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Tenaga Pendidik Indonesia Perlu Tingkatkan Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Belajar-Mengajar 

 

Acer Membuka Rangkaian Seminar Guru Era Baru 2012 di Dua Kota di Jawa Tengah 
 
 
 

Blora, 13 Maret 2012 – Acer Indonesia hari ini membuka rangkaian program Acer Guru Era Baru 

(Guraru) 2012 yang merupakan inisiatif Acer untuk peningkatan literasi TI, khususnya di kalangan 

para guru Indonesia. Pembukaan Guraru 2012 dilakukan dengan mengadakan seminar mengenai 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dua kota di Jawa Tengah. Hal ini juga 

menunjukkan keseriusan Acer dalam membantu meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Jika 

sebelumnya pelaksanaannya banyak terfokus di ibukota propinsi, maka kini turut menjangkau 

daerah tingkat kabupaten.      

 

“Melalui Guraru, kami ingin agar semakin banyak tenaga pendidik di Indonesia yang menggunakan 

teknologi informasi, khususnya menggunakan sisi positif dari booming-nya jejaring sosial dalam 

berkomunikasi dan mendidik anak murid mereka, sehingga siswa-siswi Indonesia dapat 

memperoleh manfaat belajar tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah,” ujar Putu 

Khadafi, Head of Public Sector, Acer Indonesia. 

 

Di bulan Maret ini, seminar Guraru akan dilakukan di dua kota kabupaten di Jawa Tengah, yaitu 

Blora dan Wonosobo. Dengan tema “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk Tenaga Pendidik,” Acer optimis seminar ini akan dapat menjangkau sekitar 1.000 

guru di kedua kota tersebut.  

 

Putu menambahkan, “Kami sangat bangga dengan disambut baiknya inisiatif Guraru ini. Kami juga 

menyambut baik adanya kerja sama dengan berbagai pihak / institusi yang memiliki visi yang sama 

dengan Acer dalam peningkatan kualitas guru dan literasi TI. Dalam rangkaian seminar Guraru di 

Jawa Tengah ini, kami bekerja sama dengan Pemkab Blora dan Wonosobo. Semakin banyak 

institusi yang berkolaborasi, maka akan semakin cepat pula tercapainya tujuan dari Guraru.” 

 

Program Guru Era Baru memungkinkan para guru untuk mengikuti seminar, pelatihan, program 

pemilikan notebook dengan penawaran khusus dan sistem pembayaran berkala. Program 

pemilikan notebook dengan penawaran khusus ini meliputi: sistem operasi, fungsi aplikasi dasar 

perkantoran, edukonten, buku sekolah elektronik, paket data dan sertifikasi; yang selanjutnya 

memenuhi ketentuan dari program Kementrian Pendidikan Nasional.  
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Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan seminar dan pelatihan Guru Era Baru, Acer tiap tahunnya 

memberikan penghargaan Acer Guraru kepada guru-guru terpilih yang dinilai telah memanfaatkan 

teknologi dengan efektif dan kreatif. Penghargaan ini mulai diberikan pada tahun 2011 dan kini 

telah terpilih empat sosok yang dianggap mewakili Guru Era Baru, yaitu: Bp. Urip (Guru MAN 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah), Bp. Agus Sampurno (Guru SD Global Jaya Tangerang), Bp. 

WIjaya Kusumah (Guru SMA Lab School Jakarta), dan Bp. Sawali Tuhusetya (Guru SMPN 2 

Pegandon, Kendal) yang juga berkesempatan hadir sebagai salah satu pembicara di seminar Guru 

Era Baru di Blora, Jawa Tengah. Keempat penerima penghargaan Guru Era Baru tersebut akan 

bersama-sama Acer menyebarkan semangat Guru masa kini yang melek TI melalui belajar, 

menulis dan berbagi pengetahuan kepada rekan guru lainnya di berbagai daerah. 

 

Sejak diadakan pertama kali pada 2010, Guraru telah menghasilkan banyak guru era baru yang 

menginspirasi rekan-rekannya untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara inovatif, dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan manfaat bagi siswa-siswi 

mereka. Hingga saat ini, Guraru telah menjangkau lebih dari 20 propinsi / 30 kabupatan di 

antaranya Balikpapan, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Siantar, Bandung, Mataram hingga 

Aceh.  

 

Para guru yang tertarik mengikuti kegiatan Guraru dapat mengunjungi www.guraru.org, sebuah 

blog yang menjadi wadah/komunitas online para guru di Indonesia untuk berkomunikasi dan 

berbagi pengetahuan.  

 

-selesai- 

 

 

 
Tentang Acer 
Setelah pendiriannya pada tahun 1976, Acer telah berhasil mendobrak batasan manusia dan teknologi. Acer 
menempati posisi ke dua di dunia untuk jumlah total PC dan notebook. Model bisnis berbasis channel yang 
menguntungkan dan berkesinambungan berperan penting dalam pertumbuhan perusahaan ini, sementara 
pendekatan multi-brand secara efektif mengintegrasikan merk Acer, Gateway, Packard Bell dan eMachines 
pada pasaran global. Acer terus berusaha untuk merancang produk-produk ramah lingkungan dan 
menciptakan rantai pasokan ramah lingkungan dengan kerja sama para pemasok. Acer bangga menjadi 
Worldwide Partner untuk Olympic Movement, termasuk Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010 dan 
Olimpiade London 2012. Acer Group mempekerjakan 8,000 pegawai di seluruh dunia. Pendapatan tahun 
2010 mencapai US$19.9 milyar. Silahkan kunjungi www.acer-group.com untuk informasi lebih lanjut. 
 
 
Tentang Acer Group Indonesia 
Mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1998, Acer mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Acer menjadi 
merek notebook No 1 di Indonesia sejak tahun 2005 dan menjadi merek PC No.1 sejak 2007 (IDC PC 
Tracker & Gartner Inc).  
Blog : www.acerID.com  
Facebook   : www.facebook.com/acerindonesia 
Twitter : @acerID  
 
Guru Era Baru 
Blog : www.guraru.org 
Facebook : www.facebook.com/guruerabaru 
Twitter : @guraruID 
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