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Negara lain & platform untuk publik

• Pembelajaran daring semakin banyak, baik dalam platform bebas
maupun institusi pendidikan yang sudah ada kemudian membuat
platform daring. 

• Ada banyak keberhasilan & tantangan.

• Nanti kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari
Australia dan Filipina. 

• Sangat terbatasnya data/statistik terkait pembelajaran
daring, apalagi pembelajaran vokasi secara daring. 

• Kondisi geografis Indonesia: jarak, biaya, waktu

• Melek digital (digital literacy) baik di pengguna maupun di 
pengelola. 

• Pengajaran ‘tradisional’ tetap popular. 

Indonesia (1)

Tantangan!  
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• Sudah (mulai) banyak penyedia pembelajaran daring di Indonesia 

• Rumah Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Ruang Guru 

• Universitas Terbuka 

• Banyak juga penyedia layanan dan alat pendukung pembelajaran daring

• Google 

• Microsoft 

• LabTech 

• Kondisi geografis Indonesia: jarak, biaya, waktu

• Merangkul mereka yang di perdesaan dan pedalaman

• Merangkul mereka yang ada kewajiban lain sehingga sulit pergi ke sekolah/institusi pendidikan, 
termasuk perempuan, anak muda perempuan dan orang dengan disabilitas. 

Indonesia (2)

Kesempatan! 

• Murid Indonesia suka teknologi (Global Education Census 
Report 2018 dari Cambridge Assessment International 
Education, 27 Nov 2018)  

• Murid usia 12-19 tahun dan gurunya. 

• Responden Indonesia: 502 murid dan 637 guru. 

• Dilakukan secara daring dan dalam Bahasa Inggris. 

• Indonesia:

• Paling tinggi: menggunakan teknologi dalam kelas

• Paling tinggi: menggunakan ruang TI/komputer

• Kedua paling tinggi: menggunakan komputer meja

Indonesia – Pembelajaran Daring
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67%
Murid 

menggunakan

di kelas

81%
Murid 

menggunakan

untuk buat PR

(Global Education Census Report 2018 dari Cambridge Assessment International Education, 27 Nov 2018)  

Indonesia – Pembelajaran Daring

90%
Guru masih

menggunakan

untuk mengajar

Tetap populer

Kesempatan! 

• Meningkat terus: 20 juta orang di 2007 menjadi 171,17 juta di 2017 
atau penetrasi 64,8%. 

• 150 juta atau penetrasi 56%, menurut Hootsuite 2019. 

Indonesia – Pengunaan Internet

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018)  

Jawa

56%

Maluku-Papua

11%

Lainnya

33%

61,6% 74,1%
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Indonesia – Pengunaan Internet

Urban 31,55%

Rural 23,83%

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018)  

Urban 70,96%

Rural 42,06%

93,9% akses

internet lewat

telepon pintar

Lebih dari separuh tidak

pernah dari

komputer/laptop/tablet

Indonesia – Pengunaan Internet

• Penggunaan internet selama 1-2 jam, 2-3 jam atau 3-4 jam 
dilaporkan oleh masing2 13% responden.

• Sebagian besar responden dalam usia produktif
menggunakan internet: 91% dalam usia 15-19, 88,5% dalam
usia 20-24 dan 82,7% dalam usia 25-29.

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018)  

Kesempatan! 
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• Tantangan dan Peluang untuk pembelajaran daring 

• Pembelajaran daring tidak harus dengan internet

• Bisa dengan komputer, tablet, video, radio.  

• Internet dan TIK hanyalah alat (tools)

• Kegunaan dan kualitas pembelajaran daring bergantung

pada: akses, pemerataan, prinsip belajar, ketepatan

penyampaian dan layanan dukungan.  

• Bagaimana dengan pembelajaran daring untuk pelatihan

teknik/kejuruan/vokasi? 

Indonesia – Ringkasan

Tujuan acara 
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• Memberikan informasi bagi diskusi nasional dengan pengalaman dari

Australia, Indonesia dan negara lain. 

• Memahami keberhasilan dan tantangan, serta manfaat dan potensi

pembelajaran digital dan jarak jauh di Indonesia.

• Memperdalam dialog kebijakan tentang pemanfaatan strategis

teknologi maju dalam pengembangan keterampilan berkualitas. 

• Menghasilkan masukan untuk Strategi TVET Nasional dengan

mengidentifikasi cara terbaik yang bisa ditempuh untuk

mempromosikan pembelajaran digital dan jarak jauh di Indonesia. 

Narahubung: 

C. Hirania Wiryasti

Project Officer 

Digital and Distance Learning

Skills Development and Employment
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