' manajemen pendidikan telah
meningkat; dan 45,0% mengungkapkan hal yang sama untuk pelaporan pendidikan. Hampir 50%
kepala sekolah dari Jayapura, Keerom, Merauke, dan Nabire memberikan tanggapan positif (dan
kadang-kadang lebih). Kurang dari 20% kepala sekolah dari Supiori dan Lanny Jaya memberikan
tanggapan serupa; yakni ada perbaikan dalam manajemen pendidikan dan pelaporan pendidikan
(Lampiran I, Tabel I4). Sekitar 30% kepala sekolah dari kabupaten-kabupaten ini menunjukkan
tanggapan ‘tidak sama seklali’ untuk masing-masing aspek tersebut.
Tabel 31. Peningkatan Manajemen Pendidikan
Konektivitas
Semua Jayapura
TIK meningkat N=220 % N=28 %

Keerom
N=31 %

Merauke
N=54 %

Boven
Digoel
N=12 %

Nabire
N=50 %

Supiori
Lanny
N=18 % Jaya N=23
%

Deiyai
N=4 %

Sangat
meningkat

37,3

60,7

51,6

44,4

25,0

44,0

16,7

21,7

25,0

Meningkat
pada tahap
tertentu

37,7

28,6

41,9

33,3

25,0

32,0

33,3

39,1

25,0

Tidak sama
sekali

9,1

3,6

0

5,6

8,3

2,0

38,9

26,1

25,0

Tidak tahu

15,9

7,1

6,5

16,7

41,7

22,0

11,1

13,0

25,0

Lampiran I menunjukkan tabel-tabel terkait lainnya

11.1.3

Meningkatkan kapasitas staf pendidikan

Tujuan utama strategi TIK 2010-2014 berikutnya adalah untuk meningkatkan kapasitas staf
pendidikan. Peningkatan kapasitas staf termasuk pengembangan keterampilan teknis dan
manajemen untuk mengoperasikan TIK berbasis sekolah. Untuk itu diperlukan pengembangan
keterampilan kepemimpinan TIK bagi kepala sekolah dan keterampilan komputer dasar bagi guru dan
staf di kantor-kantor pendidikan. Hal lain yang disoroti dalam strategi ini adalah peran dari staf
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Lembaga Pendidikan & Tenaga Kependidikan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan
profesi.
Laporan ini telah mempresentasikan tanggapan survei dan wawancara tentang berbagai kegiatan
pengembangan profesi yang berhubungan dengan TV-Edukasi dan program TIK lainnya. Selain itu,
terdapat juga pembahasan tentang program-program lain yang relevan dengan belajar dan mengajar
dan administrasi yang terjadi di dalam Pusat TIK dan lokasi lainnya.
Umumnya tanggapan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi dari kepala
sekolah dan guru adalah positif, dan kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan program-program
TIK. Sebagaimana diuraikan dalam Bab 9 laporan ini, lebih dari 95% responden yang berpartisipasi
dalam kegiatan pengembangan profesi TV-Edukasi atau Pusat TIK memberikan tanggapan positif.
Masalah yang diangkat oleh banyak responden adalah bahwa mereka tidak mendapatkan akses pada
program pengembangan profesi yang relevan dengan program TIK. Akses ini adalah untuk
mendapatkan program pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan TIK secara lebih kreatif, guna
mendukung guru dalam mengembangkan proses mengajar dan belajar yang lebih baik, dan
mendukung praktik pedagogis yang lebih luas lagi. Kesempatan untuk terlibat dalam program
pengembangan profesi yang difasilitasi oleh provinsi, kabupaten dan sekolah dalam arti formal
dianggap masih sangat kurang. Semua responden survei mengatakan bahwa pembelajaran guru
umumnya terjadi melalui kerja sama dengan rekan-rekan sejawat guru daripada melalui proses yang
terkoordinasi. Karena jenis pembelajaran profesional ini sangat berguna dan penting, ada kebutuhan
untuk intervensi yang lebih formal, terutama dalam kaitannya dengan pedagogi yang sesuai dengan
teknologi digital.

11.1.4

Pengembangan dan Diseminasi Sumber Belajar dan Mengajar

Mengembangkan dan menyebarluaskan pengajaran dan sumber belajar merupakan salah satu tujuan
utama strategi TIK 2010-2014. Tujuan ini berupaya untuk memastikan bahwa guru dan siswa memiliki
sumber belajar yang berkualitas tinggi; sumber belajar yang telah mendapatkan evaluasi dan
pengembangan bahan pendukung oleh BPP. Hal ini termasuk pelibatan BPP dalam penyediaan isi
elektronik untuk diunduh oleh sekolah dengan konektivitas terbatas atau mahal. BPP juga berperan
dalam penyebaran sumber belajar kepada sekolah-sekolah di seluruh Papua.
Dalam laporan ini telah diuraikan tanggapan survei dan wawancara tentang aspek-aspek di atas;
terutama untuk TV-Edukasi dan juga CD/DVD terkait. TV-Edukasi dihentikan sejak 2012. Karena banyak
dari kepala sekolah dan guru responden yang masa kerjanya kurang dari lima tahun, akibatnya banyak
dari mereka yang menunjukkan minimalnya penggunaan TV-Edukasi. Tanggapan positif mereka
mungkin relevan pada penggunaan TV-Edukasi (pada saat itu beroperasi di Papua) dan penggunaan
CD dan DVD TV-E saat ini.
Tanggapan survei kepala sekolah pada pertanyaan kedua tentang perbaikan dalam empat tahun
terakhir dalam hal akses siswa pada sumber belajar (lihat Tabel 32) dan juga akses guru ditanggapi
oleh sekitar 30% dari seluruh responden. Sekitar 25% responden dari Supiori, Lanny Jaya dan Deiyai
memberikan tanggapan 'sama sekali tidak ada perbaikan'. Tabel I6 dan I7 dalam Lampiran I
memberikan rincian ini.
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Tabel 32. Akses Siswa pada Perbaikan Sumber Belajar
Akses siswa
pada
peningkatan
sumber
belajar

Semua
N=220%

Jayapura
N=28%

Keerom
N=31%

Merauke
N=54 %

Boven
Digoel
N=12%

Nabire
N=50%

Supiori
N=18%

Lanny
Jaya
N=23%

Deiyai
N=4 %

Sangat
meningkat

27,3

28,6

35,5

29,6

25,0

34,0

5,6

8,7

25,0

Meningkat
pada taraf
tertentu

36,8

46,4

45,2

31,5

33,3

34,0

44,4

34,8

25,0

Tidak
meningkat
sama sekali

16,4

17,9

9,7

18,5

8,3

6,0

33,3

30,4

25,0

Tidak tahu

19,5

7,1

9,7

20,4

33,3

26,0

16,7

26,1

25,0

Lampiran I memberikan tabel-tabel relevan lainnya

11.2 Pembiayaan Program TIK
11.2.1 TV-Edukasi dan Program TIK Terkait Lainnya
Dalam beberapa bab dari laporan ini telah dijelaskan hasil survei terhadap penggunaan dan manfaat
program TV-Edukasi dan hardware terkait.
Sulit untuk memberikan informasi yang akurat tentang biaya semua program. Otoritas pendidikan
pun tidak dapat memberikan informasi ini. Namun untuk keperluan evaluasi ini, estimasi berikut telah
dibuat khususnya untuk TV-Edukasi, yang berkaitan dengan biaya pengadaan perangkat. Selain itu,
biaya pengiriman pun perlu ditambahkan.
TV-Edukasi mencakup komponen perangkat seperti TV/TVRO dan DVD player. Untuk beberapa lokasi,
generator dan panel surya harus dimasukkan. Perkiraan biaya, berdasarkan data ToR tentang berapa
item yang disebarluaskan, dan perkiraan jumlah sekolah dari data survei yang diuraikan dalam
laporan ini ditunjukkan pada Tabel 33.
Tabel 33. Perkiraan Biaya untuk TV-Edukasi
Komponen

Perkiraan biaya
seluruhnya US $

Rincian

TV & TVRO

Perkiraan 2006-2011: 1662 unit @ masing-masing $750 +

Generator*

180 units @ $1700 perkiraan biaya per unit

Tenaga surya*

190 unit @ $7000

DVD players

689 unit @$750

516.750

Pengiriman dll.

1135 sekolah @ perkiraan biaya sekitar $600 tiap sekolah l

681.000

Biaya Satellite*

660 sekolah @ perkiraan biaya $10000 tiap sekolah

Perkiraan total biaya

1.246.500
306.000
1.330.000

6.600.000
10.680.250
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Komponen

Rincian

Perkiraan biaya tiap sekolah dan persiapan peralatan (untuk 1135 sekolah)

Perkiraan biaya
seluruhnya US $
9.409
Per lokasi

* hanya relevan untuk beberapa sekolah
+ beberapa barang dikirim ke beberapa lokasi

Untuk evaluasi ini, perkiraan biaya desain pengembangan Sumber-sumber Belajar, pengembangan
dan penyebaran CD dan DVD untuk Pusat TIK juga dimasukkkan. TIK dalam Strategi dan Rencana
Pelaksanaan Pendidikan di Papua (The World Bank, 2010: 12) memberikan beberapa indikasi biaya
yang dimaksud, yaitu US$ 1.151.000. Tidak jelas apakah semua uang ini dikeluarkan untuk komponen
sumber belajar program tersebut.

11.2.2 Pusat TIK
Tim evaluasi menganggap perlu tentang pengeluaran untuk pembentukan Pusat TIK, laboratorium
mini dan stasiun SD. Selain itu, diperlukan juga pengeluaran untuk biaya operasional, bantuan teknis,
pengembangan profesi, biaya konsultan, manajemen informasi, infrastruktur, pengembangan sumber
pembelajaran dan sosialisasi (melalui BPP). 60 Pusat TIK (di 20 distrik dan umumnya di SMK dan SMA)
dilengkapi dengan perangkat seperti komputer laptop, satu komputer server, terminal VSAT dan
sumber listrik alternatif.
Rincian biaya, seperti diuraikan pada TIK dalam Strategi dan Pelaksanaan Pendidikan di Papua (The
World Bank, 2010: 13) ditunjukkan dalam Lampiran J. Biaya pelatihan guru meliputi pengembangan
bahan dan biaya implementasi pembelajaran profesional untuk kursus dasar TIK, integrasi TIK,
kepemimpinan TIK, dan Program TIK SD (US$ 7.638.194 total). Mengingat bahwa total 9.227 guru atau
kepala sekolah diharapkan berpartisipasi dalam salah satu dari program-program tersebut (The World
Bank, 2010), biaya per peserta guru/pemimpin untuk pelatihan dapat diperkirakan mencapai US$ 827.
Peserta guru ini diharapkan akan melatih orang lain di sekolah dan jejaring mereka.
Keseluruhan perkiraan biaya untuk semua aspek TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan
Pendidikan di Papua, termasuk pengembangan profesi guru dan jumlah lainnya, diperkirakan
mencapai sekitar US$ 30.892.768 (The World Bank, 2010: 11). Dengan menghapus biaya
pengembangan profesi guru sebesar US$ 7.638.194 dari perhitungan (seperti yang dijelaskan
sebelumnya), perkiraan biaya untuk strategi lainnya adalah US$ 23,254574. Berdasarkan 1078 sekolah
yang direncanakan untuk menerima perangkat TIK (The World Bank, 2010: 11), pengeluaran untuk
setiap sekolah adalah sebesar USD 21.571.

11.2.3 Ringkasan Pembiayaan Program TIK
Ada beberapa pertanyaan tentang biaya program TIK yang lebih efisien ketika membandingkan TVEdukasi dengan sumber dan materi online lainnya dan juga dengan mempertimbangkan hasil survei.
Hasil survei mengindikasikan banyak peralatan yang tersedia dalam paket tidak berfungsi, rendahnya
penggunaan CD/DVD dan kesulitan dengan konektivitas internet.
Demikian pula mengenai Pusat TIK. Berdasarkan hasil survei dan FGD, terutama masalah-masalah
terkait seperti kurangnya akses listrik atau konektivitas internet dan biaya, terdapat beberapa
pertanyaan lain yang perlu dipertimbangkan. Namun, sebagian besar Pusat TIK memiliki peralatan
yang berfungsi baik dan telah memiliki sumber daya tambahan untuk memutakhirkan fasilitas
tersebut. Rencana belanja tambahan telah disiapkan untuk lokasi-lokasi tersebut yang akan
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digunakan sebagai pusat pengujian kompetensi dan ujian nasional online untuk siswa di masa
mendatang.

11.3 Ringkasan Temuan Penting
Laporan ini menguraikan temuan survei, wawancara dan FGD di sekolah dan juga wawancara dengan
para pimpinan pendidikan dan LPTK dan dengan pejabat telekomunikasi.
Temuan penting dari laporan ini dapat diringkas sebagai berikut:.
•

Evaluasi ini adalah tentang TV-Edukasi yang telah dihentikan pada tahun 2012; dan tidak lagi
dapat diakses oleh sekolah-sekolah di Papua.

•

Terdapat banyak masalah seperti infrastruktur telekomunikasi dan sumber listrik tetapi
beberapa perbaikan akan dilakukan dengan akan beroperasinya Palapa Ring Timur di
beberapa lokasi dalam waktu dekat.

•

Masih tidak jelas perbaikan apa yang direncanakan untuk mengatasi masalah ketersediaan
sumber listrik dan telekomunikasi dilokasi-lokasi yang paling terpencil.

•

Data yang berkualitas (dapat diandalkan) tidak tersedia. Data yang diperoleh sering
bertentangan antara satu dan lainnya.

•

Pengembangan profesi TIK bermanfaat ketika TIK tersedia dan dapat diakses.

•

Di banyak kabupaten, penggunaan TIK oleh siswa di sekolah masih minim, tetapi siswa
menggunakannya di rumah dan banyak siswa yang memiliki ponsel.

•

Sekolah tidak memiliki perangkat TIK yang cukup dan sedikitnya anggaran untuk pengadaan
perangkat TIK. Tablet tidak ditemukan dan siswa pada umumnya tidak diperbolehkan untuk
membawa perangkat mereka sendiri ke sekolah.

•

Program pengembangan profesi yang tertata baik, sangat minim terjadi. Kegiatan
pengembangan profesi sering dilakukan melalui pembelajaran dengan sesama guru.
Kelompok mata pelajaran di distrik untuk SMP dinyatakan berguna.

•

Guru menggunakan TIK di rumah dan menggunakan laptop dan TIK lainnya di sekolah.
Sebagian besar digunakan untuk urusan administrasi dan persiapan pelajaran. Penggunaan
TIK di kelas masih jarang.

•

Minimnya pemahaman pedagogis tentang penggunaan TIK untuk meningkatkan belajar
siswa.

•

Sekitar 75% kepala sekolah terutama yang di daerah terpencil, menilai kemampuan TIK
mereka tergolong rendah; dan banyak dari mereka yang masih baru menggunakan TIK untuk
keperluan administrasi dan proses belajar dan mengajar.

•

Belum terlihat adanya perencanaan dan pelaksanaan TIK yang sistematis. Menurut para
kepala sekolah, pengembangan profesi adalah tanggung jawab pemerintah.

•

Hanya ada infrastruktur TIK minimal dan pelatihan pedagogis minimal dalam program
pelatihan dan pendidikan calon guru, dan LPTK tidak terlibat secara signifikan dalam program
pengembangan profesi guru dan pemimpin yang berkaitan dengan TIK.

•

Kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa menganggap TIK penting untuk pembelajaran.
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11.4 Temuan Terkait Pertanyaan Penelitian
Dalam pertanyaan penelitian yang diuraikan sebelumnya dalam laporan ini, temuan di atas
berhubungan dengan pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan berikut ini.

11.4.1

Area Penelitian 1: Penilaian Awal pada Akses dan Daya Jangkau
Infrastruktur TIK di Papua.

Pertanyaan penelitian terkait untuk area penelitian 1 adalah:
•
•

Bagaimana daya jangkau siaran televisi (FM), layanan Internet (PSTN, ADSL, Leos & Meos) dan
layanan/telepon selular (GSM)?
Infrastruktur apa yang mendukung TVE dan lima program TIK lainnya?

Daya jangkau siaran TV, layanan internet dan layanan telepon seluler telah diuraikan secara rinci
dalam Bab 3 dari laporan ini.
Infrastruktur untuk TVE dan program TIK lainnya digambarkan dalam Bab 4.
Implikasi kebijakan tentang jenis program TIK yang paling sesuai untuk konektvitas tertentu akan
diuraikan dalam bagian selanjutnya dari bab ini. Diharapkan bahwa infrastruktur serat optik Palapa
Ring Timur akan membawa perbaikan bagi sambungan telepon dan internet di beberapa lokasi dan
fasilitas satelit yang direlokasi akan tersedia untuk lokasi lainnya. Untuk lokasi yang lebih terpencil
seperti dijelaskan dalam Bab 3, karena kurangnya perusahaan pemasok telekomunikasi komersial
untuk melakukan pengembangan, maka penting untuk menyiapkan pendidikan yang inovatif dan
menyediakan produk-produk berkelanjutan seperti 'telco in a box' dan melaksanakan uji coba
terhadap sumber-sumber energi alternatif. Hal ini akan menguntungkan sekolah dan masyarakat. Ini
membutuhkan komitmen dari seluruh elemen pendidikan dan layanan lainnya di Papua. Mengingat
akan adanya perbaikan produk-produk inovatif dalam waktu 12 bulan dan teknologi 4G dalam waktu
dekat, maka penting untuk segera lakukan sambungan ke web di seluruh dunia.

11.4.2

Area Penelitian 2: Implementasi Sistem

Pertanyaan implementasi kerangka sistem mengenai visi dan komitmen politik; infrastruktur TIK;
belajar dan mengajar; materi pembelajaran; pengembangan keterampilan; dan pengaturan
kelembagaan telah dibahas pada Bab 1 dari laporan ini.

11.4.2.1

Visi dan Komitmen Politik

Pertanyaan penelitian terkait dengan Area Penelitian 2 dan visi dan komitmen adalah:
•

Apa kebijakan, strategi manajemen, struktur dan rencana yang telah dimasukkan pada tingkat
provinsi dan kabupaten untuk memastikan keberhasilan instalasi, pemeliharaan dan penggunaan
TV-E dan peralatan TIK lainnya di Papua?
Kebijakan, strategi manajemen, struktur dan rencana pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
terhadap keberhasilan instalasi, pemeliharaan dan penggunaan TV-Edukasi dan peralatan TIK lainnya
di Papua telah disajikan dalam beberapa bab dari laporan ini. Bab 4 menguraikan tanggung jawab
Pustekkom, pemerintah provinsi, BPP dan dinas pendidikan, dan sekolah. Tantangan koordinasi pada
semua kelompok ini telah dicatat. Bab 5 memberikan informasi tentang implikasi dari keputusan
untuk menyiarkan dari Jakarta. Perbedaan waktu dan perbedaan budaya antara Jawa dan Papua
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dipandang sebagai sebuah tantangan. Pada saat penelitian ini dilakukan, TV-Edukasi telah berhenti
beroperasi di provinsi ini sejak tahun 2012.

11.4.2.2

Infrastruktur TIK

Pertanyaan penelitian terkait infrastruktur TIK pada Area Penelitian 2 adalah:
•
•

•
•

Apakah paket TV-E berfungsi?
Apakah infrastruktur TIK lainnya (selain paket TV-E) yang sekolah miliki memang untuk
melengkapi program TV-E? Apakah peralatan ini berfungsi dan bagaimana memperoleh
peralatan ini?
Bagaimana/siapa yang membuat keputusan tentang sekolah mana menerima peralatan TIK apa?
Mengingat keterpencilan banyak sekolah, bagaimana sekolah di Papua mendapatkan energi
(listrik) untuk menggunakan TIK? Apakah kekuatan dan kelemahan dari berbagai sumber energi
(termasuk sumber energi terbarukan)?

Berkenaan dengan infrastruktur TIK, seperti diuraikan dalam Bab 5, berbagai jenis didistribusikan ke
berbagai lokasi, termasuk beberapa sekolah yang menerima sumber listrik dan antena satelit. Kepala
sekolah melaporkan bahwa beberapa perangkat TV-Edukasi masih berfungsi dengan baik. Namun,
banyak perangkat telah rusak dan tidak dapat digunakan, seperti yang dilaporkan oleh seluruh
responden (kepala sekolah, guru, siswa). Misalnya, sekitar setengah dari sekolah melaporkan bahwa
antena parabola dan juga genset/panel surya/mini hidro yang mereka terima telah rusak.
Agak sulit untuk memastikan proses pengambilan keputusan tentang sekolah mana menerima paket
apa. Mengingat bahwa banyak pejabat yang relatif baru duduk dalam posisinya saat ini dan banyak
distribusi TV-Edukasi dilakukan pada 2006-2007. Walaupun telah dilakukan survei kepala sekolah dan
wawancara dengan berbagai orang untuk mencari informasi tentang pusat belajar dan pembelajaran
masyarakat non-formal, hampir tidak ada informasi yang diperoleh. Dalam Bab 5 diuraikan secara
singkat tentang pusat komunitas di Merauke.
Mengenai sumber energi, responden survei dan FGD di lokasi perkotaan dan pinggiran kota
mengungkapkan bahwa layanan ini tidak dapat diandalkan. Data menunjukkan bahwa beberapa
sekolah di berbagai lokasi menggunakan generator, panel surya atau mini-hidro. Informasi yang
membandingkan manfaat berbagai layanan listrik diuraikan dalam Bab 3. Bab 7 memberikan rincian
tentang perangkat TIK lainnya seperti laptop dan komputer dan penggunaannya di sekolah-sekolah
untuk proses mengajar dan belajar dan untuk administrasi.

11.4.2.3

Mengajar dan Belajar

Pertanyaan penelitian terkait dengan area penelitian 2 tentang mengajar dan belajar adalah:
•
•

Bagaimana TV-E digunakan untuk mengajar dan belajar?
Bagaimana peralatan TIK lainnya digunakan untuk mengajar dan belajar? Apakah peralatan ini
digunakan untuk program TV-E atau program terpisah?

Berkaitan dengan sub-pertanyaan tentang belajar mengajar, Bab 5 memberikan rincian tentang TVEdukasi dan tentang CD dan DVD yang telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir sejak layanan
siaran TV-Edukasi dihentikan. Kepala sekolah dan guru dalam survei tidak melaporkan penggunaan
yang signifikan akan TV-Edukasi. Mereka yang menggunakan siaran TV-Edukasi, yaitu berita, olahraga,
bahasa dan program keagamaan dan belajar tentang pendekatan pengajaran dan sumber belajar,
mengatakan bahwa program ini bermanfaat. CD dan DVD juga dinilai bermanfaat oleh mereka yang
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menggunakan, meskipun materi pelajarannya tidak cukup luas, yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu
Pengetahuan Alam, Matematika, dan Fisika. Hal itu pun diungkap responden survei yang mempunyai
konektivitas internet yang baik yang mengatakan bahwa ada berbagai informasi yang lebih luas dan
terbarukan yang tersedia.
Siswa mengakses TIK melalui laboratorium komputer dan kadang-kadang di ruang kelas untuk
berbagai mata pelajaran. Excel, Word dan Power Point adalah fokus dari program khusus TIK dan
penggunaan kreatif TIK sangat sedikit. Banyak siswa mengungkapkan kurangnya sumber daya dan
peralatan TIK untuk pembelajaran. Program TIK ini dioperasikan secara terpisah dari TV-Edukasi.

11.4.2.4
•
•
•

Materi Pembelajaran

Apa saja program TV-E yang paling banyak ditonton untuk mengajar dan belajar?
Apakah DVD dan CD yang disediakan untuk mendampingi TV berguna?
Apa materi-materi belajar mengajar berbasis TIK lain yang tersedia di sekolah-sekolah dan
bagaimana materi-materi ini digunakan?

Bab 5 menjelaskan berbagai program TV-Edukasi dan materi CD/DVD ternyata bermanfaat.
Sebagaimana diuraikan dalam Bab 7, yang paling dianggap bermanfaat adalah yang tersedia melalui
teknologi digital. Siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua mengungkapkan bahwa materi berbasis
web, untuk orang yang mampu mengaksesnya, dianggap yang paling bermanfaat untuk belajar.

11.4.2.5
•

Pengembangan Keterampilan

Bagaimana keterampilan TIK pendidik dan kepala sekolah dikembangkan untuk menjamin
kesiapan (e-readiness) mereka untuk TV-E dan TIK lainnya dalam program pendidikan?

Mengenai pengembangan keterampilan, Bab 9 menguraikan tanggapan survei dan wawancara/FGD
untuk TIK. Meskipun strategi TIK dan TV Edukasi mengindikasikan adanya komitmen dari BPP dan
LPTK dan mereka yang mengakses pengembangan profesi menganggap program ini bermanfaat,
banyak guru dan kepala sekolah yang hanya menerima sedikit program pengembangan profesi
formal. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk SMP dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah
yang ada di kabupaten dan distrik dinilai bermanfaat walaupun mereka tidak selalu dilaksanakan dan
didanai secara konsisten. Banyak guru dan kepala sekolah mengatakan bahwa mereka belajar TIK dari
rekan-rekan sejawat.
Ada indikasi bahwa di masa lalu, ketika memberikan pelatihan TIK yang lebih formal, guru kembali ke
sekolah mereka tetapi kemudian tidak dapat mengakses peralatan TIK sehingga mereka tidak bisa
menggunakan dan mempraktikkan pelajaran baru.

11.4.2.6
•
•
•
•

Pengaturan Institusional

Apa saja tantangan dan peluang dalam menggunakan program TV-E di sekolah-sekolah ini?
Bagaimana melakukan perawatan TIK dan peralatan sumber energi?
Bagaimana pengeluaran untuk TIK didanai?
Bagaimana menggantikan peralatan TIK yang rusak atau kedaluwarsa?

Aspek terakhir dari pertanyaan kerangka sistem, berhubungan dengan pengaturan kelembagaan.
Dalam survei dan FGD, ada banyak tantangan dan peluang yang diidentifikasi terkait TV-Edukasi.
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Tantangan yang berhasil ditemukan adalah, perbedaan waktu antara Papua dan Jakarta, peralatan
yang rusak, kurangnya sumber energi di beberapa lokasi dan kurangnya relevansi budaya dalam
konteks Papua.
CD dan DVD dianggap lebih fleksibel untuk penggunaan di kelas, tetapi hanya beberapa materi yang
tersedia dan topiknya terbatas, dan banyak guru tidak tahu tentang ketersediaan CD-CD ini.
Bab 8 laporan ini menunjukkan bahwa dalam alokasi anggaran, sekolah melaporkan menghabiskan
kurang dari Rp 2.000.000,- (sekitar US$ 200) untuk TIK. Sebahagian besar dihabiskan untuk membiayai
sumber energi atau konektivitas internet atau pemeliharaan. Anggaran untuk pengadaan perangkat
TIK sangat terbatas.

11.5 Dampak TIK Pada Mengajar dan Belajar
Pertanyaan penelitian terakhir adalah tentang dampak TIK pada kegiatan mengajar dan belajar. Bab
10 dalam laporan ini menunjukkan bahwa guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa percaya bahwa
TIK dapat membantu pembelajaran dalam hal membangun pengetahuan, kreativitas, kolaborasi dan
belajar mandiri. Berbagai contoh belajar dengan TIK ditunjukkan oleh siswa, guru dan kepala sekolah.

11.6 Ringkasan
Penelitian ini mencakup tiga bidang penelitian dan berbagai pertanyaan penelitian terkait dan
temuan kunci tentang masing-masing aspek telah diuraikan dalam bab ringkasan ini.
Mengenai jangkauan geografis dan telekomunikasi dan infrastruktur listrik, dapat diringkas dalam
sebagai berikut:
•

Terdapat banyak masalah yang terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dan listrik, tetapi
dengan akan beroperasinya Palapa Ring Timur di beberapa lokasi dalam waktu dekat,
diharapkan akan ada beberapa perbaikan yang bermanfaat untuk konektivitas internet.
Belum ada kejelasan tentang perbaikan yang direncanakan di bidang sumber energi dan
telekomunikasi untuk lokasi yang paling terpencil. Beberapa solusi mungkin perlu
pendalaman lebih lanjut.

•

Mengenai TV-Edukasi dan program TIK khusus lainnya, terdapat kekurangan data yang dapat
dipercaya; dan sering terjadi bahwa data yang diperoleh bertentangan dengan data yang
sama yang diperoleh dari sumber lain. TV-Edukasi dihentikan pada Tahun 2012 dan beberapa
program lainnya juga dihentikan. Laporan ini memberikan beberapa data terkini mengenai
infrastruktur program TIK khusus lainnya.

Mengenai pelaksanaan dan visi dan perencanaan TV-Edukasi dan program TIK lainnya, program
pembelajaran, pengembangan profesi, dan infrastruktur dapat diringkas sebagai berikut:
•

Tidak ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk implementasi di tingkat propinsi,
kabupaten/distrik dan sekolah. Hanya ada sedikit komitmen formal dan proses pemantauan
yang dilakukan, perubahan personel kepemimpinan dan anggaran memiliki dampak negatif.

•

Sekolah tidak memiliki cukup perangkat TIK, jumlah anggaran belanja rendah, perencanaan
pembelian untuk TIK sangat minim, dan penggunaan tablet tidak ditemukan. Siswa
umumnya tidak diperbolehkan untuk membawa perangkat TIK mereka sendiri ke sekolah.
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•

TV-Edukasi (dan CD/DVD) dan program TIK lainnya dinilai penting oleh mereka yang
menggunakan materi-materi dan program-program TIK, namun penggunaannya tidak
meluas dan jarang.

•

Minimnya penggunaan TIK oleh siswa di sekolah; tetapi siswa menggunakannya di rumah, ini
ditemukan di banyak kabupaten dan banyak siswa memiliki ponsel.

•

Guru menggunakan TIK di rumah dan menggunakan laptop dan TIK lainnya di sekolah,
sebagian besar untuk administrasi dan persiapan pelajaran, meskipun kurang begitu sering di
kelas.

•

Minimnya infrastruktur TIK yangtersedia dan minimnya pelatihan pedagogis dalam program
persiapan guru; LPTK tidak terlibat secara signifikan dalam pengembangan profesi guru dan
pemimpin sekolah terkait TIK.

•

Pelatihan pengembangan profesi TIK bermanfaat jika tersedia dan dapat diakses.

•

Pengembangan profesi TIK masih minim, di mana proses pengembangan profesi banyak
dilakukan melalui pembelajaran dengan rekan sejawat. MGMP jenjang SMP dan MKKS di
kabupaten diinyatakan berguna. Kepala sekolah percaya bahwa program pengembangan
profesi adalah tanggung jawab pemerintah.

•

Pemahaman pedagogis tentang penggunaan TIK untuk meningkatkan belajar siswa masih
minim.

Mengenai dampak pada siswa dan guru, ditemukan beberapa hal berikut ini.
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•

Kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa menganggap penting TIK untuk pembelajaran
mereka sendiri.

•

Hampir 100% siswa, kepala sekolah dan guru percaya TIK mendukung siswa dalam
membangun pengetahuan, kolaborasi, kreativitas dan kemandirian sebagai peserta didik dan
dapat memberikan contoh pembelajaran yang terjadi.

•

Sekitar 75% kepala sekolah terutama di daerah terpencil, menilai diri bahwa mereka
mempunyai keterampilan yang rendah pada bidang TIK dan banyak yang masih baru dalam
hal penggunaan TIK untuk administrasi, dan untuk tujuan mengajar dan belajar.
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Bab 12

Implikasi Kebijakan dan Langkah ke
Depan

Berkaitan dengan bab-bab sebelumnya dan ringkasan, bab terakhir ini adalah tentang indikator
keberhasilan, implikasi kebijakan dan langkah ke depan.

12.1 Indikator Keberhasilan Untuk Implementasi TIK
Indikator keberhasilan pelaksanaan TIK yang muncul dari survei, wawancara/FGD dan studi kasus
dalam kaitannya dengan infrastruktur, keberhasilan pelaksanaan dan dampak adalah sebagai berikut:

12.1.1 Infrastruktur
Keberhasilan infrastruktur dapat dipastikan bila ada:
•
•
•
•
•
•

Sumber energi listrik yang efektif dan akses internet
Rencana pengadaan, koordinasi terhadap berbagai sumberdaya, dukungan dan rangkaian
proses yang transparan (nasional, provinsi, BPP, kabupaten, yayasan, LSM dan sekolah
Komitmen terhadap visi, peraturan, kebijakan, strategi dan kemauan politik (nasional, provinsi,
BPP, kabupaten, yayasan, LSM dan sekolah)
Pelatihan yang terkoordinir: nasional, provinsi, kabupaten, LSM dan yayasan, BPP, LPMP
Peraturan/akuntabilitas dan penghargaan di tingkat provinsi/kabupaten.
Fokus TIK nasional seperti ujian nasional dan kompetensi guru yang saat ini sedang berlangsung.

12.1.2 lmplementasi
Keberhasilan implementasi dapat dipastikan bila ada:
•
•
•
•

Akses pada peralatan dan infrastruktur: ruang komputer, internet, komputer/laptop/kamera
digital dll
Akses pada pengembangan profesi guru: berbasis sekolah, kabupaten, rekan-rekan sejawat,
kursus, LPMP, BPP, LPTK, LSM dan yayasan
Akses pada berbagai sumber bahan belajar TIK
Visi nasional dan provinsi, kabupaten dan kepemimpinan sekolah (yang mengarah pada rencana
TIK), kebijakan, akuntabilitas dan penghargaan
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pemeliharaan yang efektif dan keamanan peralatan
Sekolah/komite sekolah/masyarakat/kemitraan bisnis dan perencanaan
Akses ke berbagai kegiatan pembelajaran TIK dan software
Pemahaman guru akan pedagogi abad ke-21 yang melibatkan TIK
Integrasi guru TIK dalam pedagogi abad ke-21
Akses terhadap internet dan sumber energi
Keterampilan, pedagogi dan komitmen kepala sekolah
Keterampilan, pedagogi, motivasi dan komitmen guru

12.1.3 Guru dan Pembelajaran Siswa
Guru dan proses belajar siswa yang efektif dapat dijamin bila ada:
•

Keyakinan individu tentang TIK dan proses belajar yang efektif

•

Motivasi positif/keterlibatan terhadap penggunaan TIK

•

Akses pada kesempatan belajar

•

Penilaian diri yang positif tentang keterampilan TIK

•

Kesempatan untuk menjadi kreatif, berkolaborasi, akses informasi, memecahkan masalah,
menjadi pembelajar mandiri dan sebagai warga dunia

•

Mata kuliah penyiapan guru di KPG dan universitas

Indikator keberhasilan ini merupakan sebuah paket strategi untuk memandu penyusunan kebijakan.
Diusulkan bahwa aspek-aspek ini bekerja sebagai sebuah paket yang dianggap memiliki potensi
terbesar untuk pencapaian hasil.

12.1.4 Kebijakan dan Kerangka Kompetensi Untuk Mendukung Keberhasilan
TIK
Sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, bab satu memperkenalkan Panduan untuk Mengukur
Informasi dan Teknologi Komunikasi (TIK) dalam pendidikan (UNESCO) dan indikator-indikator yang
memberikan bimbingan untuk beberapa pertanyaan terkait kebijakan yang signifikan. Beberapa
domain utama yang diuraikan adalah komitmen politik, infrastruktur, pengembangan staf pengajar;
kurikulum; penggunaan; partisipasi, keterampilan dan output; hasil dan dampak.
Pertanyaan kebijakan yang digariskan berhubungan dengan:
•
•
•
•
•
•
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apakah kebijakan dan insentif tersedia untuk pengintegrasian TIK
sejauh mana sekolah memiliki akses terhadap infrastruktur TIK untuk mendukung proses belajar
mengajar
kompetensi staf untuk beradaptasi dengan model pengajaran yang berbasis TIK
perubahan penyampaian kurikulum dengan menggunakan TIK dan sejauh mana TIK diajarkan
sebagai mata pelajaran
Sifat dan intensitas penggunaan TIK di sekolah-sekolah
evolusi dalam struktur keterampilan/output yang dihasilkan setiap tahun oleh sistem pendidikan
nasional
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•

apakah TIK merubah sistem pendidikan dan memperbaiki cara mengajar dan belajar yang
konvensional; meningkatkan kualitas prestasi siswa; memperluas keterampilan baru untuk pasar
kerja; memperbesar peluang belajar sepanjang hayat; meningkatkan pengelolaan lembagalembaga pendidikan.

Kerangka Kompetensi TIK UNESCO untuk Guru (2011), dan kerangka kompetensi untuk guru
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2012) seperti telah diuraikan sebelumnya dalam
laporan ini, juga menyediakan beberapa model yang berguna. Ini adalah yang yang terjadi dari
berbagai aspek kebijakan tentang kompetensi staf dalam mengadaptasi model mengajar berbasis TIK
dan apakah TIK merubah sistem pendidikan, memperbaiki cara mengajar dan belajar yang
konvensional dan membangun keterampilan siswa yang lebih luas.
Penelitian saat ini tampaknya menunjukkan bahwa, dalam hal kerangka kerja kompetensi,
kebanyakan guru bekerja pada tingkat melek TIK yang terendah, dalam berbagai jenis domain
kebijakan, kurikulum dan penilaian; pedagogi; TIK; organisasi dan administrasi dan pelatihan. Bukti
tentang ini muncul karena tidak banyak guru dan kepala sekolah menilai diri mereka mampu
menggunakan TIK (apalagi menyatakan sangat mampu). Apalagi, sekitar 75% kepala sekolah dan 41%
guru menilai diri mereka 'sama sekali tidak mampu'. Rendahnya penggunaan TIK dalam kelas
ditunjukkan melalui hasil survei guru, kepala sekolah dan siswa, yang tidak menggunakannya secara
teratur, biasanya seminggu sekali. Guru tampaknya lebih menggunakan TIK untuk tugas-tugas
administrasi dasar dibandingkan menggunakannya sebagai bagian dari pedagogi di dalam kelas atau
dengan kesadaran untuk mengaitkannya dengan pembelajaran abad ke-21 dan seperti yang
dijelaskan dalam kerangka kerja untuk memperdalam pengetahuan, penciptaan pengetahuan dan
berbagi pengetahuan seperti untuk pembelajaran berbasis masalah dan atau bekerja secara
kolaboratif.
Mengingat aspek kebijakan yang lebih luas, visi TIK di Indonesia dan visi TIK dalam pendidikan di
Papua diuraikan dalam laporan ini. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan profesi dan
ada komitmen politik sampai tingkat tertentu. Akses pada TIK yang cukup dalam konteks sekolah,
pembelajaran digital yang tepat dan infrastruktur internet, merupakan masalah yang signifikan.
Pelaksanaan yang terkordinasi serta pemantauan dan perencanaan dan komitmen pada semua
tingkatan dan dalam konteks kontrak yang mengikat merupakan aspek yang dibutuhkan.
Kerangka kerja ini dan konteks kebijakan internasional yang relevan dengan implikasi-implikasi
kebijakan bagi Indonesia akan diuraikan.

12.2 Implikasi Kebijakan
Kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa menyatakan TIK penting untuk pembelajaran dan percaya
akan dampak positifnya. Adalah sangat penting bahwa para pemimpin pendidikan di semua
tingkatan untuk terus mengembangkan dan mengkoordinasikan rencana TIK dan kemudian
mendanai dan melaksanakannya. Peralatan yang tepat, waktu untuk belajar profesional yang sesuai
dan investasi pada pemantauan terhadap pengeluaran, kualitas dan dampak-dampaknya, adalah
persyaratan penting lainnya untuk mencapai keberhasilan.
Pada tingkat provinsi dan nasional, prioritas TIK yang berhasil dan berkelanjutan berhubungan
dengan:
•

Pengembangan seluruh rencana pemerintah dan/atau kebijakan (misalnya Keputusan
Bersama tingkat kementerian) yang mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan
infrastruktur telekomunikasi dan sumber energi, sehingga semua lokasi di Papua memiliki
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akses pada layanan ini. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan konektivitas internet
secara umum dan memberikan sekolah terpencil akses yang lebih baik pada bahan belajar
berbasis web.
•

Negosiasi dengan berbagai penyandang dana untuk memastikan tersedianya anggaran yang
dibutuhkan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah provinsi Papua untuk menyusun
rencana jangka panjang yang rinci dan menguraikan subsidi baik untuk perangkatperangkat, dukungan teknis, pemeliharaan dan pengembangan profesi, dan proses-proses
monitoring.

•

Mengembangkan rencana dan strategi pelaksanaan yang terkoordinasi untuk TIK di sekolahsekolah termasuk peran yang jelas bagi berbagai lembaga seperti BPP, LPTK, LPMP,
kabupaten dan sekolah-sekolah serta pendanaan dan monitoring yang memadai dan
berkelanjutan

•

Mempertimbangkan kembali kebijakan tentang pengadaan peralatan TIK dan memastikan
adanya uraian jelas tentang tanggung jawab resmi, menggunakan subsidi dan mencari
komitmen dalam hal kontribusi pendanaan, dan pendekatan yang lebih menyatu untuk
perencanaan dan monitoring.

•

Menyusun dan melaksanakan satu rencana pengembangan profesi yang terkoordinasi untuk
TIK, yang fokus pada pedagogi yang relevan dan mengintegrasikan TIK kedalam mata
pelajaran, dengan memanfaatkan saran ahli, termasuk sesi-sesi pertemuan dengan para
spesialis yang berbeda. Selanjutnya, membentuk komunitas para praktisi di tingkat sekolah
dan kabupaten dan melalui asosiasi profesi untuk mendukung program pengembangan
profesi melalui pembelajaran dari sesama teman sejawat.

•

Meninjau kembali fokus daerah pengembangan profesi TIK untuk memberikan penekanan
yang lebih besar dalam membangun pemahaman di antara semua pemimpin sekolah dan
guru tentang potensi TIK dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Aspek ini akan
mencakup kemampuan dalam pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, belajar mandiri.

Di tingkat kabupaten/kecamatan, prioritas TIK yang berhasil dan berkelanjutan berhubungan dengan:
•

Mendukung dan memperkuat mata pelajaran dan pimpinan komunitas para praktisi berbasis
distrik dan membangun harapan bagi sekolah untuk membentuk kelompok di dalam
sekolah. Juga menyediakan waktu bagi kelompok-kelompok praktisi berbasis sekolah untuk
bertemu secara teratur, secara formal maupun informal dan saling mendukung dalam
keterampilan TIK dan pengembangan pengetahuan.

•

Mengembangkan pengembangan profesi yang ditargetkan untuk guru dan pemimpin
perempuan, serta untuk staf yang lebih dewasa dan bagi mereka yang ada di daerah
terpencil untuk membangun keterampilan TIK mereka.

•

Mengembangkan rencana dan strategi pelaksanaan yang terkoordinasi untuk TIK di sekolahsekolah termasuk peran yang jelas untuk LPTK, LPMP, kabupaten dan sekolah-sekolah dan
dengan dana dan monitoring yang memadai untuk memastikan keberhasilan.

•

Di tingkat sekolah, prioritas TIK yang berhasil dan berkelanjutan berhubungan dengan:
o
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Membangun komunitas jejaring praktisi dalam sekolah yang bertemu secara teratur,
dimana guru saling mendukung dalam keterampilan TIK dan pengembangan
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pengetahuan, termasuk berbagi pedagogi yang meningkatkan keterampilan siswa
sebagai pembelajar mandiri dan pengembang pengetahuan.
o

Mengembangkan rencana sekolah yang membangun budaya TIK yang positif dan
melaksanakan strategi, dengan dana dan monitoring yang memadai untuk memastikan
keberhasilan.

12.3 Langkah ke Depan
Sejalan dengan berbagai kebijakan, ada beberapa upaya penting yang dapat dilakukan untuk
bergerak maju sehubungan dengan perbaikan infrastruktur dan penciptaan sistem pendekatan
terkoordinasi untuk pengembangan TIK. Secara bersama-sama, harus fokus pada pembelajaran
profesional yang sistematis untuk membangun keterampilan pedagogis (yang relevan dengan fase 2
(pendalaman pengetahuan) dan 3 (penciptaan pengetahuan) dari Kerangka Kerja Kompetensi TIK
UNESCO untuk Guru (2011)). Ada kebutuhan untuk mempertimbangan program persiapan calon guru
berkaitan dengan TIK, mengalokasikan anggaran tambahan untuk sekolah, dan meminta rencana
pengeluaran dan subsidi TIK untuk guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua untuk pembelian TIK.
Secara khusus agar peta jalan ini bergerak maju maka perlu upaya sebagai berikut:
Area 1: Pada tingkat yang lebih luas, adalah penting untuk terus mencari solusi bagi
penyediaan sumber energi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi,
mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat diterapkan di lokasi-lokasi terpencil, dan
menggunakan sekolah sebagai pusat pertemuan (focal point) yang juga dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat, misalnya; kesehatan, perawatan anak:
•

Inovasi dalam pengembangan sumber energi berkelanjutan perlu tindakan lebih lanjut
termasuk yang bersumber dari matahari (surya), angin dan air. Solusi yang paling sederhana
untuk sekolah terpencil adalah menyediakan solar power bricks untuk pengisian ulang
bateray (recharge) laptop, tablet dan perangkat TIK sejenis.

•

Untuk meningkatkan telekomunikasi yang handal, inovasi di bidang ini harus ditindaklanjuti.
Biaya 'telco in a box' saat ini adalah US $ 51.000 (sekitar Rp 681.650.000,-)10 termasuk kotak
telco US $ 6000 (sekitar Rp 80.200.000,-), VSAT US $20,000 (sekitar Rp 267.350.000,-) +
dukungan teknis US $15,000 (sekitar Rp 200.500.000,-) dan fasilitas tenaga surya US $20,000
(sekitar Rp 267. 350.000,-). Sistem ini memiliki potensi tambahan sub-stasiun dengan biaya US
$ 10.000 (sekitar Rp 133. 650.000) per lokasi dalam radius 100 km. Seorang pilot di salah satu
kabupaten yang sering bepergian ke daerah-daerah terpencil dapat memberikan informasi
tentang bagaimana menerapkan inovasi ini di seluruh Papua

Area 2: Sebuah pendekatan yang sistematis, terkoordinasi dan berkelanjutan untuk
pengembangan TIK di Papua sangat diperlukan. Ini harus meliputi peningkatan berbagai jenis
dan kuantitas/jumlah peralatan, staff koordinator khusus TIK di kabupaten, dukungan teknis
dan monitoring. Proses ini akan melibatkan provinsi, kabupaten, distrik/kecamatan, dan
sekolah, melalui perencanaan yang terpadu dan dengan sumber daya dan waktu yang
memadai, untuk memastikan program dapat berkelanjutan dan dipertahankan di masa depan.

10

Kurs US $ = Rp 13.366,-
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Untuk mencapai hal ini dibutuhkan pengembangan:
•

Lingkungan operasi yang Standar : semua perangkat memiliki tampilan dan ‘rasa’ yang sama.

•

Proses untuk memantau kemajuan dan pelaporan: berkontribusi terhadap keberlanjutan.

•

Praktek mengajar dan belajar yang sesuai konteks Papua, misalnya Belajar dan mengajar
untuk Masa Depan yang Berkelanjutan UNESCO.

•

Pengembangan profesi bagi para pemimpin pendidikan dan guru.

•

Infrastruktur yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan program uji kompetensi
nasional untuk guru dan pemimpin sekolah.

•

Infrastruktur yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan ujian nasional.

Area 3: Ada kebutuhan pembelajaran profesional tentang TIK (provinsi, LPTK, kabupaten, dan
sekolah) terkait untuk memperbarui keterampilan semua guru dan kepala sekolah (terutama
perempuan, orang dewasa dan orang-orang di daerah terpencil), dan membangun
keterampilan pedagogis. Dalam TIK, keterampilan pedagogis harus menjadi fokus bagi semua
kepala sekolah dan guru, dan pedagogi ini harus diintegrasikan dengan kurikulum untuk
tujuan pendalaman pengetahuan, penciptaan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan
abad ke-21. Keterampilan seperti kreativitas siswa, kerja kelompok, pembelajaran mendalam,
pemecahan masalah harus menjadi bagian dari kegiatan ini. Provinsi, kabupaten/distrik dan
sekolah perlu membangun pendekatan yang terkoordinasi, dimana pimpinan koordinator
khusus TIK harus memastikan ini, terutama di tingkat kabupaten.
Untuk mencapai hal ini, perencanaan pendidikan akan mencakup:
•

Mengenal dan memahami konteks budaya Papua.

•

Membangun panduan sederhana dan studi kasus untuk menggambarkan kesempatan
belajar yang berbeda-beda.

•

Mengembangkan sebuah kerangka pembelajaran dan kompetensi dalam konteks ini.

•

Memantau pelaksanaan kerangka pembelajaran dan kompetensi dalam proses konsultatif
yang luas.

•

Menyoroti penghargaan (rewarding) dan berbagi (sharing) praktek-praktek cerdas.

•

Membangun jaringan online dan tatap muka untuk kolaborasi/bekerja bersama secara
profesional.

Area 4: Pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program persiapan calon guru yang fleksibel
di universitas dan KPG, untuk keberhasilan integrasi TIK pada kurikulum, sesuai dengan
harapan Kurikulum 2013. Universitas dan KPG harus disediakan dana untuk pengadaan
fasilitas dan staf, untuk fokus pada integrasi TIK dan isu-isu pedagogis terkait.
Hal ini membutuhkan:
•
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Mengakui dan memahami konteks budaya Papua, sambil membangun pengetahuan dan
keterampilan abad ke-21 menggunakan TIK.
o Membangun sampel panduan dan studi kasus untuk menggambarkan kesempatan
belajar yang berbeda-beda.
o Membangun kerangka pembelajaran bersama yang mengkontekstualisasikan hal-hal di
atas.
o Memonitor program ini di universitas dan KPG oleh LPMP.
o Berbagi cerita dan mempromosikan praktek cerdas di antara jaringan profesi.
Staf akademik dan profesional yang mendalami pedagogi dan praktek integrasi TIK.
o

•

Area 5: Anggaran sekolah yang khusus untuk TIK harus disediakan. Ini termasuk biaya-biaya
terkait TIK seperti jaringan infrastruktur (eksternal, internal untuk sekolah), perangkat digital,
pelatihan dan kegiatan-kegiatan pembelajaran profesional, berbagi praktek pengajaran
cerdas, dukungan teknis dan pemeliharaan, dan ketentuan untuk keselamatan dan keamanan.
Untuk mencapai hal ini, otoritas pendidikan memerlukan:
•

Rencana kerja sekolah tiga tahunan, yang dikembangkan secara khusus untuk pengadaa TIK,
pemeliharaan, dan pengembangan profesi guru.

•

Pembelian berbagai jenis peralatan untuk meningkatkan integrasi kelas TIK seperti laptop, tablet
dll

•

Partisipasi dalam jaringan online dan tatap muka dan asosiasi-asosiasi profesi.

•

Prosedur-prosedur monitoring dan akuntabilitas program di atas untuk memastikan bahwa
program dapat tercapai.

Area 6: Penyediaan subsidi yang berkelanjutan untuk pembelian peralatan TIK yang diinginkan
pemerintah harus ditindaklanjuti. Hal ini akan memungkinkan semua sekolah membeli
berbagai perangkat digital (misalnya laptop, ultra-portabel, tablet, teknologi telepon selular
dll), untuk tujuan pendidikan dan digunakan oleh siswa dan guru.
Untuk mencapai hal ini sangat perlu dibangun:
•
•
•
•

Perangkat TIK yang diinginkan, pemasok/penyuplai peralatan dan jaringan TIK, dengan kontrak
kerja yang memadai.
Jaringan sekolah yang diinginkan, kontraktor instalasi dan pemeliharaan, dengan kontrak kerja
yang memadai.
Dukungan teknis pemerintah.
Pusat bantuan untuk staf sekolah.

12.3.1 Implementasi Bertahap Tentang Langkah Ke Depan
Enam arah yang berkaitan dengan langkah ke depan telah diuraikan. Lampiran K memberikan rincian
indikasi biaya program TIK ini.
Ada beberapa persoalan yang harus dipertimbangkan sebelum penyebaran skala besar terjadi seperti
yang disarankan dalam Lampiran K dan di tempat lain. Harus diterapkan sebuah sistem yang ketat
untuk pengadaan, pengiriman, pemeliharaan dan penyediaan infrastruktur dan perangkat keras
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lainnya. “Uji coba” pengelolaan yang terbatas seperti pengiriman ke wilayah yang luas telah menjadi
fokus evaluasi TV-E dan program TIK lainnya ini. Jika ada keinginan untuk mengembangkan program
TIK yang berkelanjutan dan efektif, maka sistem dan proses-prosesnya harus disiapkan terlebih
dahulu. Sebelum pengiriman secara luas dilakukan, akan sangat membantu bila terlebih dahulu
dilakukan uji coba terhadap beberapa Kabupaten secara terbatas. Ini akan memungkinkan terjadinya
proses monitoring dan evaluasi yang baik. Adopsi dari laporan ini dan rekomendasi serta arah
kebijakan membutuhkan pertimbangan yang hati-hati dari perwakilan pemerintah dan kelompok
rujukan.
Bagian selanjutnya mengusulkan agar program yang akan dilaksanakan setidaknya tiga tahun dan
perlu dilakukan monitoring/pemantauan secara konstan. Pemantauan ini untuk memberikan jaminan
bahwa dana publik yang dialokasikan telah digunakan sesuai tujuan dan untuk memastikan bahwa
jika diperlukan, perubahan waktu dapat dilakukan berdasarkan data yang berkualitas. Memberikan
waktu yang cukup untuk pengiriman yang lengkap akan memberikan dampak yang kecil pada beban
anggaran. Pengiriman secara bertahap akan menyebabkan sekolah-sekolah yang tidak masuk daftar
pengiriman tahap pertama, merasa khawatir. Hal tidak dapat dihindari. Pemilihan kabupaten untuk
setiap tahap perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam menggunakan infrastruktur yang ada.
Namun pada saat yang sama akan perlu menyiapkan solusi untuk hambatan yang mungkin muncul.
Misalnya, Paket Tenaga Surya bisa diberikan ke sekolah-sekolah yang pada jam sekolah tidak memiliki
listrik. Karena sekolah-sekolah ini kecil, biaya 20-30 Bricks Power setara dengan beban yang dihasilkan
oleh seperangkat panel surya.
Tabel 34 memberikan rincian tahapan pelaksanaan untuk melangkah menuju masa depan TIK dalam
pendidikan di Provinsi Papua.
Tabel 34. Tahapan Implementasi untuk Masa Depan
Area

Kegiatan

Tahun 1

Tahun 3

Fase 1 kabupaten

AREA 1
Sumber energi
yang
berkelanjutan &
infrastruktur
telekomunikasi

Pendekatan
terkordinasi untuk
pengembangan
TIK
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Fase 3 kabupaten

Pendanaan dan
rencana pengadaan

-

-

Penyusunan
dokumen tender;
Pelaksanaan tender

-

-

-

-

-

-

Perencanaan
2 bulan
strategis dan
lokakarya perubahan

-

-

Pengembangan
Dilakukan BPP
materi/pengembang
an profesi guru

-

-

Keputusan tentang
Disetujui oleh
uji coba di kabupaten kelompok rujukan
nasional

-

-

Pembelian/instalasi
bahan-bahan untuk
uji coba ‘Telco in a
Box

2-3 bulan

Monitoring &
evaluasi fase ini
AREA 2

Fase 2 kabupaten
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Area

Kegiatan

Tahun 1

Tahun 3

Fase 1 kabupaten
Monitoring &
evaluasi fase ini

AREA 3
Pembelajaran
profesional TIK

AREA 4
Persiapan calon
guru

AREA 5
Anggaran sekolah
untuk TIK

Fase 2 kabupaten

Fase 3 kabupaten

Berlanjut dengan
input dari tim
monitoring dan
evaluasi nasional

-

-

Tindak lanjut
perencanaan
pengembangan
materi dari Area 2

6 bulan

-

-

Lokakarya/ToT

3 bulan

3 bulan

3 bulan

Monitoring &
evaluasi fase ini

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional

Fase 2 sekolah

Fase 3 sekolah

6 minggu

6 minggu

Pengembangan
Rencana dan
kurikulum LPTK

3 bulan

Pembelian 20 laptop
dalam proses
Lokakarya
pengembangan
profesi LPTK

1 bulan

Monitoring &
evaluasi tahap ini

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional

Proses penyusunan
anggaran sekolah
secara terpusat

2 bulan

Monitoring &
evaluasi fase ini

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional

Sekolah terpilih
mengirimkan
rencana pembelian
TIK

Fase 1 sekolah

Kabupaten menilai
rencana TIK sekolah,
berdasarkan
6 minggu
panduan yang sudah
disiapkan provinsi
Monitoring &
evaluasi tahap ini

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional
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Area

Kegiatan

Tahun 1
Fase 1 kabupaten

AREA 6
Pengadaan TIK
yang disubsidi

Pengiriman
perangkat keras
kepada sekolah fase
pertama,

Fase 1 sekolah

Monitoring berlanjut Berlanjut dengan
& evaluasi fase ini
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional
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Tahun 3
Fase 2 kabupaten

Fase 3 kabupaten

Fase 2 sekolah

Fase 3 sekolah

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional

Berlanjut dengan
input dari tim
Monitoring &
evaluasi nasional
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