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KUTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2013 
menargetkan sekitar 100.000 unit sekolah bisa mendapatkan jaringan 
Indonesia Digital School (IndiSchool). 
  
Suharto Lasmono, Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Perancangan Pusat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) 
Kemendikbud, mengatakan dengan adanya jaringan IndiSchool merupakan 
akses internet untuk mengakses konten edukasi seperti Rumah Belajar, 
Kelas Maya dan konten edukasi lainnya secara gratis. 
  
"Dengan adanya konten edukasi yang didukung dengan jaringan internet, 
guru dan siswa bisa saling berkomunikasi, mempunyai sumber informasi 
dan kualitas bahan yang lebih luas lagi baik untuk belajar mengajar, seperti 
pemberian tugas," katanya, Rabu (5/12). 
  
Suharto menjelaskan tidak hanya guru dan siswa saja yang bisa 
mengaksesnya tetapi masyarakat umum pun bisa mendapatkan informasi 
dari IndiSchool yang terkait dengan edukasi. 
  
"Saat ini ada sekitar 3.000 sekolah yang menggunakan akses internet 
IndiSchool dari 300.000 sekolah yang ada di Tanah Air jadi baru 
tersosialisasi sekitar 5-10% saja. Ini bisa diakses di seluruh Indonesia jadi 
tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan pelosok, semua 
sama," katanya. 
  



Sementara itu, Putra Banuaji, Account Manager PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk, mengatakan dari 3.000 sekolah tersebut kebanyakan 
terdapat di Jakarta. 
  
"Kami bersama Kemendikbud sudah menyosialisasikan ke sekolah-
sekolahyang ada di 400 kabupaten/kota di Tanah Air tetapi kembali lagi 
pada persetujuan pihak sekolah, apakah mereka mau menggunakan akses 
internet IndiSchool atau tidak," paparnya. 
  
Putra mengatakan program akses internet ini cukup efektif di gunakan di 
sekolah-sekolah karena pihaknya juga menawarkan akses gratis maupun 
voucher harian dan bulanan dari Rp1.000 yang bisa digunakan kapa saja 
oleh guru maupun siswa dengan kecepatan 2MB. 
  
"Telkom juga telah memblok akses website yang bukan termasuk dalam 
zona edukasi, sehingga siswa dan guru benar-benar terfokus pada belajar 
mengajar," katanya. (ems) 
 
Sumber : http://www.bisnis.com/articles/indischool-2013-targetkan-100-dot-
000-sekolah-berjaringan-internet 
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TERKAIT: 

• SMAN-5 Surabaya Jadi Indischools Pertama di Jatim 
• SMA Negeri 5 Surabaya Indischools Pertama 

SURABAYA, KOMPAS.com — Program Indischools (Indonesia Digital 
Schools) yang digagas PT Telkom bekerja sama dengan Kemendikbud RI 
menargetkan terbangunnya 100.000 instalasi titik wifi di semua sekolah di 
Indonesia hingga akhir 2013 nanti. Fasilitas wifi itu diharapkan mampu 
menunjang pola pengembangan pendidikan, khususnya pada kurikulum 
baru tahun depan.  
 
Sebanyak 100.000 titik wifi tersebut, kata General Manager Divisi Business 
Service Regional Jatim Firdaus Roeswandi, akan disebar di sekolah-
sekolah mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.  
 
"Di Jatim sendiri, fasilitas wifi kini tengah diinstal di 300 sekolah dari 17.500 
titik sekolah yang ditargetkan," katanya, Sabtu (22/12/2012).  
 
Dia berharap, dengan kemudahan mengakses internet kecepatan tinggi 
(broadband) di lingkungan sekolah, para pengajar bisa menerapkan sistem 
pengajaran yang lebih mudah dan menyenangkan bagi pelajar maupun 
siswa.  
 
"Tapi, pengawasan dan pemantauan tetap penting dilakukan kepada siswa 
agar tidak menyalahgunakan penggunaan internet," tambahnya.  



 
Indischools adalah merupakan program Telkom di bidang pendidikan dari 
rencana Indonesia Digital Network (IDN) yang akan diimplementasikan 
sampai 2015. Melalui IDN, Telkom akan mewujudkan bangsa Indonesia 
yang maju, meningkatkan perekonomian bangsa melalui pemanfaatan 
teknologi informasi untuk mempercepat penetrasi akses broadband.  
 
Indischools tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani 
Direktur Enterprise PT Telkom M Awaluddin dan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Prof Dr Ainun 
Na'im, PhD dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
M Nuh.  
 
Penandatanganan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Anugerah Ki 
Hajar (Kita Harus Belajar) di Jakarta, awal November lalu. SMA Negeri 5 
Surabaya adalah sekolah pertama yang mulai kemarin sudah menerapkan 
program Indischools. 

 
Sumber ; 
http://edukasi.kompas.com/read/2012/12/22/10112076/Indischools.Sebar.1
00.000.Titik.Wifi.di.Semua.Sekolah 
 
 
 
 

  



FRIDAY, APRIL 6, 2012 

Indonesia WiFi - WiFi.id 

Mega Proyek Telkom 

 

Setelah melihat suksesnya layanan Flexinet Hotspot yang 

menggunakan teknologi WiFi untuk akses broadband, maka Telkom 

serius untuk menggarap layanan Hotspot dengan mencanangkan 

proyek Indonesia WiFi dengan short name WiFi.id. 

 

Telkom akan mengintegrasikan layanan Hotspot yang telah digelar 

oleh Telkomsel, Flexi dan Speedy, serta akan membangun ratusan ribu 

hotspot di tempat-tempat yang strategis di seluruh Indonesia.  

 

Saya nilai langkah ini sangat strategis, karena hampir semua 

Smartphone dan Laptop saat ini sudah support teknologi WiFi. Hotspot 

dapat sebagai pelengkap dari layanan mobile broadband yang dimiliki 

Telkom, yang diperkirakan tidak akan bisa full provide atas permintaan 

akses data yang tumbuh dengan signifakan.  

 
Sumber : http://www.setyobudianto.com/2012/04/indonesia-wifi-wifiid-
mega-proyek.html 
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