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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih-

Nya yang besar, sehingga saya bisa menyelesaikan ebook ini dengan maksimal dan 

tepat waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adityo Pratomo, 

S.T., M.IDEA selaku dosen Mata Kuliah Teknologi dan Masyarakat, program studi 

Human Computer Interaction, Surya University, atas pengajarannya yang sangat 

baik selama ini, sehingga saya bisa mengenal teknologi dan masyarakat lebih dalam 

lagi, dan bisa menuangkan ide saya tentang pengimplementasian teknologi dalam 

masyarakat melalui ebook ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Steven Sutantro, selaku GEG West Jakarta Leader dan Google Certified Teacher, 

yang berkenan memberikan komentar positif dan sambutan atas terbitnya ebook ini. 

Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan keluarga 

yang telah memberikan saya semangat dan dukungan selama saya menyelesaikan 

ebook ini. 

 Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia. Hal ini 

membuat Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. 

Sumber daya manusia tersebut perlu dididik supaya memiliki kualitas untuk 

berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan 

menjadi suatu hal yang sangat penting di Indonesia. 

 Namun, saat ini infrastruktur pendidikan di Indonesia masih kurang. 

Banyak daerah yang belum mendapatkan internet yang memadai. Padahal untuk 

menciptakan suatu sistem pendidikan masa depan yang baik, internet adalah suatu 

bagian yang paling penting. Dalam ebook ini akan dibahas teknologi seperti apa 

yang bisa berguna jika diimplementasikan pada dunia pendidikan, khususnya di 

Indonesia. 

 Saya berharap, setelah membaca ebook ini, Anda dapat mengetahui 

teknologi masa kini yang dapat diimplementasikan di bidang pendidikan, 

khususnya Cisco Meraki dan Google Apps for Education, sehingga Anda dapat 

turut memberikan ide, saran, dan kontribusi Anda bagi kemajuan pendidikan di 



iii 
 

Indonesia. Saya juga mengundang Anda untuk berdiskusi dengan saya melalui 

email di richardnc96@gmail.com. 

Akhir kata, saya sadar bahwa ebook ini masih jauh dari sempurna. Saya 

mohon maaf apabila ada hal-hal dalam ebook ini yang salah atau kurang berkenan 

di hati Anda. Saya berharap Anda bisa mengoreksi saya dengan mengirimkan saya 

email. Saran Anda akan sangat berarti untuk membangun diri saya menjadi lebih 

baik lagi. Terima kasih dan selamat membaca. 

Salam Indonesia Jaya, 

Jakarta, 2 Maret 2015 

Richard Nathaniel Chandra 
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SAMBUTAN DARI STEVEN SUTANTRO 

(GOOGLE CERTIFIED TEACHER) 

 

Hi  Richard, 

Saya salut dengan semangat kamu 

mengintegrasikan teknologi dalam dunia pendidikan. 

Saya pribadi senang berkenalan dengan orang yang 

memiliki passion yang serupa, saya berharap kamu bisa 

terus mewujudnyatakan passion kamu ini. 

Saya, Craig, dan GEG WJ (Google Educator Group West Jakarta) team 

memiliki banyak rencana untuk menerapkan apa yang kamu tulis disana salah 

satunya dengan menciptakan komunitas dan kolaborasi antara guru dan praktisi IT. 

Saya akan bersemangat untuk terus mengundang kamu dan GSG (Google Student 

Group) dalam berkolaborasi memajukan dunia pendidikan dan teknologi bersama. 

Berkaitan dengan paper kamu, saya suka dengan analisis yang membahas 

dunia teknologi pendidikan dari sudut pandang IT karena selama ini masih jarang 

IT di Indonesia yang peduli akan dunia pendidikan. Seperti yang kamu sampaikan, 

Infrastruktur, aplikasi, semua sudah banyak, tapi banyak yang belum sadar dan mau 

untuk menggunakan hal tersebut. Saya setuju dengan masalah dan solusi yang kamu 

ajukan dalam paper ini. Semuanya tepat sasaran. Bagi saya, masalah terbesarnya: 

Bagaimana IT & Pendidik bekerja sama mengubah pola pikir penggunaan 

teknologi. 

Tentu hal ini tidak mudah tapi disini kuncinya dan kita perlu memulainya 

pelan-pelan di Indonesia.  
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Berikut adalah beberapa tambahan solusi saya: 

1. Teknologi sebagai alat pembelajaran 

Teknologi jangan dijadikan target pembelajaran melainkan alat 

pembelajaran. Tujuan kita dalam menggunakan  Google Apps, blog, dan berbagai 

aplikasi digital media bukan semata-mata untuk belajar teknologinya saja, tapi 

belajar aplikasi dari teknologi untuk menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, dan 

komunikasi yang lebih positif dan maksimal. Sadarkan IT & Guru  pentingnya 

teknologi sebagai alat belajar!  

2. Kolaborasi Dunia Pendidikan & IT perlu saling mendukung 

Dunia pendidikan (Guru) dan IT perlu melakukan banyak kolaborasi yang 

berdampak positif membangun kedua bidang karena guru masih banyak yang perlu 

belajar penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sedangkan IT practitioner perlu 

belajar bagaimana IT dapat membantu pendidikan. Seperti yang dilakukan di GEG 

West Jakarta sekarang, kita berkolaborasi meneliti ide-ide penggunaan teknologi 

dalam dunia pendidikan. Saya rasa ke depan diperlukan sinergisitas dari kedua 

bidang ini bersama-sama. 

3. Mulai Sederhana dan Terus Menerus (Sustainable) 

Mulai perubahan-perubahan lokal yang berdampak positif bagi orang-

orang disekitar kita yang dilakukan lewat komunitas-komunitas yang saling support 

satu dengan yang lain. Tidak perlu memulai sesuatu yang langsung besar tapi 

sederhana, simple dan berdampak. 

Akhirnya, saya harus menyampaikan tulisan kamu luar biasa 

mengagumkan. Perspektif unik, orisinil, otentik dari sudut pandang mahasiswa IT 

yang punya passion di dunia pendidikan! Saya pribadi mendorong kamu terus 

melakukan penelitian di bidang ini karena ini akan sangat berkembang di Indonesia. 

Saya juga mendorong kamu untuk menciptakan konten-konten (blog/film/video) 

yang menyuarakan pemikiran kamu yang brilian ini. 
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Bagi saya kamu dan GSG adalah bagian dari jawaban masalah dunia 

pendidikan di Indonesia. Terus menginspirasi! 

Best, 

Jakarta, 3 Maret 2015 

Steven Sutantro 
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BAB I 

PENDIDIKAN INDONESIA HARI INI 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

 

 

Gambar 1.1. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang banyak 

Sumber: www.fansshare.com 

 

Indonesia adalah negara dengan jumlah sumber daya manusia yang sangat 

banyak. Hal tersebut membuat Indonesia menempati peringkat keempat sebagai 

negara dengan populasi terbanyak di dunia. Situasi ini juga memungkinkan 

Indonesia untuk berprestasi di segala bidang, dan menjadikan Indonesia negara 

maju. Namun, mengapa Indonesia belum dapat dikatakan sebagai suatu negara 

maju? 

Jika kita melihat negara tetangga kita, yaitu Singapura, dengan jumlah 

penduduk yang hanya 4 juta jiwa mampu menjadikan Singapura sebagai negara 

maju. Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa atau 60 kali 

lebih banyak dari Singapura. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk 60 lebih maju 

daripada Singapura. Namun, mengapa Indonesia masih belum maju? Apa yang 

salah dengan Indonesia? 
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Untuk menciptakan suatu negara maju, tidak hanya diperlukan sumber 

daya manusia yang banyak, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. 

Singapura memiliki infrastruktur pendidikan yang sangat baik. Internet yang cepat 

dan dapat terjangkau di hampir seluruh bagian negara, pemberlakuakn sistem e-

learning, hingga sistem pendidikan yang terstruktur dan terkendali. Hal ini 

membuat Singapura memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak heran 

jika setiap tahunnya banyak pelajar berbondong-bondong meninggalkan kampung 

halamannya untuk pergi menuntut ilmu di Singapura. 

Bagaimana dengan Indonesia? Kondisi infrastruktur pendidikan di 

Indonesia masih sangat kurang. Internet yang cepat sangat jarang ditemui di 

Indonesia. Bahkan, masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh 

internet. Walaupun ada internet, seringkali pelajar Indonesia menyalahgunakannya 

untuk melakukan hal negatif seperti pornografi atau mencari aplikasi atau film 

bajakan. 

Pada ebook ini, saya akan membahas suatu teknologi yang sangat luar 

biasa jika diimplementasikan di Indonesia, dan memiliki banyak manfaat yang 

belum bisa dijangkau oleh infrastruktur pendidikan Indonesia saat ini. Sebelum 

membahas teknologi tersebut, mari kita membahas teknologi penunjang yang sudah 

ada saat ini. 
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1.2. INTERNET OF THINGS 

 

Gambar 1.2. Internet of Things akan mengubah dunia 

Sumber: www.enterprisecioforum.com 

Interaksi antara manusia dengan manusia, sudah biasa. Interaksi manusia 

dengan mesin juga sudah sering kita temui. Namun, pernahkah Anda 

membayangkan interaksi mesin dengan mesin? Itulah Internet of Things!  

Menurut analisa McKinsey Global Institute, internet of things adalah 

sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, 

peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk 

memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan 

mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang 

diperoleh secara independen. Sedangkan menurut Wikipedia, internet of things 

adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing devices dalam 

infrastruktur internet yang ada. Sebuah publikasi mengenai Internet of things in 

2020 menjelaskan bahwa internet of things adalah suatu keadaan ketika menda 

memiliki identitas, bisa beroperasi secara intelijen, dan bisa berkomunikasi dengan 

sosial, lingkungan, dan pengguna. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa 

internet of things membuat kita membuat suatu koneksi antara mesin dengan mesin, 
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sehingga mesin-mesin tersebut dapat berinteraksi dan bekerja secara independen 

sesuai dengan data yang diperoleh dan diolahnya secara mandiri. Tujuannya adalah 

untuk membuat manusia berinteraksi dengan benda dengan lebih mudah, bahkan 

supaya benda juga bisa berkomunikasi dengan benda lainnya. 

Pada umumnya, teknologi internet of things digunakan untuk pemantauan 

jarak jauh. Sistemnya adalah dengan menanamkan suatu embedded system yang 

memungkinkan benda yang akan dipantau tersebut memiliki IP Address. Dengan 

IP Address, benda tersebut dapat terkoneksi dengan internet dan terhubung dengan 

komputasi awan. Hal ini memungkinkan benda tersebut untuk dipantau dimanapun 

hanya dengan koneksi internet yang memadai. 

 

1.3.SOLUSI 

Setelah melihat dan mempertimbangkan masalah infrastruktur pendidikan 

di Indonesia, serta dengan mengingat teknologi yang dapat diimplementasikan di 

Indonesia, maka dalam ebook ini saya akan membahas suatu teknologi yang dapat 

menjadi sangat berguna apabila dapat diimplementasikan untuk sistem pendidikan 

di Indonesia. Teknologi yang dapat memudahkan guru untuk berkomunikasi 

dengan siswa, dan memudahkan guru memberikan tugas dan mengoreksinya. 

Teknologi yang dapat memantau aktivitas siswa dalam mengakses internet dan 

aplikasi lainnya dalam gadget, sehingga dapat menjaga siswa dari penyalahgunaan 

akses internet dan aplikasi lainnya. Teknologi tersebut adalah Cisco Meraki dan 

Google Apps for Education. 
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BAB II 

CISCO MERAKI 

2.1. PENGENALAN CISCO MERAKI 

 

Gambar 2.1. Cisco Meraki 

Sumber: www.highland-it.co.uk 

Cisco Meraki adalah salah satu produk dari Cisco yang sangat berguna 

bagi infrastruktur pendidikan. Cisco Meraki memberikan solusi infrastruktur IT 

yang terbaik untuk sekolah. Dengan adanya Cisco Meraki, sekolah dapat memantau 

penggunaan internet dan aplikasi yang diakses oleh siswa, guru, staff, bahkan 

seluruh pengunjung yang berada di lingkungan sekolah, sehingga tercipta 

lingkungan sekolah dengan internet yang aman dan terkendali. 

Cisco Meraki memanfaatkan teknologi Internet of Things yang 

dikoneksikan dengan mobile apps pada masing-masing platform. Sistemnya adalah 

sekolah menyediakan gadget untuk setiap siswa (atau bisa juga gadget pribadi 

siswa), yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Gadget tersebut sudah 

diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpantau oleh Cisco Meraki baik secara 

online maupun offline. Hal ini memungkinkan sekolah untuk memantau akses 
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internet dan aplikasi dimanapun siswa tersebut berada. Sekolah juga dapat 

mengontrol aplikasi mana yang boleh dibuka, mana yang tidak. 

Cisco Meraki memang kelihatannya over-protective bagi penggunanya. 

Namun, teknologi ini sangat bermanfaat untuk mengontrol akses internet siswa 

dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menjaga setiap siswa dari hal negatif 

yang ada di internet. 

 

2.2. TEKNOLOGI CISCO MERAKI 

2.2.1. Wireless 

RF Optimization 

 

Gambar 2.2. RF Optimization 

Sumber: meraki.cisco.com 

Cisco Meraki memiliki fitur Optimisasi Radio Frequency. Fitur ini 

memungkinkan admin untuk memantau kekuatan sinyal setiap device yang 

terhubung ke jaringan Cisco Meraki secara lengkap dan akurat. Hal ini disebabkan 

oleh adanya fitur radio yang memang dikhususkan untuk real-time monitoring. 

Fitur ini juga membuat pengguna merasa lebih nyaman karena gangguan yang 

terjadi bisa terdeteksi secara real-time dan bisa langsung diatasi. Semua informasi 

disajikan secara lengkap oleh RF Optimization untuk memastikan kinerja seluruh 

sistem secara maksimal. 
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Application QoS 

 

Gambar 2.3. Application QoS 

Sumber: meraki.cisco.com 

Cisco Meraki dilengkapi dengan fitur Application QoS atau Mutu Layanan 

Aplikasi. Fitur ini memungkinkan admin untuk mengontrol situs atau aplikasi apa 

saja yang digunakan oleh pengguna yang terhubung dengan sistem Cisco Meraki. 

Hal ini membuat Cisco Meraki sangat berguna jika ditanamkan pada infrastruktur 

IT sekolah. Admin bisa membatasi aplikasi mana yang boleh dan tidak boleh 

digunakan oleh pengguna. Ini akan mengurangi penyalahgunaan teknologi di 

kalangan pelajar. Selain itu, admin juga dapat memantau penggunaan bandwidth 

setiap pengguna dan dapat mengontrolnya sesuai ketentuan yang berlaku. Admin 

juga dapat melihat kecepatan koneksi pengguna ke jaringan secara real-time. Untuk 

menjaga mutu layanan aplikasi, Cisco Meraki juga terhubung pada komputasi awan 

yang melakukan pengecekan update secara berkala. Apabila ada aplikasi yang 

dapat di-update, maka Cisco Meraki akan langsung melakukan update seara 

otomatis. 

 

Air Marshal/WIPS 

 

Gambar 2.4. Air Marshal/WIPS 

Sumber: meraki.cisco.com 

Air Marshal adalah sistem keamanan yang ada pada Cisco Meraki, dan 

terhubung pada komputasi awan. Air Marshal akan memantau semua Access Point 
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yang terhubung dengan sistem Cisco Meraki untuk mendeteksi virus atau ancaman 

pada jaringan. Air Marshal dilengkapi dengan radio yang memiliki frekuensi 2.4 

GHz hingga 5 GHz yang akan menjaga jaringan secara menyeluruh. Ketika Air 

Marshal mendeteksi adanya virus atau ancaman pada salah satu Access Point, Air 

Marshal akan mengirimkan notifikasi kepada admin melalui email atau SMS. Hal 

ini dapat membuat virus atau ancaman tersebut dapat segera teratasi dan sistem 

keamanan Cisco Meraki tetap terjamin. 

 

CMX Location Analytics 

 

Gambar 2.5. CMX Location Analytics 

Sumber: meraki.cisco.com 

CMX atau Connected Mobile Experience adalah salah satu fitur dari Cisco 

Meraki yang berguna untuk memantau statistik lokasi secara real-time. Informasi 

yang didapatkan adalah jumlah pengguna yang terhubung dengan jaringan Cisco 

Meraki dan durasi waktu berapa lama mereka terhubung ke jaringan. Selain itu, 

admin juga dapat memantau aplikasi dan situs mana yang dikunjungi oleh pengguna 

di suatu tempat dengan jangka waktu tertentu. Cara kerjanya adalah dengan 

mengumpulkan informasi pada setiap Meraki Access Point, kemudian dihubungkan 

dengan Meraki Cloud yang dapat diakses di manapun. Fitur ini dapat berguna untuk 

memantau dan mengawasi penggunaan internet dan aplikasi siswa yang lebih 

spesifik lagi. 
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CMX API 

 

Gambar 2.6. CMX API 

Sumber: meraki.cisco.com 

CMX API atau Connected Mobile Experience Application Program 

Interface adalah suatu fitur dari Cisco Meraki yang memungkinkan setiap Access 

Point mengirimkan data analisis lokasi kepada pengguna. Fitur ini berhubungan 

dengan fitur sebelumnya, yaitu CMX Location Analytics, yaitu dengan 

mengirimkan informasi yang didapatkan dari CMX Location Analytics kepada 

pengguna. Penyetelan dari API ini sangat mudah dan semua tutorialnya telah 

disediakan oleh Cisco Meraki. CMX API dari Cisco Meraki juga bekerja sama 

dengan retail analytics seperti Euclid, WalkBase, Nomi, Swarm, Nearbuy, dan 

Boldstreet Wireless. 

 

Mesh Routing 

 

Gambar 2.7. Mesh Routing 

Sumber: meraki.cisco.com 

Mesh routing adalah suatu fitur Cisco Meraki yang memungkinkan semua 

perangkat yang terhubung dengan Access Point Meraki bisa terhubung dengan area 

yang lebih luas. Hal ini membuat kita tidak perlu menggunakan kabel ethernet lagi 

untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya, karena semua 

dilakukan secara wireless. Selain itu, fitur ini juga dilengkapi dengan sistem self-
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healing terhadap gangguan yang ada, karena optimasi selalu dilakukan pada setiap 

aliran jaringan.  

 

Bonjour Gateway 

 

Gambar 2.8. Bounjour Gateway 

Sumber: meraki.cisco.com 

Cisco Meraki mendukung Bonjour Devices dalam jaringannya. Pengguna 

tidak perlu lagi melakukan konfigurasi secara terpisah. Bounjour Service bisa 

diakses langsung dalam Meraki dashboard. Selain itu, Cisco Meraki juga memiliki 

aplikasi-aplikasi khusus yang mendukung sistem Bonjour sehingga pengguna bisa 

merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya. 

 

Seamless Mobility 

 

Gambar 2.9. Seamless Mobility 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Ketika seorang pengguna terhubung dengan suatu access point dalam 

jaringan Cisco Meraki, pengguna tidak perlu khawatir untuk kehilangan koneksi 

saat hendak berpindah tempat ke ruang lain. Jaringan WiFi Cisco Meraki dilengkapi 

dengan fitur Seamless Mobility yang memungkinkan penggunanya untuk selalu 

terhubung dalam ruang lingkup jaringn Cisco Meraki secara mulus meskipun 

pengguna tersebut telah berpindah dari jangkauan suatu access point kepada 
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jangkauan access point lainnya, selama pengguna tersebut tidak keluar dari gedung 

sekolah atau gedung universitas yang menggunakan sistem Cisco Meraki tersebut. 

 

Carrier Offload 

 

Gambar 2.10. Carrier Offload 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Jaringan awan dari Cisco Meraki sangat unik dan didesain khusus untuk 

skalabilitas, reliabilitas, dan terkelola, untuk memudahkan penyebaran carrier yang 

besar. Fitur ini mudah digunakan dan dapat dikontrol langsung melalui jaringan 

awan. Sistem ini juga bekerja sama dengan vendor-vendor telekomunikasi sehingga 

dalam penggunaannya bisa berjalan dengan mulus. 

 

Bluetooth Low Energy 

 

Gambar 2.11. Bluetooth Low Energy 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Meraki MR32 dan MR72 memiliki sistem WiFi yang canggih, yaitu 

802.11ac WiFi, dan juga dilengkapi dengan Bluetooth Radio. Fitur Bluetooth ini 

ditambahkan untuk menunjang aplikasi-aplikasi yang membutuhkan bluetooth saat 

sedang berjalan. Ini berarti pengguna tidak perlu menambahkan device bluetooth 

tambahan, karena semuanya sudah tersedia dalam Access Point tersebut. 

Penggunaan bluetooth juga dapat dipantau dan dikontrol melalui Meraki Dashboard 



12 
 

pada menu Bluetooth Clients. Informasi yang dapat dipantau antara lain nama 

device pengguna bluetooth, waktu koneksi, access point yang terhubung, 

manufacturer, dan kekuatan sinyal dari konektivitas bluetooth tersebut. Sesuai 

namanya Bluetooth yang terpasang pada sistem Cisco Meraki sangat hemat energi 

walaupun beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz, sehingga dapat beroperasi selama 

bertahun-tahun tanpa harus mengganti baterai. 

 

2.2.2. WAN & Security 

Next-Gen Firewall 

 

Gambar 2.12. Next-Gen Firewall 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki memberikan solusi yang sangat baik untuk menjaga dan 

mengontrol penggunanya. Sistem keamanan dari Cisco Meraki ini dinamakan Next 

Generation Firewall. Firewall ini berbeda dengan firewall pada umumnya. Admin 

dapat memberikan pengaturan berupa pembatasan aplikasi yang digunakan oleh 

pengguna. Fitur ini juga memungkinkan admin untuk membatasi aplikasi sesuai 

dengan kategori, seperti gaming dan social web & photo sharing. Admin juga diberi 

pilihan untuk memblokir semua aplikasi pada kategori tersebut atau hanya aplikasi 

tertentu saja. Dengan demikian, sistem keamanan jaringan Cisco Meraki bisa 

semakin ketat dan tepat sasaran. Admin juga bisa memasang firewall yang lebih 

spesifik pada iPad atau device lainnya dalam Bring Your Own Device (BYOD) 

Network. Sistem keamanan ini juga makin diperketat dengan adanya fitur 

fingerprint untuk akses dan identifikasi pengguna. 
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Intrusion Prevention 

 

Gambar 2.13. Intrusion Prevention 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Setiap jaringan pasti rentan terhadap gangguan virus. Cisco Meraki MX 

Security memberikan sistem keamanan yang terbaik di kelasnya. Fitur ini juga 

mudah dikonfigurasi untuk menjaga pengguna dari virus secara maksimal dan tepat 

sasaran. Penanganan dari gangguan juga dapat dipantau langsung oleh admin pada 

Meraki Dashboard. 

 

Auto VPN 

 

Gambar 2.14. Auto VPN 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki menyediakan fitur untuk konfigurasi VPN (Virtual Private 

Network) secara otomatis. Fitur ini memanfaatkan MX Security Appliances untuk 

melakukan konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan VPN sehingga pengguna 

tidak perlu melakukannya lagi. Sistem konfigurasi VPN ini juga sangat lengkap dan 

mudah digunakan. 
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Failover & HA 

 

Gambar 2.15. Failover & HA 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Untuk memastikan seluruh jaringan berjalan dengan sempurna, Cisco 

Meraki menyediakan datacenter cadangan. Jika salah satu datacenter sedang 

mengalami gangguan, sistem Cicso Meraki akan langsung mengalihkan seluruh 

aktivitas jaringan kepada datacenter yang lain sehingga jaringan Cisco Meraki tetap 

berjalan mulus tanpa masalah yang berarti. 

 

WAN Optimization 

 

Gambar 2.16. WAN Optimization 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki WAN (Wireless Area Network) Optimization 

memungkinkan admin untuk melakukan pemotongan bandwidth pengguna. Selain 

itu, admin juga dapat mempercepat performa suatu aplikasi hingga 209X. Selain 

itu, fitur WAN Optimization juga dilengkapi dengan WAN link compression secara 

otomatis apabila ada VPN yang terhubung.  
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Content Filtering 

 

Gambar 2.17. Content Filtering 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki menyajikan fitur untuk memblokir konten-konten yang ingin 

diblokir pada internet seperti konten pornografi, perjudian, games, dan lain 

sebagainya. Admin dapat memilih kategori konten mana yang ingin diblokir pada 

menu Category Filtering pada Meraki Dashboard. Ada lebih dari 80 pilihan kategori 

yang dapat dipilih oleh admin untuk diblokir pada jaringan Cisco Meraki. Fitur ini 

sangat berguna untuk menjaga dan mengawasi pengguna ketika sedang mengakses 

internet supaya terhindar dari konten-konten yang seharusnya tidak diakses. 

 

2.2.3. Switching 

Virtual Stacking 

 

Gambar 2.18. Virtual Stacking 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Sistem Switch pada Cisco Meraki bisa diatur melalui jaringan cloud. Fitur 

ini memungkinkan admin untuk menghubungkan atau memutuskan switch hanya 

dengan mengakses salah satu fitur di Meraki Dashboard. Selain itu, fitur ini juga 

dapat memperlihatkan informasi setiap switch seperti nama, IP address, lokasi port, 

dan konektivitasnya. Admin juga dapat melakukan tindakan langsung kepada 

beberapa switch. Hal ini tentu menghemat waktu dan tenaga karena dapat 

mengelola banyak switch sekaligus hanya dengan beberapa kali klik. 
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Voice Optimization 

 
Gambar 2.19. Voice Optimization 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki memberikan kemudahan untuk konfigurasi LAN telepon 

pada gedung. Sistem Cisco Meraki memastikan setiap pengiriman data dalam 

bentuk suara atau video disampaikan secara cepat. Admin juga dapat mengatur hal 

lainnya seperti protocol, port sumber, port tujuan, dan DSCP (Differentiated 

Services Code Poin). Semua pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mudah 

pada Meraki Dashboard. 

 

Layer 7 Visibility 

 

Gambar 2.20. Layer 7 Visibility 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Layer 7 Visibility dengan Layer 7 Technology yang memudahkan sistem 

Cisco Meraki untuk mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh 

pegguna. Banyak informasi yang bisa didapatkan dari teknologi ini seperti 

kecepatan koneksi, penggunaan data internet, dan informasi aplikasi yang 

digunakan oleh pengguna secara spesifik. Fitur ini juga dapat berguna untuk 

mengontrol aplikasi mana yang dapat digunakan oleh pengguna. Dengan demikian, 

penggunaan aplikasi dan internet pada jaringan Cisco Meraki bisa makin terkontrol 

dan keamanannya terjaga. 
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Layer 3 Scalability 

 

Gambar 2.21. Layer 3 Scalability 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki Layer 3 switch memberikan kemudahan untuk melakukan 

pengaturan pada OSPF (Open Shortest Path First). Hal ini membuat kinerja jaringan 

menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, adanya sistem OSPF juga akan 

meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki ketahanan saat routing, dan meningkatkan 

kualitas arus lalu lintas pada jaringan. 

 

Network Topology 

 

Gambar 2.22. Network Topology 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki juga menyediakan menu yang dapat menampilkan topologi 

jaringan langsung pada Meraki Dashboard. Fitur ini memudahkan admin untuk 

menangani masalah yang ada pada jaringan Cisco Meraki. Dengan demikian, 

masalah yang ada pada jaringan bisa segera teratasi dengan cepat dan tepat, 

sehingga kenyamanan pengguna tetap maksimal. 
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2.2.4. Cloud Networking 

Datacenter Architecture 

 

Gambar 2.23. Datacenter Architecture 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Arsitektur dari datacenter Cisco Meraki sangat baik. Datacenter ini 

memiliki sistem distributed architecture sehingga dapat melayani banyak pengguna 

sekaligus tanpa mengalami gangguan. Selain itu, kapasitas dari Cloud Networking 

Cisco Meraki juga sangat besar, sehingga bisa menampung banyak pengguna. 

Sistem arsitektur datacenter ini juga memiliki sistem keamanan yang ketat dan bisa 

menjangkau berapapun besarnya memory dari sistem Cisco Meraki. Hal ini 

membuat Cisco Meraki sangat cocok untuk digunakan di tempat umum, khususnya 

lingkungan sekolah. 

 

Distributed Packet Processing 

 

Gambar 2.24. Distributed Packet Processing 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Jaringan Cisco Meraki melakukan paket processing secara tersebar atau 

terdistribusi. Ini berarti semua proses yang dilakukan dalam sistem Cisco Meraki 

akan merata dan selalu berjalan mulus. Cisco Meraki terbukti bisa melayani mulai 

dari jaringan kecil dengan satu buah access point hingga jaringan besar dengan 

lebih dari 100.000 access points. Jadi, admin tidak perlu khawatir untuk 



19 
 

menggunakan Cisco Meraki untuk menangani pengguna jaringan dalam jumlah 

besar, karena semua pasti akan teratasi dengan mulus. 

 

Real-Time Cloud Management 

 

Gambar 2.25. Real-Time Cloud Management 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Cisco Meraki memungkinkan admin untuk memantau jaringan melalui 

Cloud. Admin hanya perlu mengakses Meraki Dashboard secara online dan bisa 

memantau setiap Access Point pada jaringan Cisco Meraki miliknya secara real-

time. Admin juga dapat melakukan pengaturan lainnya dalam Meraki Dashboard 

secara online. Ini adalah suatu teknologi yang menarik dan efisien. 
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2.3. IMPLEMENTASI CISCO MERAKI UNTUK PENDIDIKAN 

2.3.1. Avenues: The World School 

Gambar 2.26. Avenues: The World School 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Avenues: The World School adalah salah satu sekolah yang 

mengimplementasikan Cisco Meraki pada infrastruktur IT di sekolah. Pada 

awalnya, Avenues membutuhkan sebuah device WiFi yang mampu menjangkau 

lebih dari 3000 devices. Selain itu, tim IT dari sekolah membutuhkan suatu sistem 

yang mudah dikonfigurasi dan bisa melakukan content filtering untuk menjaga 

siswa dari penyalahgunaan internet di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, 

Avenues memilih Cisco Meraki sebagai pilihan infrastruktur IT di sekolah. 

 Setelah mengimplementasikan Cisco Meraki, Avenues mengalami 

perubahan yang cukup signifikan. Sekarang pekerjaan admin jaringan bisa 

dipermudah dengan adanya sistem Meraki Dashboard yang nyaman dan mudah 

dikonfigurasi. Admin jaringan juga bisa dengan mudah melakukan content filtering 

pada sistem infrastruktur IT di sekolah. Selain itu, sekolah juga bisa 

memberlakukan aplikasi edukasi pada setiap devices melalui System Manager. 
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2.3.2. Lee’s Summit R-7 School District 

 

 

Gambar 2.27. Lee’s Summit R-7 School District 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Selain Avenues, Lee’s Summit R-7 School District juga 

mengimplementasikan sistem Cisco Meraki pada jaringan infrastruktur IT sekolah. 

Lee’s Summit adalah salah satu sekolah yang berlokasi di Kota Kansas, Amerika 

Serikat. Lee’s Summit membutuhkan suatu sistem jaringan yang dapat mendukung 

aplikasi teknologi pendidikan seperti Google Apps for Education, serta mampu 

menjangkau pengguna yang banyak akibat menambahnya populasi siswa pada 

sekolah tersebut. 

 Cisco Meraki dipercaya sebagai suatu teknologi yang tepat untuk Lee’s 

Summit. Cisco Meraki mewujudkan tujuan Lee’s Summit School dengan 

memberikan sistem jaringan wireless yang mendukung teknologi dalam kelas, 

khususnya Google Apps for Education. Selain itu, sistem keamanan jaringan juga 

dapat dikonfigurasi dengan mudah sehingga bisa tepat sasaran dan tidak terjadi 

kesalahan. 
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2.3.3. Oakland Unified School District 

 

 

Gambar 2.28. Oakland Unified School District 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Oakland Unified School District adalah salah satu sekolah di negara 

bagian California, Amerika Serikat yang mengimplementasikan Cisco Meraki pada 

sistem infrastruktur IT sekolah. Oakland Unified School District memiliki lebih dari 

37.000 siswa yang masing-masing memerlukan jaringan internet untuk aktivitas 

pembelajaran. Jaringan WiFi biasa tidak bisa menjangkau angka sebesar ini. Siswa 

seringkali terganggu saat hendak melakukan online test karena kinerja dari jaringan 

internet pada sekolah kurang maksimal. 

 Setelah menanamkan 300 Access Points Cisco Meraki pada lingkungan 

sekolah, Oakland Unified School District mengalami perubahan yang besar. Kini 

sekolah membutuhkan lebih sedikit staff IT untuk menangani jaringan karena 

segala pemantauan dan konfigurasi dipermudah dengan adanya Meraki Dashboard. 

Sistem jaringan WiFi saat ini juga bisa menjangkau seluruh siswa tanpa adanya 

kendala jaringan. 
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2.3.4. Region 9 Education Service Center 

 

 

Gambar 2.29. Region 9 Education Service Center 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Region 9 Education Service Center adalah penyedia jasa technical support 

kepada 38 distrik sekolah dengan 40.000 siswa dan 8.000 staff di daerah Wichita 

Falls, Texas, Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Region 9 ESC membutuhkan suatu 

sistem IT yang memadai untuk menjangkau seluruh distrik dengan mudah dan 

maksimal, serta dengan adanya fitur-fitur seperti firewall protection dan content 

filtering. Oleh karena itu, Region 9 ESC memilih Cisco Meraki sebagai pilihan 

untuk infrastruktur IT pada daerah tersebut. 

 Dengan adanya infrastruktur Cisco Meraki, admin bisa dengan mudah 

memantau seluruh aktivitas penggunaan internet sekolah yang ada pada wilayah 

tersebut karena terhubung langsung dengan cloud. Selain itu, berbagai konfigurasi 

fitur bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Sistem keamanan dari Cisco Meraki 

juga sangat baik dan bisa memastikan aktivitas penggunaan internet berjalan 

dengan normal dan terkontrol. 
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2.3.5. Albany State University 

 

 

Gambar 2.30. Albany State University 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Selain sekolah, universitas juga mengimplementasikan Cisco Meraki pada 

sistem infrastruktur IT mereka. Salah satunya adalah Albany State University yang 

berlokasi di Georgia, Amerika Serikat. Albany State University memiliki sekitar 

4000 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa sarjana, master, atletik, dan program 

ekstrakurikuler. Universitas memerlukan suatu perangkat WiFi yang mampu 

menjangkau dan mengontrol seluruh mahasiswa dan staf dengan mudah. 

 Setelah mengimplementasikan lebih dari 430 Cisco Meraki Access Points, 

Albany State University mengalami peningkatan efisiensi dalam penggunaan WiFi 

dengan kecepatan bandwidth hingga 1.2 Gbps dan frekuensi 5GHz. Kini seluruh 

aktivitas WiFi dalam kampus bisa terjangkau dan terkontrol dengan baik tanpa 

adanya kesulitan koneksi. 
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2.3.6. Massachusetts Institute of Technology 

 

 

Gambar 2.31. Massachusetts Institute of Technology 

Sumber: meraki.cisco.com 

 Sebagai institusi pendidikan terbaik di dunia, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) membutuhkan sistem infrastruktur IT terbaik yang bisa 

menjangkau seluruh mahasiswa dan staff. MIT membutuhkan infrastruktur IT yang 

bisa dipercaya, memiliki kapasitas yang besar, bisa menyesuaikan bentuk arsitektur 

bangunan yang membingungkan (seperti pada gambar), memiliki sistem keamanan 

yang canggih, dan tidak memerlukan banyak tenaga untuk mengelolanya. Hanya 

Cisco Meraki yang dapat memenuhi semua kebutuhan ini. 

 Staff IT dari MIT mengaku bahwa Cisco Meraki sangat mudah dikelola 

dan memiliki fitur-fitur yang memberikan kenyamanan kepada pengguna WiFi dan 

IT administrators. Cisco Meraki bisa menjangkau seluruh aktivitas penggunaan 

WiFi dalam kampus MIT tanpa kendala. Selain itu, ketentuan keamanan dari Cisco 

Meraki juga bisa diatur dengan mudah sesuai dengan kebijakan keamanan dari 

MIT.  
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BAB III 

GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

3.1. PENGENALAN GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

 

Gambar 3.1. Google Apps for Education 

Sumber: www.cirrusinsight.com 

 Setelah memiliki jaringan infrastruktur IT yang baik pada sekolah, aplikasi 

dan teknologi yang memadai juga dibutuhkan untuk sistem pembelajaran masa 

depan yang maksimal bagi sekolah. Untuk itulah Google, sebagai perusahaan 

teknologi terbesar di dunia, menyediakan kumpulan aplikasi untuk menunjang 

edukasi yang diberi nama Google Apps for Education. Mungkin banyak dari kita 

sudah mengetahui dan sering menggunakan Google Apps for Education. Namun, 

ternyata masih banyak guru dan pelajar Indonesia yang belum mengenal hal ini. 

Oleh karena itu, saya akan menjelaskan Google Apps for Education terlebih dahulu. 

 Google Apps for Education adalah suatu kumpulan aplikasi dari Google 

yang didesain khusus untuk edukasi secara online. Google Apps for Education 

meliputi Google Mail, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google 

Spreadsheets, Google Slides, dan Google Form. Keunggulan dari Google Apps for 

Education adalah semua aplikasi tersebut bisa diakses secara gratis dan menyeluruh 

hanya dengan sebuah Google Account saja. 
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3.2. GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

3.2.1. Google Mail 

 

Gambar 3.2. Google Mail 

Sumber: en.wikipedia.org 

 Google Mail, atau lebih sering disebut Gmail, adalah suatu aplikasi email 

yang diciptakan oleh Google. Gmail bukan hanya sekadar aplikasi email biasa. 

Aplikasi Gmail bersih dari iklan. Hal ini membuat pengguna lebih nyaman. Selain 

itu, Gmail juga menyediakan fitur-fitur add-ons menarik yang tidak dimiliki 

aplikasi email lain, seperti fitur Undo Send. 

 

3.2.2. Google Drive 

 

Gambar 3.3. Google Drive 

Sumber: www.federicodelossantos.com 

 Google Drive adalah tempat penyimpanan dalam jaringan awan yang 

disediakan oleh Google. Kapasitas dari Google Drive cukup besar, yaitu 15 GB. 

Dalam Google Drive, kita tidak hanya bisa menyimpan file-file kita dari komputer, 

tetapi juga bisa membuat dokumen Google Apps for Education lainnya dan bisa di-

share kepada pengguna Google Drive yang lain. Hal ini bertujuan supaya satu 
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dokumen bisa dikerjakan oleh banyak orang sekaligus, untuk memudahkan kita jika 

harus mengerjakan tugas kelompok. 

 

3.2.3. Google Calendar 

 

Gambar 3.4. Google Calendar 

Sumber: growingyourbiz.co 

 Google Calendar adalah suatu aplikasi yang bisa menjadi reminder untuk 

kegiatan-kegiatan kita. Kita bisa dengan mudah menambahkan kegiatan dan 

mengubah warna sesuka hati, bisa berdasarkan prioritas atau suasana hati. Selain 

menjadi reminder, kita juga dapat berbagi event dengan teman-teman kita, sehingga 

mereka juga bisa menerima reminder yang sama. 

 

3.2.4. Google Docs 

 

Gambar 3.5. Google Docs 

Sumber: www.thewildblogger.com 

 Google Docs adalah salah satu dokumen yang bisa dibentuk pada Google 

Drive. Secara luaran, Google Docs memang terlihat serupa dengan Microsoft Word. 
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Namun, Google Docs memungkinkan penggunanya untuk berkolaborasi dengan 

banyak pengguna lain dalam satu dokumen. Hal ini adalah suatu inovasi yang 

sangat berguna bagi kita. Kita bisa mengerjakan tugas kelompok secara online 

tanpa harus bertemu satu sama lain. Google Docs juga menyediakan berbagai Add-

Ons yang bermanfaat seperti format penulisan musik, persamaan matematika, dan 

lain sebagainya. 

 

3.2.5. Google Spreadsheets 

 

Gambar 3.6. Google Spreadheets 

Sumber: shu.ac.uk 

 Selain Google Docs, Google Spreadsheets juga merupakan jenis dokumen 

yang dapat dibuat di Google Drive. Fitur dari Google Sheets kurang lebih mirip 

dengan Google Docs, yaitu bisa menambahkan Add-Ons yang bermanfaat. Dengan 

Google Sheets kita juga bisa bekerja bersama dalam satu dokumen yang sama, 

sehingga penyelesaian tugas akan lebih cepat. Selain itu, Google Spreadsheets juga 

dapat mengerjakan formula-formula seperti pada Microsoft Excel. 
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3.2.6. Google Slides 

 

Gambar 3.7. Google Slides 

Sumber: shu.ac.uk 

 Google Slides juga merupakan salah satu dokumen yang dapat dibuat di 

Google Drive. Sama seperti Google Apps for Education lainnya, pengerjaan 

dokumen dalam Google Slides juga bisa dilakukan secara bersama-sama pada satu 

dokumen yang sama. Google Slides memang mirip dengan Microsoft PowerPoint, 

tetapi penggunaannya lebih praktis dan efisien. Kita dapat langsung melakukan 

presentasi dalam browser. Selain itu, jika ingin menampilkan video pada presentasi, 

kita hanya perlu menghubungkannya dengan YouTube, tanpa harus meng-import 

video dari komputer. 

 

3.2.7. Google Form  

 

Gambar 3.8. Google Form 

Sumber: www.livebinders.com 

 Google Form adalah suatu aplikasi dari Google yang memungkinkan kita 

untuk membuat survei secara online. Konfigurasi dalam pembuatan pertanyaan 
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survei juga mudah dimengerti dan memiliki banyak pilihan fitur. Kita hanya perlu 

memilih jenis pertanyaan mana yang akan kita tanyakan, mengetik pertanyaannya, 

serta memutuskan pertanyaan tersebut adalah wajib ata tidak. Kita juga dapat 

membagi Googe Form menjadi beberapa halaman, sesuai dengan jawaban dari 

responden. Pengerjaan pertanyaan ini bisa dilakukan oleh beberapa orang sekaligus, 

sama seperti Google Apps for Education yang lain. Semua jawaban dari Google 

Form akan direkap secara otomatis pada suatu dokumen Google Sheets yang ada 

secara otomatis pada folder tempat kita menyimpan dokumen Google Form 

tersebut. 

 

3.2.8. Google Drawing 

 

Gambar 3.9. Google Drawing 

Sumber: ncce.org 

 Google Drawing adalah Google Apps for Education tempat kita bisa 

menggambar atau melakukan aktivitas desain lainnya. Google Drawing juga bisa 

dikerjakan secara bersama-sama. Google Drawing juga terhubung dengan Google 

Apps for Education lainnya seperti Google Docs dan Google Slides, sehingga kita 

dapat menggambar atau membuat suatu bentuk pada dokumen Google Docs atau 

Google Slides kita. 
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3.2.9. Google Classroom 

 

Gambar 3.10. Google Classroom 

Sumber: sau15.net 

Google Classroom adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Google 

untuk menunjang dunia pendidikan. Google Classroom memudahkan guru untuk 

memberikan tugas kepada siswa, serta mengumpulkannya secara paperless. Google 

Classroom juga terintegrasi dengan Google Apps for Education seperti Google 

Drive, Google Docs, dan Gmail. Guru dan siswa hanya memerlukan Google 

Account masing-masing untuk menikmati fitur ini. 

Ketika guru memberikan tugas, Google Classroom akan secara otomatis 

membuat folder di Google Drive para siswa. Para siswa hanya perlu mengerjakan 

tugas mereka di Google Docs, kemudian mengumpulkannya pada folder tersebut. 

Pada folder tersebut juga terdapat informasi deadline masing-masing tugas, 

sehingga para siswa bisa mendapat notifikasi apabila deadline semakin dekat. Guru 

juga bisa dengan mudah memantau bila ada siswa yang belum mengerjakan 

tugasnya, dan dapat memberikan pesan secara realtime kepada siswa. Selain itu, 

Google Classroom juga memungkinkan guru dan siswa untuk berkomunikasi di 

dalam maupun di luar kelas. Guru dapat memberikan pengumuman, pertanyaan, 

atau komentar secara realtime.  

Google Classroom memberikan banyak keuntungan bagi para 

penggunanya. Penggunaan Google Classroom sangat mudah. Guru hanya perlu 

menambahkan siswa ke Classroom. Pengaturan ini hanya membutuhkan waktu 

beberapa menit. Selain itu, pengerjaan tugas di Google Classroom juga menghemat 

waktu. Siswa tidak perlu mencetak tugas menggunakan kertas, guru juga tidak perlu 
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mengecek kertas satu per satu. Semuanya ada di satu folder yang terstruktur dengan 

baik. Google Classroom juga memudahkan antara guru dengan siswa. Setiap siswa 

juga dapat menulis sesuatu untuk membantu teman-teman di kelasnya. Selain itu, 

Google Classroom adalah aplikasi yang nyaman digunakan, karena tidak ada iklan. 

Yang terpenting, Google Classroom bisa didapatkan secara gratis untuk sekolah 

atau institusi pendidikan. 

 

3.3. GOOGLE EDUCATOR GROUP INDONESIA 

 

Gambar 3.11. GEG West Jakarta Inaugural Meetup 

Sumber: GEG West Jakarta on Google+ 

  Google Apps for Education sudah mulai dikembangkan dan 

diperkenalkan di Indonesia. Steven Sutantro, seorang guru Social Studies di 

Sekolah Dian Harapan Daan Mogot, Jakarta Barat, memulai suatu komunitas 

Google Eduator Group West Jakarta yang dimulai pada September 2014 lalu. 

Steven merupakan seorang Google Certified Teacher, dan juga satu-satunya orang 

Indonesia yang tergabung dalam 50 guru dari Asia Tenggara yang terpilih untuk 

mengikuti Google Teacher Academy di Filipina pada Oktober 2014. Steven 
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memulai Google Educator Group West Jakarta bersama dengan Craig Hansen, 

seorang kepala sekolah dari Singapore International School Kebon Jeruk. 

 Google Educator Group West Jakarta adalah Google Educator Group 

pertama di Indonesia. Kegiatan dari komunitas tersebut adalah mengadakan 

workshop dan training Google Apps for Education untuk para guru, karena masih 

banyak guru di Indonesia yang belum mengenal cara menggunakan Google Apps 

for Educaton. Padahal Google Apps for Education sangat bermanfaat bila 

diterapkan di sekolah, dan dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran di kelas. 

 Tujuan dari adanya Google Educator Group adalah sebagai sarana para 

guru untuk sharing informasi seputar Google Apps for Education di sekolah 

masing-masing, supaya makin banyak guru yang bisa menggunakan Google Apps 

for Education di kelas. Selain itu, melalui Google Educator Group juga diharapkan 

bisa makin banyak guru yang bisa mengerjakan Google Educator Exam dan 

menajadi Google Certified Educator serta Google Certified Teacher. 

 Saat ini Google Educator Group Indonesia tidak hanya ada di Jakarta Barat 

saja, tetapi juga meluas ke Jakarta Timur, Garut, Kalimantan, dan terus meluas ke 

daerah-deaerah lainnya. Google Educator Group rutin mengadakan workshop 

Google Apps for Education untuk para guru. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PADA BIDANG 

PENDIDIKAN DI INDONESIA 

4.1. MANFAAT PENGIMPLEMENTASIAN TEKNOLOGI PADA BIDANG 

PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

Gambar 4.1. Teknologi dalam dunia pendidikan 

Sumber: www.peterheck.com 

 Teknologi ada di dunia ini untuk membantu pekerjaan manusia. Oleh 

karena itu, pengimplementasian teknologi pada bidang manapun pasti 

menimbulkan manfaat positif bagi penggunanya. Manfaat dari pengimplementasian 

teknologi pada bidang pendidikan di Indonesia antara lain: 

Memudahkan Pengawasan Siswa 

 Teknologi jaringan seperti Cisco Meraki bisa digunakan untuk mengawasi 

siswa di dunia maya. Seluruh aktivitas siswa di internet bisa terlacak. Admin bisa 

dengan mudah memutuskan internet pada siswa yang bersangkutan apabila siswa 

tersebut membuka konten yang negatif di internet. Teknologi seperti ini sangat 

berguna untuk menciptakan generasi muda yang terdidik dan berkualitas. 
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Memudahkan Guru dalam Memberikan Koreksi dan Penilaian 

 Teknologi seperti Google Classroom sangat membantu guru dalam 

memberikan koreksi dan penilaian terhadap tugas siswa. Hal ini ditunjang dengan 

adanya fitur Google Classroom yang memudahkan guru mengomentari dan 

mengoreksi tugas siswa hanya dari suatu dashboard Google Classroom. Ketika guru 

merasa nyaman saat memberikan penilaian, pasti penilaian dan komentar yang 

diberikan adalah hasil dari pikiran yang jernih. Dengan demikian, penjelasan dari 

guru dapat lebih mudah dimengerti. Selain itu, komunikasi antara guru dan siswa 

juga dipermudah dengan adanya Google Classroom. Dengan demikian, siswa bisa 

dengan mudah bertanya kepada guru atau kepada kelas, sehingga pembelajaran bisa 

berlangsung dengan produktif dan maksimal. 

Menciptakan Suasana Belajar yang Menyenangkan 

 Penggunaan Google Apps for Education bisa menimbulkan suasana 

belajar yang menyenangkan pada siswa. Proses pengerjaan tugas yang 

memungkinkan siswa mengerjakan tugas secara bersamaan dalam satu dokumen 

membuat siswa lebih nyaman dan cepat dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, 

aplikasi Google Classroom yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan 

guru dan teman sekelasnya secara online membuat suasana belajar lebih produktif 

dan ilmu yang diperoleh bisa maksimal. 

Meningkatkan Produktivitas Pembelajaran Siswa 

 Teknologi mampu menimbulkan suasana kelas yang menyenangkan 

namun tetap terkendali. Hal ini pasti berpengaruh terhadap produktivitas 

pembelajaran siswa di kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, makin banyak 

generasi penerus bangsa yang terdidik dan kompeten. Adanya generasi penerus 

bangsa yang terdidik dan kompeten akan membawa Bangsa Indonesia menjadi 

lebih maju dan jaya. 
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4.2. KENDALA PENGIMPLEMENTASIAN TEKNOLOGI PADA BIDANG 

PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

Gambar 4.2. Masih ada kendala yang menghambat implementasi teknologi 

Sumber: www.purple-consultancy.com 

 Teknologi pendidikan yang canggih akan sangat bermanfaat bagi masa 

depan Bangsa dan Negara Indonesia. Namun, ada beberapa kendala di Indonesia 

yang menyebabkan teknologi tersebut sulit untuk diimplementasikan pada 

pendidikan di Indonesia. Kendala-kendala tersebut antara lain: 

Internet Lambat 

 Menurut Akamai Technologies Inc, seperti yang dikutip oleh Kompas 

Tekno, kecepatan internet di Indonesia berada di peringakat 101 dengan kececpatan 

rata-rata 2.5 Mbps. Angka ini sangat jauh dari Korea Selatan yang berada di 

peringkat pertama dengan kecepatan rata-rata 24.5 Mbps. Kecepatan internet 

Indonesia yang lambat membuat Indonesia kesulitan membuat sistem online 

learning, karena akan memakan banyak waktu untuk menunggu koneksi internet. 

Selain itu, masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh internet. 

Hal ini membuat sistem online learning masih belum bisa diimplementasikan di 

Indonesia. 
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Gagap Teknologi 

 Masih banyak guru di Indonesia yang gagap teknologi atau gaptek. Banyak 

yan belum tahu apa itu Google Apps for Education dan bagaimana cara 

menggunakannya. Oleh karena itu, para guru tidak menggunakan Google Apps for 

Education di kelas dan tetap berpegang pada sistem belajar-mengajar yang lama. 

Pembatasan Gadget di Sekolah 

 Ada beberapa sekolah di Indonesia yang membatasi penggunaan gadget di 

sekolah. Sekolah menganggap bahwa gadget dapat menghambat proses belajar-

mengajar di sekolah. Padahal, gadget bisa membantu siswa untuk melakukan online 

learning seperti Google Apps for Education. Hal inilah yang membuat sistem online 

learning masih belum banyak diterapkan di Indonesia. 
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4.3. SOLUSI PENGIMPLEMENTASIAN TEKNOLOGI PADA BIDANG 

PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

Gambar 4.3. Solusi Infrastruktur Teknologi 

Sumber: builtcms.com 

 Oleh karena kendala-kendala tersebut, kita harus turut serta mengambil 

bagian untuk membantu Indonesia menjadi negara yang tepat bagi sistem 

pembelajaran masa depan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan antara lain: 

Program Percepatan Internet Indonesia 

 Hal ini memang di luar kendali kita, tetapi kita bisa mendukung 

pemerintah untuk segera meningkatkan infrastruktur internet di Indonesia. 

Pendidikan saat ini sangat membutuhkan internet. Oleh karena itu, kecepatan 

internet yang baik sangat dibutuhkan untuk teknologi pendidikan. 

Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Pendidikan 

 Kita dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknologi pendidikan 

kepada guru atau siswa yang belum mengenal sistem online learning seperti Google 

Apps for Education. Hal inilah yang dilakukan oleh Google Educator Group 

Indonesia yang sering mengadakan workshop dan pelatihan mengenai Google Apps 

for Education bagi para guru untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Tujuan 
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dari program ini adalah supaya makin banyak guru yang bisa mengenal teknologi 

dalam pendidikan, khususnya Google Apps for Education, dan bisa menerapkan 

sistem teknologi pendidikan ini di kelas. 

Pembebasan Penggunaan Gadget Namun Diawasi 

 Penggunaan gadget di sekolah memang kelihatannya berbahaya. Namun, 

penggunaan gadget juga sangat penting untuk melaksanakan sistem online learning. 

Oleh karena itu, sekolah sebaiknya mengizinkan penggunaan gadget bagi siswa 

supaya siswa bisa menikmati sistem teknologi pendidikan ini. Untuk tetap menjaga 

dan mengontrol aktivitas siswa di internet, sekolah dapat membuat sistem 

infrastruktur IT di sekolah yang baik untuk mengawasi mereka, seperti Cisco 

Meraki. 
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BAB V 

TEKNOLOGI YANG COCOK DITERAPKAN DI INDONESIA 

 

Gambar 5.1. Teknologi untuk Indonesia 

Sumber: e27.co 

 Jika kita melihat keadaan Indonesia dan infrastruktur teknologi saat ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa teknologi yang cocok diterapkan di Indonesia 

adalah teknologi yang tidak menggunakan internet dan mudah digunakan. Hal ini 

disebabkan oleh lambatnya kecepatan internet di Indonesia, dan belum meratanya 

penyebaran internet ke daerah-dearah di Indonesia, yang dapat menghambat 

produktivitas bangsa. Selain itu, masih banyak juga orang Indonesia yang gagap 

teknologi. Oleh karena itu, teknologi yang ada harus mudah digunakan dan 

memiliki user interface dan user experience yang menarik. 

 Namun, hal-hal tersebut hanya berlaku untuk saat ini. Kita harus yakin dan 

percaya bahwa suatu saat kecepatan internet Indonesia akan meningkat, bahkan 

menyamai kecepatan internet Korea Selatan. Kemudian, makin banyak masyarakat 

Indonesia yang melek teknologi, sehingga dapat mengunakan teknologi secara 

optimal untuk meningkatkan produktivitas. Ketika hal itu terjadi, maka semua 

teknologi yang ada pasti bisa diterapkan di Indonesia. 

 Siapa yang tidak mau bangsanya jaya? Semua orang pasti berharap bisa 

tinggal di negara yang jaya dan teknologinya maju. Namun, bagaimana cita-cita ini 
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bisa tercapai bila infrastruktur di negara tersebut masih belum mendukung 

teknologi tersebut? Jika semua orang hanya berdiam diri, teknologi di Indonesia 

tidak akan pernah maju dan berkembang. 

 Oleh karena itu, harus dimulai dari kita. Ayo kita lakukan riset untuk 

memajukan infrastruktur teknologi di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, 

karena bidang pendidikan adalah suatu bidang yang amat penting untuk 

menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Andakah orang pertama 

yang ikut membantu saya memajukan teknologi pendidikan di Indonesia? 
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