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Wujudkan Transformasi Pendidikan Abad 21, IPEKA 
Integrated Christian School (IICS) Jakarta 
Implementasikan Digital Classroom 

 
• IPEKA Integrated Christian School (IICS) mengimplementasikan metode pembelajaran blended 

learning yang dihadirkan melalui Digital Classroom 
 
• Dukungan perangkat Chromebook dan ekosistem Google memudahkan guru dalam 

memberikan tugas, memberi keleluasaan murid dalam mengerjakan tugas, dan guru dapat 
berdiskusi dengan murid secara real time.  

 
  

Jakarta, 9 Oktober 2017 – Sistem pendidikan di Indonesia kini telah mengalami transformasi 
digital seiring dengan eksplorasi dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pendidikan abad 
ke-21. Konsep pembelajaran digital telah mendorong pengembangan kemampuan murid dalam 
komunikasi, komputasi, kolaborasi dan berpola pikir kritis serta kreatif. Menurut hasil studi1  
sebanyak 75% guru percaya bahwa konten pembelajaran digital akan menggantikan buku teks 
cetak dalam 10 tahun ke depan. Tidak hanya itu, 81% guru juga percaya bahwa pemanfaatan 
teknologi di sekolah dapat membuat perbedaan positif pada pembelajaran.  
 
“Teknologi mempunyai peranan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 
sebagai sarana pembelajaran baik untuk guru maupun siswanya. Teknologi di dalam ruang 
kelas yang interaktif akan menjadi katalis bagi terjadinya perubahan mendasar terhadap 
peran guru, dari informasi ke transformasi, dan aktivitas siswa dari pasif menuju lebih 
aktif dan mandiri dalam mengakses pengetahuan yang terbaru,” ujar Ganis Samoedra, 
Google for Education – Indonesia.  
 
IPEKA Integrated Christian School (IICS) Jakarta pun menyadari pentingnya peranan teknologi 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya siswa, salah satunya dengan 
mengimplementasikan metode pembelajaran blended learning. Metode ini merupakan 
penggabungan antara proses belajar mengajar tradisional dengan menerapkan konsep belajar 
secara digital dan mobile dengan memanfaatkan dukungan perangkat dan solusi dari Acer 
Chromebook bagi siswa dan guru. 
 
Pengaplikasian metode blended learning ini dihadirkan melalui Digital Classroom yang 
memungkinkan tejadinya proses pembelajaran yang dinamis, dimana kini tak ada lagi batasan 
waktu dan tempat dalam belajar, sehingga interaksi antara guru dan siswa dapat dilakukan 
kapanpun dan dimanapun. Adanya dukungan ekosistem Google dan perangkat Chromebook ini 
memungkinkan siswa untuk menyimpan semua dokumen dengan aman di cloud dengan kapasitas 
penyimpanan tanpa batas, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, serta membuat pekerjaan 
menjadi lebih cepat dan mudah.  
 
Handojo, CEO IPEKA Integrated Christian School mengatakan, ”Dukungan perangkat dan solusi 
teknologi dalam perwujudan digital classroom ini terbukti telah membantu guru dalam meningkat 

 

1 Survei Deloitte, Oktober 2016 
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efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Kini guru dapat memberikan tugas melalui 
Google Docs dan secara otomatis membuat duplikasi untuk setiap murid. Mereka pun dapat 
langsung mengerjakan tugas dalam dokumen tersebut. Solusi ini juga secara otomatis membantu 
guru dalam menyusun tugas-tugas dalam folder driver yang terstruktur, sehingga murid juga 
akan melihat tugas-tugas serta tenggat waktu pengumpulan. Keunggulan lainnya, guru dapat 
membuat pengumuman dan memulai diskusi serta menjawab murid secara real-time.” 
 
“Kini ruang kelas berubah dengan cepat, dan mengadopsi fungsi teknologi adalah cara utama 
untuk guru dan siswa dalam menjalankan pendidikan di era digital ini. Selama empat dekade, Acer 
berkomitmen untuk mendukung sektor pendidikan, dan kami berdedikasi untuk melayani 
kebutuhan pasar pendidikan sekaligus mendukung perwujudan digital classroom. Ini merupakan 
dukungan kami sebagai technology enabler dalam percepatan implementasi pendidikan abad 21 
untuk proses belajar mengajar yang inovatif dan kolaboratif," kata Herbet Ang, Presiden Direktur 
Acer Indonesia menambahkan. 
 
Dalam Digital Classroom di IICS, seluruh unit Acer Chromebook yang digunakan telah dilengkapi 
dengan berbagai aplikasi pendukung dari Google, seperti Google Chrome Gmail, Google Drive 
tanpa batas kapasitas memori, Google Search, App List Button, YouTube, Hangout, Classroom, 
Calendar dan sites. Dengan sistem yang terintegrasi, guru dan siswa bisa merasakan pengalaman 
belajar mengajar yang lebih menarik dan meningkatkan inovasi serta kolaborasi antara siswa dan 
guru, membuat digital classroom menjadi lebih personal dan menarik. Paket solusi terdiri dari Acer 
Chromebook dengan dukungan ekosistem Chrome, charging cart, Chrome Device Management 
Console, dan G-Suite App for Education. 
 
Untuk informasi selengkapnya mengenai solusi Acer untuk pendidikan dan enterprises, silakan 
kunjungi www.commercial.acerid.com.  

 
*** 

 
Tentang Acer 
Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di 
lebih dari 160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, 
perangkat lunak dan layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari 
teknologi yang berorientasi kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer 
berdedikasi untuk riset, desain, pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan 
antara manusia dan teknologi. Silakan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut. 
 
Tentang Acer Indonesia 
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer 
mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk 
kategori notebook selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di 
Indonesia (IDC PC Tracker & Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek Notebook dan 
PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: 
Top Brand Award, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori notebook, Indonesian 
Customer Satisfaction Award selama 9 kali berturut-turut, termasuk mendapatkan penghargaan internasional sebagai 
The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui media sosial 
dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh 
Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 101 lokasi di 80 kota di 
Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap 
harinya. 

Blog   : www.acerID.com  
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia 
Twitter   : @acerID 
YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 
Instagram : acerID 
Community : www.iamspacer.com 
Contact Center : 1500155 

 

http://www.commercial.acerid.com/
http://www.socialbakers.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://www.youtube.com/acerindonesia
http://www.iamspacer.com/
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Media Contacts 

Acer Indonesia 
 
Anandita Puspitasari 
Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+6281286566755 

Adhi Saudi 
Advo Indonesia - Public Relations 
adhi@advo-indonesia.com 
+628891445945 
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