Guru Era Baru
Backgrounder
Tentang Guru Era Baru (Guraru)
Program Guru Era Baru (Guraru) merupakan inisiatif Acer Indonesia yang dilakukan sejak tahun
2009 dalam upaya peningkatan literasi Teknologi Informasi (TI) / IT literacy masyarakat, khususnya
kalangan guru Indonesia. Melalui program ini, Acer mendukung dan mendorong para guru untuk
memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dan interaktif.
Perkembangan teknologi komputer dan Internet, serta mencuatnya situs-situs media sosial (blog,
Facebook, Twitter, dll.) sangat berpotensi untuk dijadikan media dalam proses belajar mengajar.
Komunikasi interaktif antara guru dan murid pun dapat dimaksimalkan dengan adanya media sosial.
Berdasarkan fakta tersebut, Acer Indonesia terus melakukan berbagai cara agar program Guraru
dapat disosialisasikan dengan lebih intensif, baik secara online maupun offline. Salah satunya
adalah dengan mengadakan berbagai seminar dan pelatihan mengenai perkembangan teknologi
komputer dan Internet kepada para guru di berbagai kota dan kabupaten. Program Guraru juga
mencakup penyediaan notebook dengan sistem pembayaran berkala, serta dilengkapi dengan
konten pendidikan dan aplikasi dasar perkantoran. Di dunia online, Guraru menyediakan sebuah
blog (www.guraru.org) dan akun social media (@guraruID) yang menjadi wadah/komunitas online
para guru seluruh Indonesia untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan. Sebagai puncak dari
rangkaian kegiatan seminar dan pelatihan Guraru, tiap tahunnya Acer mengadakan ‘Acer Guraru
Award’ untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru yang inspiratif dan senantiasa
memanfaatkan teknologi untuk berbagi mengenai pendidikan.
Tentang Guraru 2012
Program Guraru 2012 kembali diselenggarakan sebagai wujud nyata komitmen Acer Indonesia untuk
meningkatkan literasi TI bagi guru-guru Indonesia. Hingga saat ini, Guraru telah menjangkau lebih
dari 20 propinsi/30 kabupaten; di antaranya: Aceh (Benermeriah), Balikpapan, Yogyakarta,
Wonosobo, Tegal, Semarang, Surabaya, Siantar, Bandung, hingga Mataram. Demi semakin
memperluas jangkauan Guraru, Acer bermitra dengan sejumlah asosiasi profesi (IGI, PGRI),
Departemen Pendidikan Nasional tingkat Propinsi/Kabupaten, serta institusi terkemuka (Universitas
Indonesia, Universitas Bina Nusantara).
Tahun ini, untuk ketiga kalinya, Acer Indonesia kembali mengadakan Acer Guraru Award. Sejak
diadakan pertama kali tahun 2010, Acer Guraru Award mendorong lahirnya guru era baru yang
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mampu menginspirasi rekan-rekannya untuk mengoptimalkan teknologi, khususnya Internet, untuk
berbagi mengenai pendidikan.
Penerima penghargaan Acer Guraru Award 2010, Bapak Urip, seorang guru Kimia dan TIK di sebuah
MAN di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sepanjang tahun 2010-2011 Pak Urip aktif terlibat
bersama Acer Guraru untuk menebarkan semangat belajar, menulis dan berbagi pengetahuan di
antara rekan-rekannya ke berbagai daerah dalam rangka sosialisasi teknologi di kalangan para guru.
Tahun lalu, penghargaan Acer Guraru Award 2011 dianugerahkan kepada Agus Sampurno, guru SD
Global Jaya, Jakarta. Pada tahun yang sama, penghargaan khusus diberikan kepada Wijaya
Kusumah (SMP Labschool, Jakarta) dan Sawali Tuhusetya (SMP 2 Pegandon, Kendal) atas
konsistensinya berbagi dan mengoptimalkan social media untuk pendidikan.
Hingga penutupan pada 30 September, terhitung sekitar 2.000 aplikasi yang masuk untuk Guraru
Award dari seluruh Indonesia, kemudian Acer memilih 359 aplikasi yang lolos untuk mengikuti tahap
selanjutnya. Jumlah ini naik 20% dari tahun sebelumnya. Setelah melewati proses pemilihan dan
penjurian, penerima penghargaan Acer Guraru Award 2012 telah diumumkan tanggal 14 Oktober
2012 di Social Media Festival 2012. Pada penyelenggaraannya di tahun ketiga ini, Acer memilih
Bapak Dedi Dwitagama dari SMKN 29 Penerbangan – Jakarta sebagai penerima Penghargaan Utama
Guraru Award 2012 berkat inovasinya dalam memadukan kegiatan mengajar melalui berbagai media
sosial dan secara aktif berbagi pengetahuan mengenai manfaat media sosial dalam kegiatan belajar
mengajar. Acer juga memberikan dua Penghargaan Khusus masing-masing kepada Bapak Yusrizal
Panjaitan dari SMKN 2 Tanjungbalai – Sumatera Utara dan Ibu Amiroh dari SMKN 3 Jombang – Jawa
Timur. Keduanya terpilih karena dedikasinya dalam memaksimalkan peran media sosial dalam
kegiatan belajar dan mengajar.

Acer Guru Era Baru
Blog: www.guraru.org
Twitter: @guraruID
Facebook: www.facebook.com/guraru
Email: pengelola@guraru.org
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