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Salam Redaksi

A
pa kabar pembaca setia SEAMOLEC Magazine?

Pada edisi kal i in i kami menyajikan ulasan lanjutan

mengenai workshop MAGIS Camp secara lebih

lengkap. Selain i tu terdapat informasi mengenai format

teknologi baru untuk mengembangkan bahan ajar, di

mana format ini dapat digunakan para guru dan menjadi

“kawan” akrab untuk menyampaikan mata pelajaran.

Guru melek teknologi , dengan menerapkan model

pembelajaran yang lebih interakti f dan kreati f dengan

memanfaatkan IT, diharapkan konsepsi pemahaman

anak didik semakin terbaharui dan matang. Dengan

pemahaman akan real i tas pemanfaatan teknologi dalam

pembelajaran ini , maka persiapan yang matang dari

anak didik akan sangat menentukan keberlangsungan

kegiatan belajar mengajar dan tugas-tugas serupa guna

meningkatkan pengetahuan anak didik akan pemantapan

teori , konsep, dan praktek di lapangan.

Guru bisa memanfaatkan teknologi informasi yang

disinergikan dengan biologi terapan untuk menyampaikan

materi . Termasuk dalam hal ini adalah siswa dan guru

bersama-sama aktif dalam kegiatan pembelajaran

dengan mengamati , menganal isa, menul is, memotret,

dan mengunggah proses pembelajaran biologi .

Guru melek teknologi di sini juga berperan sebagai

“benteng” yang mel indungi anak didik agar bisa bersikap

kritis dalam mengakses segala bentuk informasi dari

internet. Selain i tu keunggulan yang tidak kalah penting

adalah melalui teknologi , para siswa yang memil iki

kendala rasa malu dan canggung untuk akti f di dalam

kelas konvensional dapat mengaktual isasikan diri dengan

lebih maksimal .

Kepada para guru dan pembaca sekal ian, kami

mengucapkan selamat membaca dan memahami

teknologi untuk kemajuan pendidikan.
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Kerjasama

D
alam rangka meningkatkan kual i tas

pendidikan di era digital , Dinas Pendidikan

Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan

SEAMOLEC menggalakkan pemelajaran kolaborati f

secara daring yang akan di laksanakan antar sekolah

di Bondowoso. Program ini merupakan rangkaian

program yang di inisiasi SEAMOLEC menuju ASEAN

Community 201 5, untuk menggalakkan pemelajaran

kolaborati f secara daring antar sekolah, antar kota

di Indonesia dan juga antar sekolah di Asia

Tenggara.

Program ini dimulai dengan pelaksanaan sosial isasi

dari Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso, Ibu Hj.

Endang H dan Direktur SEAMOLEC, Dr. Gatot Hari

Priowirjanto, kepada 50 Kepala Sekolah SMA dan

SMK se-kabupaten Bondowoso, yang di laksanakan

pada tanggal 1 0 Mei 201 3 di SMKN 2 Bondowoso.

Dalam sosial isasi tersebut, Kepala Dinas mendorong

SMA dan SMK se-Kabupaten Bondowoso untuk

mengembangkan materi-materi digital , salah satunya

adalah buku digital (digital book), yang akan

dimanfaatkan dalam pemelajaran kolaborati f secara

daring.

Kegiatan ini kemudian di lanjutkan dengan workshop

yang di ikuti oleh 62 guru dari berbagai mata

pelajaran yang merupakan perwaki lan dari masing-

masing sekolah. Dalam workshop tersebut, guru-

guru belajar untuk memformat konten yang sudah

mereka mil iki menjadi buku digital dan juga

memanfaatkan edmodo sebagai platform pemelajaran

kolaborati f. Berdasarkan workshop tersebut, para

guru merancang pemelajaran kolaborati f yang akan

diuj icobakan antar kelas di sekolah masing-masing

dan juga telah sal ing berdiskusi antar sekolah untuk

menguj icoba pemelajaran kolaborati f di bulan Juni-

Agustus 201 3.

E-Pembelajaran Kolaboratif Se-Kabupaten Bondowoso

Oleh: Cahya Kusuma Ratih
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Kerjasama

P
ada tanggal 1 5 Mei 201 3 pukul 1 1 .00 WIB

di laksanakan penandatanganan kerjasama

pengembangan kual i tas sumber daya manusia

program pendidikan vokasi . Penandatanganan

tersebut di lakukan oleh Prof. Dr. I r. Jan L. Nanere

M.Sc, direktur PADAMARA dengan Direktur

SEAMOLEC, Dr. I r. Gatot Hari Priowirjanto.

Perjanj ian kerjasama ini di laksanakan di ruang

Komodo, Hotel Amazing, Blok M, Jakarta Selatan,

bertepatan dengan kegiatan penyusunan program

kerja SEAMOLEC. Kedua belah pihak menyetujui

untuk mempererat kerjasama selama 3 tahun

terhitung sejak 201 3.

Perjanj ian Kerjasama antara Politeknik

Perdamaian Halmahera (PADAMARA) dengan

SEAMOLEC

Oleh: Abbas Supardi

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam

kerjasama dua insti tusi ini adalah mengupayakan

secara bersama peningkatan kual i tas pendidikan

pada pendidikan vokasi sebagai model pendidikan

terapan (pendidikan diploma 1 hingga diploma 4).

Untuk itu, SEAMOLEC dan PADAMARA akan

melaksanakan serangkaian kegiatan pelatihan dan

pendampingan sebagai upaya meningkatkan

kemampuan SDM dalam mengembangkan model

pendidikan vokasi di daerah. Hasi l yang diharapkan

setelah serangkaian kegiatan itu adalah

mengembangkan dan memanfaatkan bahan ajar

dan modul praktikum berbentuk teks maupun audio

video (streaming) yang dapat didistribusikan melalui

pembelajaran berbasis web atau Learning Management

System (LMS).
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Serba-serbi

Kelas Virtual di Salatiga

Oleh: Gatot Hari Priowirjanto

S
ekarang ini sedang dikembangkan kelas virtual untuk pembelajaran antar sekolah

di Salatiga. Komunikasi antara SEAMOLEC dengan siswa di Salatiga sendiri

menggunakan sistem SeaEduNet 2.0. Berbagi pengalaman dan perlombaan suatu

karya juga sedang dalam tahap akan dicoba, terutama terkait dengan pendidikan yang

disenangi anak muda sekal igus di latih mengenai teknopreneur, yaitu teori + kompetensi

+ rupiah bersinergi dengan IT yang dimulai sejak kelas X.

Sehubungan dengan hal di atas, seratus siswa kelas 1 , 2, dan 3 dari SMA N 2, SMA

Muhammadiyah, dan MAN di Salatiga mendapatkan penjelasan tentang program animasi ,

Diploma 1 Teknopreneur dan lain-lain.

Semoga langkah awal dengan siswa di Salatiga bisa di ikuti kabupaten lainnya.

Selamat Ulang Tahun. . .

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto

Kamis, 30 Mei 201 3

yang ke-61 th
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Serba-serbi

20 Siswa Ciptakan Aplikasi Bahasa Jerman

JAKARTA, KOMPAS.COM - Sebanyak 20 siswa

dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) berkolaborasi

menciptakan apl ikasi Bahasa Jerman untuk

perangkat Android.

Para siswa yang berasal dari beberapa wilayah di

Indonesia tersebut berkumpul melalui kegiatan

Mobi le Apps Goethe-Insti tut SEAMOLEC Camp

(MAGIS Camp).

Sebanyak 1 0 orang siswa merupakan pemenang

Ol impiade Bahasa Jerman 201 3 dan sekolah mitra

Goethe Insti tut, sementara 1 0 orang lagi adalah

pemenang SEAMOLEC Game Competetion.

"Kegiatan akan di lakukan selama 6 hari . Mereka

nantinya dipasangkan untuk membuat apl ikasi .

Nantinya akan ada 1 0 apl ikasi android yang diunggah

dan bisa diunduh secara gratis oleh masyarakat

untuk belajar Bahasa Jerman untuk level pal ing

dasar, " kata Direktur SEAMOLEC Gatot Hari

Priowirjanto di Jakarta, Sabtu (1 8/05/201 3).

Gatot berharap, selain sebagai upaya

mengakomodasi kemampuan dan minat generasi

muda dalam bidang programming yang semakin

tinggi , hasi lnya nanti bisa dipakai oleh masyarakat

untuk belajar Bahasa Jerman.

Selain i tu, dari 1 0 apl ikasi yang dibuat, akan dipi l ih

satu apl ikasi terbaik yang nantinya akan

berkesempatan untuk dipresentasikan pada seminar

internasional di Krabi , Thai land, September

mendatang.

Anang Tjahjono, Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan, Dirjen Pendidikan Menengah

Kemdikbud mengatakan, kegiatan seperti in i dini lai

sangat penting sebagai salah satu upaya untuk

mengakomodasi kemampuan yang dimi l iki oleh

para siswa.

"Kegiatan ini harus semakin sering di lakukan,

terutama bagi pelajar SMK. Mereka tidak hanya

membuat apl ikasi , tetapi juga belajar

mengkomunikasikan apa yang mereka ciptakan, "

kata Anang.

Salah satu peserta asal SMKN 1 Surabaya, Noval

Eka Erdianta mengungkapkan, kegiatan ini

memberikan kesempatan baginya untuk

mengembangkan diri d i bidang apl ikasi perangkat

bergerak.

"Sejak masuk SMK saya sudah tertarik dengan

programming dan hingga saat ini sudah menciptakan

1 5 apl ikasi baik untuk pendidikan, sosial dan game, "

kata Noval .
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Pelatihan

A
walnya adalah berpadunya dua pemikiran

visioner dari Direktur SEAMOLEC dan Kepala

Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan

(Sumsel). Idenya sebenarnya sederhana saja yaitu

bagaimana membuat guru guru di Sumsel “melek”

IT. Namun dengan teknologi yang murah, mudah

dan menyenangkan. Dari hasi l pertemuan kedua

pimpinan lembaga tersebut di SEAMOLEC pada

bulan Apri l 201 3 disepakati SEAMOLEC memberikan

pelatihan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

bagi 400 guru Sumsel pada bulan Mei 201 3.

Dua dari l ima program SEA EduNet 2.0 menjadi

paket pelatihan tersebut, yaitu pengembangan

bahan ajar TIK: 1 ) Web Pembelajaran berbasiskan

“social media networking and learning” menggunakan

platform Edmodo dan 2) Buku Digital menggunakan

platform “Sigi l ” .

Kompetensi utama dari pelatihan adalah para guru

sebagai peserta pelatihan mampu menghasi lkan

produk bahan ajar web dan buku digital pelaksanaan

pelatihan. Dikarenakan jumlah peserta mencapai

400 orang maka pelatihan di laksanakan dalam dua

tahap. Tahap pertama pada tanggal 1 3-1 5 Mei 201 3

yang di lanjutkan seminggu kemudian pada tanggal

20-22 Mei 201 3 untuk tahap kedua.

Setiap tahapan pelatihan yang di laksanakan selama

tiga hari di BLPT Palembang tersebut difasi l i tasi

oleh sepuluh nara sumber dari SEAMOLEC. Hal ini

ditujukan untuk memaksimumkan layanan bantuan

atau fasi l i tator bagi peserta pelatihan dalam

mengembangkan dua produk bahan ajar TIK. Di

mana masing masing nara sumber melayani 20

orang peserta pelatihan.

Direktur SEAMOLEC dalam acara pembukaan

pelatihan menyampaikan bahwa sudah saatnya

guru tidak hanya sebagai “user” dalam pemanfaatan

TIK untuk pembelajaran melainkan sebagai

“producer” . Dengan kemampuan mengembangkan

web pembelajaran Edmodo dan Buku Digital para

guru mampu mengembangkan kerjasama

pembelajaran dengan sesama guru di sekolah

masing-masing serta antar sekolah. Hal ini juga

diperkuat dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan

Propinsi Sumsel yang menyatakan bahwa pada

tahun 201 4 seluruh guru di Sumsel memil iki

handphone berbasis Android untuk pembelajaran

menggunakan Buku Digital dan Edmodo.

Selamat kepada guru guru Sumsel menjadi expert

pengembang bahan ajar Edomo dan Buku Digital . . .

Edmodo, Buku Digital, dan 400 Guru Sumatera Selatan

Oleh: Timbul Pardede
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Pelatihan

D
alam rangka sosial isasi pengembangan

Cimahi Kota Industri Kreati f dan Cimahi

Kota Agro, tanggal 1 8 Mei 201 3 diadakan

presentasi dan diskusi di depan guru biologi SMP,

SMA, dan SMK serta Kepala Sekolah maupun Dinas

Pendidikan dan jajarannya bersama Wal ikota Cimahi

Presentasi di laksanakan berkenaan dengan

pendidikan biologi terapan yang akan dikembangkan

di jenjang SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran

baru, diadakanlah pelatihan pembuatan bahan ajar

digital book bersama khusus untuk guru biologi .

Pelaksanaan pelatihan tersebut akan dimulai pada

tanggal 1 0, 1 1 ,dan 1 2 Juni 201 3 di SMK N 1 Cimahi .

Pelatihan di ikuti oleh minimal 1 guru dan sisanya

selama 3 hari , guru dan siswa menentukan komoditas

yang harus dipel ihara, diproduksi , dan di jual sesuai

kebutuhan pasar.

Berawal dari gagasan teori + kompetensi + rupiah

dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai

salah satu pola pendidikan yang akan datang di

abad 21 , guru biologi didorong mempunyai 1

komoditas yang bisa diamati serta didiskusikan

dengan kelompok siswanya. Usulannya adalan

komoditas tersebut bisa diproduksi dan di lombakan

setiap 3 atau 6 bulan untuk memperebutkan piala

Wal ikota.

Kalau salah satu komoditasnya adalah tanaman

keras yang siap panen 4-6 tahun yang akan datang,

kemungkinannya bisa disinergikan dengan program

Yayasan Sobat Bumi, Pertamina, dengan gerakan

menabung pohon.

Harapan dari pelatihan ini adalah perubahan mind

set anak-anak sekolah, bertambahnya pengetahuan

sekal igus bisa mendapatkan penghasi lan. Para

siswa juga mampu mengamati , menul is, memotret

dan mengunggah proses pembelajaran biologi .

Salah satu manfaat pembelajaran dari Balai Benih

Ikan (BBI ) dengan siswa Cimahi adalah mendorong

anak-anak sekolah mempunyai aquarium bertingkat

untuk budidaya ikan di rumah setelah bibitnya

disiapkan oleh BBI .

Semoga langkah awal ini bisa di ikuti oleh kabuten

lainnya. Kita tunggu usulannya.

Sinergi Biologi Terapan dengan Informasi Tekologi

Oleh: Gatot Hari Priowirjanto
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Serba-serbi

P
enggunaan perangkat teknologi dan

komunikasi dalam pembelajaran terutama

di dunia pendidikan saat ini bukan merupakan

hal yang baru lagi . Berbagai macam keuntungan

praktis merupakan suatu hal yang melandasi semakin

meningkatnya pemanfaatan perangkat informasi

dan teknologi (IT) di berbagai sektor pendidikan.

Peningkatan penerapan IT dalam pendidikan, perlu

disadari , d i ikuti juga dengan potensi fenomena

krisis psikologis. Hal serupa atau bisa disebut

frustasi teknologi ini sering dialami guru di dalam

penyampaian suatu pembelajaran yang bermakna

di dalam kelas maupun pendidikan jarak jauh, mulai

dari munculnya layar biru di proyektor, layar proyektor

Guru Melek Teknologi (GELI)

yang tidak respon (freeze) selama presentasi

menggunakan microsoft power point, dl l . Salah satu

contoh kegiatan permasalahan yang sering

menimbulkan frustasi bagi guru adalah ketika guru

memberikan tugas kepada anak didiknya untuk

mencari sumber belajar yang berkaitan dengan

penel i tian atau materi yang sedang diajarkan, akan

tetapi jaringan (l ink) website yang dicari sedang

dalam perbaikan atau rusak. Kejadian di luar

persiapan guru seperti in i kadang membuat suasana

pembelajaran menjadi kurang menarik dan membuat

anak didik kurang bersemangat dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran.

I lustrasi : Hadi Saputra

images.google.com

Oleh: Wahyu Pramudita
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Serba-serbi

Dengan berbagai macam kendala yang sering

dihadapi guru dalam penerapan teknologi dalam

pembelajaran diharapakan tidak semakin membuat

semangat guru patah semangat dan menghindari

teknologi dalam pendidikan. Untuk mengantisipasi

kejadian serupa, persiapan yang matang merupakan

kunci utamanya (something can always go wrong),

pelajari lah perangkat keras dan lunak pendukung

materi yang akan kita sampaikan, sebelum guru

memasuki ruang kelas.

Kendala semacam ini lah yang terkadang membawa

pengaruh terhadap isu-isu kual i tas dan kepantasan

penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Perlu

kita sadari bahwa world wide web (www) merupakan

suatu kumpulan informasi tak terbatas yang dapat

diakses anak didik. Peran guru disini kemudian

menjadi penting dalam rangka menjamin dan

mengontrol anak didik dalam mengakses informasi

komputer agar dapat berkembang menjadi pribadi

yang kritis dalam menanggapi setiap informasi

dalam website.

Proses pembelajaran saat ini , dengan adanya

youtube dan sumber belajar onl ine yang sejenis

banyak guru dan anak didik yang semakin

dipermudah dalam mengakses video pembelajaran

dalam rangka memberikan i lustrasi dan demonstrasi

untuk semakin meningkatkan kompetensi anak

didik. Penerapan teknologi dalam kegiatan

pembelajaran diharapkan dapat juga meminimal isir

kesalahan dan kekel iruan konsep dalam

pembelajaran. Dengan penerapan model

pembelajaran yang lebih interakti f dan kreati f, dan

pemanfaatan IT, diharapkan konsepsi pemahaman

anak didik semakin terbaharui dan matang. Sistem

ini lah yang acap kal i dimanfaatkan dalam

pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimana anak

dikembangkan menjadi pribadi yang konstruktivis

sosial is, dengan negosiasi makna dan konsep, baik

dengan pemanfaatan synchronous communication

tools (face2face) ataupun asynchronous

communication tools (dengan pemanfaatan e-

resources), meskipun di satu tempat tertentu

terkadang mengalami kendala dengan kual i tas

bandwidth. Setal i tiga uang, kegiatan pembelajaran

tetap dapat berlangsung dengan baik dikarenakan

anak didik masih tetap dapat mengikuti gerakan

tubuh (gesture) dan pesan yang komprehensif dari

guru yang bersangkutan.

Dengan pemahaman akan real i tas pemanfaatan

teknologi dalam pembelajaran ini , maka persiapan

yang matang dari anak didik akan sangat

menentukan keberlangsungan kegiatan belajar

mengajar dan tugas-tugas serupa guna

meningkatkan pengetahuan anak didik akan

pemantapan teori , konsep, dan praktek di lapangan.

Disatu sisi , peraturan penggunaan teknologi dalam

pembelajaran pun juga tidak dapat ditinggalkan

begitu saja. Dua hal ini lah yang mendasari

pembelajaran dalam kelas-kelas yang menerapkan

teknologi sebagai media pembelajaranya.

Sebagai guru yang melek teknologi , penerapan

media digital dalam pembelajaran selayaknya

teknologi dalam pendidikan seyogyanya mampu

mengatasi berbagai permasalahan dalam kelas-

kelas konvensional dengan semakin meningkatkan

tingkat keakti fan anak didik dalam proses

pembelajaran (don’t judge education by its product

but i ts process). Guru, sebagai contoh, menyadari

tingkat rasa malu dan canggung sebagian anak

didiknya untuk berpartisipasi akti f dalam bertanya,

berpendapat, maupun mendemonstrasikan materi

bahan ajar secara tatap muka. Maka, di satu sisi ,

guru dapat mendesain komunikasi pembelajaran

yang cenderung non tatap muka (asynchronous)

yang merangsang siswa untuk berani

menggungkapkan gagasan dan lebih akti f dengan

kegiatan diskusi yang lebih hidup.

Guru Melek Teknologi (GELI)

images.google.com

images.google.com
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Serba-serbi

Satu hal yang menjadi tantangan guru melek

teknologi (GELI ) dalam penerapan teknologi adalah

isu managemen kelas. Sebagian besar kelas

pembelajaran, menggunakan pendekatan

konvensional , berasumsi bahwa guru merupakan

pusat kegiatan pengajaran dan pembelajaran (guru

mengontrol segala kegiatan di kelas). Hal ini

memberikan kemudahan bagi guru untuk mengatur

kelas menjadi kondusif, terkadang guru menjadi

galak untuk membentuk sikap positi f dalam diri

anak didik.

Namun bagi Guru GELI , pemanfaatan teknologi

dalam kegiatan pembelajaran terkadang memberikan

sensasi yang berbeda bagi siswa yang terbiasa

dengan proses pembelajaran yang teacher-centered.

Dari persepsi managemen kelas, maka guru gel i

d i tuntut untuk mengadakan suatu kegiatan

pengenalan dan pelatihan lebih dulu untuk

menyakinkan kegiatan pembelajaran berjalan secara

efekti f di berbagai tipe l ingkungan pembelajaran

yang berbeda secara lebih kontekstual . Guru GELI

dan muridnya perlu menyadari pedagogi pengajaran

secara lebih menyeluruh dan prinsip umum yang

berlaku di aktivi tas dan kelas pembelajaran berbasis

IT untuk meyakinkan kegiatan pembelajaran

berlangsung secara bermakna.

Guru Melek Teknologi (GELI)

Available space for advertising.

For more information, please contact:

novelmei lanie@seamolec.org

images.google.com Simulasi Digital
Menyambut Kurikulum 201 3
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Serba-serbi

P
ada tahun 201 1 , salah satu program

perkul iahan dengan menggunakan sistem

PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) di Sumatera

Utara di laksanakan oleh Pol i teknik DEL (Pidel) Toba

Samosir. Melalui program Diploma 1 atau PVB

(Pendidikan Vokasi Berkelanjutan), Pidel telah

meluluskan 1 8 mahasiswa angkatan pertama.

Semangat PJJ yang dimi l iki Pidel mulai menular ke

provider lainnya. Salah satu diantaranya adalah

Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)

Medan.

Salah satu bentuk keseriusan UNPAB dalam

mempersiapkan program PJJ dalam perkul iahannya

adalah dengan melakukan kunjungan ke SEAMOLEC

pada tanggal 29 Apri l 201 3. Dengan jumlah delegasi

sebanyak 30 orang yang terdiri dari jajaran pimpinan

dan dosen dibahas beberapa hal terkait PJJ,

diantaranya 1 ) Mekanisme pelaksanaan PJJ, 2)

SOP pelaksanaan akademik, 3) Metode penerimaan

mahasiswa, 4) Legal i tas i jazah, 5) Teknologi

pembelajaran, dan 6) Kendala dosen dan mahasiswa

dalam mengikuti PJJ.

Selain memberikan paparan tentang perkul iahan

PJJ, SEAMOLEC juga menyampaikan beberapa

dokumen tentang penyelenggaraan PJJ diantaranya

Kepmendikbud No. 24/Tahun 201 2 beserta petunjuk

pelaksanaannya. Antusias delegasi UNPAB dalam

memperoleh informasi dan pengalaman SEAMOLEC

dalam menyelenggarakan program PJJ ditunjukkan

dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan,

baik dari sisi program maupun teknis (teknologi

pembelajaran).

Salah satu teknologi pembelajaran yang dipaparkan

SEAMOLEC adalah Program SEA EduNet 2.0, yang

terdiri dari tiga program pengembangan bahan ajar

yaitu: 1 ) Web dengan Edmodo, 2) Buku Digital , 3)

Video dengan SMS (SEAMOLEC Multi Studio), serta

dua lainnya: 1 ) konferensi berbasis web dan 2)

latihan uj ian nasional semi onl ine dengan SCC (SEA

CyberClass).

Dalam sesi diskusi juga dipaparkan program,

rencana dan kesiapan UNPAD dalam pelaksanaan

program perkul iahan berbasis PJJ. Pimpinan UNPAB

menyampaikan bahwa UNPAB telah memil iki divisi

e-learning sebagai motor untuk pelaksanaan program

PJJ. Disamping telah dikemasnya beberapa bahan

ajar berbasis IT para dosen UNPAB juga telah

dibekal i keterampi lan teknologi informasi (IT) sebagai

modal utama pelaksanaan program PJJ berbasis IT.

Salah satu teknogi SEA EduNet 2.0 yang diusulkan

untuk dapat dibantu SEAMOLEC dalam bentuk

pengembangan dan pelatihan adalah

pengembangan video pembelajaran dengan

teknologi SMS. Rencana pelatihan akan ditetapkan

kemudian, dapat diselenggarakan di UNPAB Medan

maupun di SEAMOLEC.

Pada bulan Mei sampai dengan Juni , UNPAB

bertekad menyelesaikan pengembangan naskah

akademik penyelenggaraan program perkul iahan

PJJ untuk diajukan ke Pendidikan Tinggi .

Penyempurnaan naskah akademik difasi l i tasi oleh

SEAMOLEC dengan memberikan konsultasi dan

juga beberapa dokumen sebagai referensi .

Kerjasama SEAMOLEC dan UNPAB akan dipayungi

penandatangan Memorandum of Understanding

(MoU). Diharapkan melalui MoU implementasi

program kerjasama sal ing menguntungkan dapat

di laksanakan secara berkelanjutan baik dari

pengembangan sistem, layanan konsultasi , pelatihan

dan pengembangan bahan ajar berbasis IT.

Horas UNPAB dan Selamat datang di Komunitas

PJJ…

Horas PJJ Medan

Oleh: Timbul Pardede
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Workshop

SEA EduNet 2.0 di Salatiga

Oleh: Akbar Mubarrak

U
niversitas Kristen Satya Wacana Salatiga

bekerjasama dengan Southeast Asian

Ministers of Education Organization Regional

Open Learning Center (SEAMOLEC) mengadakan

workshop SEA-Edunet 2.0 dengan materi Digibook

dan Edmodo (social media networking dan learning)

selama 2 hari yaitu pada tanggal 29 dan 30 Apri l

201 3. Tim dari SEAMOLEC yang terdiri dari I th

Vuthy, Sajarwo Anggai , Akbar Mubarrak dan Sukeipah

Yul i Prihatin disambut hangat oleh panitia dan

workshop dibuka secara resmi oleh Prof. Pdt. John

A. Titaley, Th.D selaku rektor Universitas Kristen

Satya Wacana yang dalam pembukaannya bel iau

menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan

workshop SEA-Edunet 2.0.

Kegiatan workshop didahului sambutan oleh

I r. Ferry F. Karwur, M.Sc. , Ph.D Dekan Fakultas I lmu

Kesehatan dan pengantar pendahuluan oleh I th

Vuthy selaku Deputi Direktur SEAMOLEC. Dalam

sambutannya I r. Ferry F. Karwur, M.Sc. , Ph.D

memaparkan maksud dan tujuan penyelenggaraan

workshop SEA-Edunet 2.0 dan mendorong peserta

wokshop untuk dapat mengimplementasikan hasi l

wokshop guna menghadapi era global isasi dan

ASEAN Community pada tahun 201 5.

Sementara itu dalam pengantar pendahuluan I th

Vuthy memaparkan SEA EduNet 2.0 sebagai model

pembelajaran era digital yang dikembangkan oleh

SEAMOLEC pada tahun 201 3 ini . Program dengan

tujuan utama untuk pengembangan keterampi lan



JUNI 201 3 1 5

The 47th SEAMEO Counci l Conference has

approved the United Kingdom as an Associate

Member Country of SEAMEO.

Currently, our Associate Member Countries of

SEAMEO include the fol lowing countries:

· Austral ia (since 1 973)

· Canada (since 1 988)

· France (since 1 973)

· Germany (since 1 990)

· Netherlands (since 1 993)

· New Zealand (since 1 974)

· Spain (2007)

· United Kingdom (201 3)

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) para guru

ini diharapkan dapat membantu implementasi

kurikulum 201 3. Di sesi berikutnya di jelaskan SEA

Twin yang merupakan program kemitraan sekolah

SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dengan Sekolah

dan Col lege di Asia Tenggara dengan tujuan untuk

menjembatani kerjasama di bidang pendidikan di

antara sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia

dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Workshop yang dihadiri oleh 35 peserta kal i in i

sangat spesial karena walaupun workshop diadakan

di Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, akan tetapi

kebanyakan peserta merupakan staf dinas dan

kepala sekolah yang berasal dari Kota Tomohon,

Provinsi Sulawesi Utara, dosen dari STIKES Immanuel

Bandung, Jawa Barat, dosen UKSW dan guru-guru

dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Salatiga.

Diakhir sesi I r. Ferry F. Karwur, M.Sc. , Ph.D selaku

Dekan Fakultas I lmu Kesehatan menutup acara

wokshop dan berterima kasih kepada tim dari

SEAMOLEC atas kerjasamanya dan meminta para

peserta seminar untuk dapat mengimplementasikan

hasi l workshop di instansinya masing-masing.






