
JARDIKNAS KABUPATEN BANYUMAS 
 
1. Nama Dinas : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Banyumas 
2. Nama Kepala Dinas : Drs. H. Haris Nurtiono, M.Si. 
3. NIP :  131 470 867 
4. No & Tgl SK : ............................................... 
5. Pejabat yang mengangkat : Bupati Banyumas 
6. Ketua ICT Dinas : Drs. H. Eko Sumaryono, M.Pd. 
7. NIP : 130 787 275 
8. Alamat Dinas Lengkap : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto Jawa Tengah 
 Kelurahan : Karangpucung 

Kecamatan : Purwokerto Selatan 
Kabupaten : Banyumas 
Provinsi : Jawa Tengah 
No. Telpon : +62281 635220 
No. Fax : +62281 630869 
Alamat Email : disdik.banyumas@yahoo.com  

 
9. Penanggungjawab : Kadinas 

Tim ICT dinas Kabupaten : ada 5 orang 
Kondisi saat ini : aktif 

 
10. Perangkat koneksi dari telkom :  
      Modem  : ada digunakan 
      Router Juniper  : ada digunakan 
 
11. Perangkat pendukung yang ada  :   

1. Komputer Server : ada   Jumlah  : 1 unit 
2. Access Point : ada    Jumlah  : 1 unit 
3. IP Phone : ada   Jumlah  : 1 buah 
4. Tower : ada   Tinggi    : 20 meter 
5. Perangkat terpasang : sudah  
6. Ruang ICT Dinas : ada   Jumlah  : 1 ruang 
7. Koneksi Jardiknas : sudah  

      8. Listrik : stabil  
      9. Tempat Jardiknas : ICT Dinas 
    
12. Mahasiswa magang TKJ di ICT dinas pendidikan Kabupaten : 5 orang 

 Tugasnya: 
� Mendesain dan memasang LAN kantor Dinas Pendidikan 
� Membantu merawat PC dan LAN Dinas Pendidikan 
� Membantu pemasangan Client Jejaring Pendidikan Nasional pelaksanaan ICT lainya 

13. LAN di dinas pendidikan kab : ada  Jumlah  : 12 ruang 
      Hostpot   : belum ada Jumlah  :  - 
 



14. Yang dikerjakan tim pendamping ICT untuk pengembangan ICT dinas pendidikan 
kabupaten : 

 Mendesign, membangun dan merawat  LAN Dinas Pendidikan  
 
 Melakukan sosialisasi Keberadaan Jejaring Pendidikan Nasional kepada Sekolah-

sekolah di Tingkat SD sampai SLTA serta meminta diknas untuk bersama-sama 
mengaktifkan program dan fungsi ICT. 

 
 Pengolahan, verifikasi serta upload data NISN/NPSN bersama-sama dengan Bina 

Program Disdik dan mahasiswa D3 Teknisi DAPODIK 
 
 
15. Kendala dan solusi ICT dinas pendidikan Kabupaten  untuk non teknis dan teknis : 

� Belum berfungsi sepenuhnya tugas-tugas dari main power (personil) yang ada. 
� Masalah SDM merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengurangi 

ketergantungan kepada pihak luar (vendor) dalam mengembangkan dan 
mengelola ICT di dinas pendidikan kabupaten.  

� Untuk masalah SDM kami memberikan solusi untuk mengaktifkan mahasiswa 
D3 TKJ yang ada dinas, meski belum bisa mengatasi semua masalah yang ada 

� Tidak ada dana operasional, sehingga pekerjaan pemasangan, perawatan dan 
penggantian perangkat ICT yang ada di client sering terhambat, sehingga Dinas 
Pendidikan, ICT dan sekolah perlu duduk bersama untuk mengatasi hal ini 

 
16. Perubahan IP Public di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sudah berjalan dan 

bisa untuk akses internet dan tugas entry dapodik 



DAPODIK 
1. Perkembangan Dapodik. 

Data NISN pada awalnya belum banyak, juga termasuk data NPSN   
Untuk kabupaten Banyumas data yang masuk masih ada yang rangkap / terjadi 
duplikasi. 
Data sekarang yang masuk sampai sekarang sudah mendapat 97,75 % 

2. Kesesuaian dengan juklak format datanya : sesuai 
3. Langkah-langkah seandainya belum mencapai 100% : 
    Terus diupayakan upload data dan menggali data yang belum masuk, jika perlu 

menjemput langsung data ke sekolah 
4. Kendala dan solusi untuk non teknis dan teknis 

Permasalahan SDM, utamanya pada jenjang SD/MI dimana banyak Guru yang belum 
melek TI, sehingga menghambat proses pengiriman data ke Dinas Pendidikan 
 
Permasalah lain ada pada format data, format yang waktu sosialisasi awal dan setelah 
dikerjakan sama Dinas Pendidikan, kemudian data dikirim lewat disket/cd, berbeda 
dengan format yang baru, sehingga data yang sudah dikirim tidak sesuai, sehingga kerja 
lebih dari sekali    
 
Permasalahan dari sisi input adalah ketersediaan data yang belum lengkap karena 
beberapa sekolah terlambat menyetor data. Dari sisi pengolahan di dinas pendidikan 
jumlah staf yang menangani juga sangat terbatas. Sedangkan data update yang sudah 
dikirimkan ke dapodik pusat juga sangat lambat penanganannya. 
 
Kondisi geografis juga berpengaruh terhadap proses pengumpulan data ke dinas 
pendidikan menjadi lebih lama. 
 
Solusi akhir yang kami ambil adalah pengolahan dan pemutakhiran data dengan 
melibatkan semua D3 Teknisi Dapodik bersama-sama dengan ICT Center 



ICT CENTER SMK NEGERI 2 BANYUMAS 
 
1.Nama sekolah : SMK Negeri 1 Purwokerto 
 Alamat : Jl. Dr. Soeparno No 29 Purwokerto 
 Telpon : 0281-637132 
 E-mail : smkn1-pwt@plasa.com  
2.  Nama kepala sekolah : Ir. H. Sartono, M.Pd. 
 Telpon : 0281-637132 
3.  Penanggungjawab : Drs. Thoyib Abdullah 
 Alamat : Jl. Dr. Soeparno No 29 Purwokerto 
 Telpon : 08122756562 
  
4. Ruang ICT center  : 1 
5. Perangkat ICT center  : 

• Komputer Server : ada digunakan,  Jumlah  = 1 unit 
• Komputer Gateway : ada digunakan, Jumlah  = 1 unit 
• Komputer Router : ada digunakan, Jumlah  = 1 (satu) unit 
• Antena Omni : ada digunakan, Jumlah  = 1 (satu) buah 
• Antena Sektoral : tidak ada  
• Access Point : ada digunakan 
• IP Phone : 1 buah 
• Tower : ada digunakan, Jumlah  = 1 buah   

 
6. Bantuan lainnya  : 
7. Koneksi ke jardiknas dari dinas pendidikan kabupaten : konek. 
8. Koneksi LAN / hotspot : ada digunakan 
9. Koneksi ke ISP lain : tidak 
10. Media koneksi dengan client : wireless 
11. BTS yang dimiliki  : 1 unit ( 40 meter) 
12. Perangkat yang digunakan  : Wireles lengkap 
13. Subsidi client sekolah dari PSMK tahun 2006 : 77 client 
14. Jumlah koneksi client yang ada dan aktif  : 90 client (aktif 50 client) 
15. Peta sebaran client dan koneksinya : - 
16. Kendala dan solusi untuk non teknis dan teknis: 
      Kondisi Geografis mengharuskan kami membangun repeater ring road ( saat ini ada 15 

repeater @ 40 meter ). Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan dari satu repeater 
ke repeater selanjutnya dan berdampak pada koneksi client di sekitar repeater yang 
bersangkutan 

17. di ICT Center SMKN 1 Purwokerto telah diadakan perubahan Kordinator ICT Center 
yang awal tahun 2006 dipegang oleh saudara Ahmad Samaun S.Pd, kemudian pada 
bulan Agustus 2007 digantikan oleh Drs. Thoyib Abdullah 

18. Rekap Komputer untuk tingkat sekolah SLTP sampai SLTA 
19. Perubahan IP Public yang di Dinas Pendidikan Kab Banyumas, otomatis juga terjadi 

perubahan ip Public di ICT, untuk perubahan di ICT Center sudah dilaksanakan, hanya 
untuk client belum semua diadakan perubahan client dan ada beberapa client yang 
trobel 

 



SCHOOLNET 
 
 
1. Apakah di kabupaten sudah ada fasilitas adsl telkom : sudah 
2. Sekolah / instansi pendidikan yang terkoneksi speedy telkom umum : NA 
3. Sekolah / instansi pendidikan yang di usulkan untuk schoolnet : 50 sekolah  
4. Sekolah / instansi pendidikan yang di bebankan APBD / daerah setempat : - 
5. Rencana pengembangan schoolnet : 
 Sosialisasi sudah dilaksanakan untuk beberapa sekolah 
6. Kendala dan solusi : 
 Tidak semua sekolah yang bisa dijangkau speedy. Hanya wilayah kota saja. Juga ada 

beberapa sekolah yang masih enggan menjadi pelanggan speedy. Untuk kasus-kasus ini 
kami berusaha terus melakukan sosialisasi termasuk dengan pihak telkom kandatel 
Banyumas. 

7. Hasil pengusulan Scholnet pada tahun 2007, yang bisa dengan speedy sebanyak 37 
sekolah, sdangkan untuk yang lainnya sebanyak 13 menggunakan wireles 



D3 TKJ KABUPATEN BANYUMAS 
 
1. Nama provider   : Akademi Telekomunikasi Sandhy Putra  

Alamat   : Jl. D. I. Panjaitan 128 Purwokerto 
Telpon   : Telp/Faks. 0281-641629/641630 
Alamat email   : akatel_sp_pwt@yahoo.com 
Web/blog   : www.akatelsp-pwt.net 
Penanggungjawab   : Wahyu Pamungkas, ST 
Telpon/hp   : +6285869730091 
Alamat email   : wahyu1576@yahoo.com  

2. Jadwal kuliah di provider   :  
3. Daftar mahasiswa provider   :  
4. Daftar dosen provider   :  
5. Data sister pjj d3tkj   :  
6. Jumlah mahasiswa D3 TKJ Dapodik  : 33 (2006) 
7. Jumlah mahasiswa D3 TKJ Dapodik : 66 (2007) 
7. Magang di: 
 ICT Dinas Kabupaten  :   3 
 ICT Center    :   3 
 ICT Client/sekolah  : 93 
8. Keterlibatan dinas pendidikan kabupaten dengan D3 TKJ : 

• Memberikan rekomendasi 
• Memanfaatkan mahasiswa D3 TKJ yang magang di dinas pendidikan 

9. Keterlibatan ICT center sebagai koordinator magang, kuliah di luar kampus : 
• Memantau pelaksanaan tugas yang diberikan oleh provider 
• Menyediakan fasilitas untuk mengerjakan tugas-tugas mahasiswa D3 TKJ 

10. Jumlah sekolah : 
 SD/MI      : 1.042 
 SMP/MTs   :    238 
 SMA/SMK/MA :    112 
11. Sekolah/instansi pendidikan yang membutuhkan D3 TKJ di kabupaten : NA 
12. Kesesuaian pelaksanaan d3tkj oleh provider sesuai juklak : sesuai 
13. Mahasiswa lulus dan bersertifikat kkpi, ccna, toeic : 97 orang 
14. Mahasiswa tidak lulus dan bersertifikat semester 3:    2 orang 
15. Rencana pengembangan untuk kemajuan D3 TKJ : 

Memberdayakan mahasiswa D3 TKJ untuk membantu tugas-tugas yang terkait dengan 
jardiknas dan kelengkapannya. 

16. Tahun 2007 menerima D3 Teknisi Jardiknas sebanyak : 66 
17. Kendala dan solusi : 
 Kendala yang terjadi adalah pada saat penempatan magang mahasiswa. Masih ada 

beberapa sekolah yang kurang merespon. 
18. Pembentukan Wali Kecamatan tahun 2006-2007 sudah terbentuk, setiap kecamatan ada 

kordinator kecamatan, dan ada anggotanya, tugas pokok adalah mendata nisn ke 
sekolah2 kemudian entry dan hasil entry diserahkan ke kordinator kecamatan, dari 
kordinator kecamatan menyerahkan ke kordinator kabupaten, kordinator kabupaten 
menyerahkan ke petugas operator, petugas operator upload data nisn 

 Tugas lainnya adalah maintenance jardiknas  
 
 



PUSTAKA MAYA 
 
ICT Banyumas saat ini sudah merintis pustaka maya http://pusmaya.ictbanyumas.net  
Tetapi kontent baru beberapa saja. Perlu sosialisasi khususnya pada lingkup dinas 
pendidikan ( guru dan siswa ) untuk memperkaya kontent yang ada. Lebih konkret lagi 
agar diupayakan untuk diadakan sosialisasi dan pelatihan secara langsung bagi guru 
maupun peserta didik agar Pustaka Maya dapat lebih berkembang lagi 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 
 
Peta Sebaran Client Jardiknas Banyumas Jawa Tengah 
- Repeater 15 Buah 
- Client 90 Sekolah 
Catatan : Saat ini sekitar 40-an client OFF, disebabkan : 

- Repeater kena petir 
- Mahasiswa Magang / Guru di client ybs belum sepenuhnya menguasai 

wireless / router 
- Koneksi client normal, namun tidak dipergunakan 

 

 
 


