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Tulisan ini penulis buat sebagai lesson learned dari kegiatan ujicoba pendidikan jarak jauh untuk 

mendukung pengembangan profesionalisme guru yang diselenggarakan oleh sebuah proyek 

desentralisasi pendidikan dasar yang didanai oleh lembaga donor negara sahabat. Tulisan ini 

mencoba memberi gambaran secara singkat tentang bagaimana membuat pendidikan jarak jauh 

yang sukses, untuk dapat meningkatkan keterampilan pedagogis dan teknologi untuk para 

pendamping berbasis sekolah (school-based coaches) atau pelatih guru dan para guru di sekolah 

memanfaatkan teknologi pendidikan jarak jauh. 

Keberhasilan pendidikan jarak jauh tidak selalu bertumpu pada teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang ada di belakangnya, namun banyak faktor pendukung yang mampu menciptakan kesuksesan 

agar pendidikan jarak jauh menjadi “tidak terlalu jauh”, maksudnya adalah meskipun jarak yang jauh 

memisahkan para peserta dengan fasilitatornya, namun mereka merasa tidak berada dalam jarak 

yang jauh, serta menghasilkan tingkat keberhasilan yang selisihnya tidak terlalu jauh dengan 

kesuksesan pembelajaran tatap muka.  

Pendidikan Jarak Jauh Sebagai Salah Satu Solusi Pengembangan 

Profesional Guru di Masa Depan? 
Penulis sengaja memilih kata “solusi” dibandingkan dengan kata “alternatif”, karena memang sudah 

terbukti (lewat kegiatan ujicoba yang penulis pernah lakukan) bahwa pendidikan jarak jauh mampu 

menjadi jalan dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan profesional yang ada di negeri ini. 

Memang apa permasalahannya? Permasalahan yang muncul dalam pengembangan profesional di 

Indonesia antara lain: 1). Minimnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang 

cukup untuk menjadi fasilitator, 2). Kondisi geografis yang berjauhan, 3). Dana yang kurang, 4). 

Ketuntasan dalam pelatihan, 5). Kelonggaran waktu untuk mengikuti pelatihan di luar institusi 

pendidikan, dan masih banyak lagi. Apakah pilihan ini benar-benar dapat menjadi solusi? 

Dengan pendidikan jarak jauh, secara konsep berbagai masalah diatas memang dapat diatasi. 

Misalnya apabila pola pelatihan dirubah metodenya, dimana semua materi pelatihan di-upload di 

Internet, untuk kemudian para peserta belajar secara online lewat materi-materi tersebut didampingi 

secara jarak jauh oleh para fasilitator lewat Internet (via email, chatting, dan konferensi audio dan 

video), maka 1). Minimnya sumber daya fasilitator dapat teratasi, karena fasilitator dapat berada di 

mana saja, atau dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang tinggal di propinsi atau kabupaten 

lainnya, 2). Peserta dapat belajar dari mana saja dan tidak harus secara fisik hadir di lokasi pelatihan, 

3). Karena tidak melakukan perjalanan fisik yang jauh maka terjadi efisiensi dari sisi biaya, 4). Banyak 

pelatihan dalam waktu singkat yang diselenggarakan tidak tuntas karena setelah itu para peserta 

masih belum mendapatkan keterampilan yang cukup untuk mampu membuat perubahan nyata di 

lapangan, maka dengan pendidikan jarak jauh, masih dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan 

paska pelatihan, dimana fasilitator dapat mendampingi peserta sampai mendapatkan keterampilan 

yang mumpuni dan membuat perubahan di lingkungannya, 5). Dengan format waktu pelatihan yang 

fleksibel maka peserta dapat mengikuti pelatihan hingga tuntas dengan menyesuaikan waktu 
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longgarnya dan mereka dapat mengerjakannya kapan saja (misalnya setelah mengajar atau pada 

malam hari di rumah mereka masing-masing). 

Secara konsep memang hal ini dapat menjadi solusi, namun ada banyak hal yang perlu dipersiapkan 

agar pendidikan jarak jauh memiliki tingkat sukses yang tinggi. Tidak serta merta dengan pemilihan 

teknologi yang terbaru dan mumpuni maka pendidikan jarak jauh akan berhasil, penerapan 

pendidikan jarak jauh untuk pengembangan profesional guru mirip dengan fenomena “gunung es” 

dimana yang tampak di permukaan adalah sebagian kecil dari fisik gunung es itu sendiri, namun 

bagian terbesarnya justru berada di bawah air. Jadi kita harus secara holistik melihat berbagai hal 

yang muncul dalam penerapannya serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang 

agar mendapatkan kesuksesan implementasi sesuai dengan harapan. 

Melihat Secara Realistis Kesiapan Dilapangan, Seberapa Mampukah Para 

Guru Mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh? 
Setelah melihat kekuatan pendidikan jarak jauh sebagai solusi pengembangan profesi guru di masa 

mendatang, sekaranglah saatnya melihat kesiapan di dunia nyata, seberapa mampukah para guru 

mengikuti pembelajaran jarak jauh? Kondisi seperti apakah yang sebenarnya ada di lapangan saat 

ini? Pasti pertanyaan itulah yang muncul dalam benak kita. Kira-kira seperti inilah kondisi para guru 

dan lingkungannya di lapangan : 1). Tidak memiliki keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang cukup, 2). Tidak memiliki perangkat komputer dan jaringan internet yang cukup cepat untuk 

mendukung proses belajar jarak jauh, 3).Tidak memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik, 

4). Ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang rendah di lingkungannya serta 5). Minimnya 

dukungan kebijakan dan finansial dari pengambil keputusan di lingkungan institusi pendidikan tempat 

mereka bekerja. 

Berdasarkan hal itulah, maka tidak serta merta pendidikan jarak jauh menjadi solusi dalam 

pengembangan profesional guru. Diperlukan sebuah upaya “pengkondisian” agar penerapan 

pendidikan jarak jauh dapat sesuai harapan. Jika kita tidak melakukan terobosan, maka akan 

selamanya permasalahan yang ada tidak akan terselesaikan, dan percepatan peningkatan 

profesionalisme guru akan berjalan lambat. 

Langkah Pertama Menuju Perubahan, Kenali Konsumen Lewat Kajian Awal 
Dalam kegiatan ujicoba pendidikan jarak jauh yang penulis lakukan, sebelum memulai implementasi 

dilakukanlah sebuah studi kelayakan (feasibility study) yang bertujuan untuk melihat kondisi yang ada 

di lapangan sekaligus meng-capture kebutuhan riil di lapangan. Kita tidak dapat langsung melakukan 

implementasi tanpa sebuah kajian yang kuat. Kajian awal yang dibuat menitik beratkan pada 

keterampilan TIK yang dimiliki guru, ketersediaan sumber belajar serta kondisi infrastruktur jaringan 

komunikasi. 

Hasilnya adalah, dari survey yang telah dilakukan di 396 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada 

tahun 2006 di tujuh provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Jawa Barat, Banten, 

Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan hasilnya sebagai berikut : 

 Hampir semua sekolah memiliki listrik (91,8%) meskipun beberapa dari mereka (11%) aliran 

listrik sering mati selama musim hujan 

 Lebih dari separuh sekolah (60%) tidak memiliki telepon, sedangkan jumlah guru yang 

memiliki ponsel hanya 45% dari itu 

 Jenis teknologi yang dimiliki oleh sekolah adalah radio dan pemutar kaset audio (peralatan 

yang paling teknologi yang tersedia di sekolah) walaupun jumlahnya hanya 55% dan 34%, 

sedangkan mesin fotokopi foto, duplikator, kamera digital dan kamera video, termasuk 

sekolah langka milik (hanya 1%) 
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 Internet belum disosialisasikan dalam SD / MI. Kebanyakan guru (97%) tidak memiliki alamat 

email, dan tidak akrab dengan internet. Mungkin ini karena hampir semua sekolah belum 

terhubung ke internet (96%) 

 Komputer juga sangat terbatas. Hanya 60% sekolah memiliki komputer dan belum digunakan 

untuk mendukung proses belajar mengajar. Kebanyakan guru (83%) belum mampu 

menggunakan komputer. Komputer biasanya digunakan untuk mengetik, bukan untuk fungsi-

fungsi lainnya seperti CD ROM bermain, menyimpan file atau mengirim / menerima email. 

Hanya 35 orang dari 472 guru yang telah menggunakan komputer untuk membuat presentasi 

powerpoint. Kebanyakan dari mereka (94%) belum menerima pelatihan TIK. 

 Bahan ajar berbasis TIK juga kehadirannya sangat terbatas di sekolah-sekolah. Program yang 

paling banyak dimiliki sekolah adalah sebuah program audio, tetapi hanya 2 / 3 jumlah guru 

yang mampu menggunakan pemutar kaset 

 Kebanyakan guru (93%) tidak tahu bagaimana menggunakan kamera digital (87%), kamera 

video (95%) dan menggunakannya untuk belajar (94%). Karena mereka tidak akrab dengan 

komputer, maka tidak mengherankan bahwa sebagian besar dari mereka, mereka juga tidak 

dapat men-download gambar dari kamera ke komputer (94%) 

 Pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sebuah kaset video lebih baik karena 

43% dari mereka bisa menggunakan pemutar video dan menampilkannya ke televisi (33%), 

meskipun kebanyakan dari mereka tidak pernah menggunakannya untuk mendukung 

kegiatan belajar (91%) 

 CD, VCD dan DVD yang relatif baru bagi mereka karena itu adalah kurang dari setengah yang 

tahu bagaimana menggunakan dan sangat sedikit yang menggunakannya dalam konteks 

belajar 

Jadi seperti itulah kondisi sekolah dasar di Indonesia pada tahun itu. Meskipun tidak dilakukan survey 

pada semua provinsi, nampaknya kondisi diatas telah mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi di 

Indonesia. Berdasarkan hasil kajian diatas maka perlu dirancang berbagai strategi agar kita dapat 

belajar pada beberapa kegagalan sekaligus mendapatkan keberhasilan. 

Pilih Caranya dan Susun Kebutuhannya 
Sebagai kegiatan ujicoba, dan sesuai dengan hasil studi awal, tentu saja kita perlu mengujicobakan 

berbagai pendekatan agar terlihat model pendidikan jarak jauh seperti apakah yang paling sesuai 

untuk diterapkan di Indonesia. Dalam ujicoba ini digunakanlah 3 (tiga) skenario pembelajaran, yaitu : 

 Skenario 1 diuraikan sebagai model "Online", di mana 80% atau di atas dari isi pelatihan 

disampaikan online untuk pendamping (coach) dan guru. 

 Skenario 2 disebut untuk model "Hybrid", dimana 30-79%% dari konten yang disampaikan 

secara online. Dalam skenario ini, pendamping/coach akan menerima sebagian besar 

pelatihan secara online, sedangkan para guru akan dilatih secara tatap muka/face-to-face. 

 Skenario 3 menggunakan model "Web-Facilitated”, adalah 1%-29% dari konten yang 

disampaikan secara online. Meskipun pelatih menerima beberapa pengembangan profesional 

secara online, namun sebagian besar sesi dilakukan secara tatap muka, seperti juga pada 

sesi pelatihan bersama/untuk guru. 

Secara detail berbagai aktivitas yang dilakukan dalam berbagai skenario pembelajaran tersebut 

dirangkum dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 1:  Tiga Skenario Ujicoba Pendidikan Jarak Jauh 

Audiens Tahapan 
Skenario 1:  

Online 

Skenario 2:  

Hybrid 

Skenario 3:  

Web-facilitated 

Coaches 

Persiapan Pengembangan 

Profesional 

Online  lewat 

videoconference 

Online lewat 

videoconference 
Tatap Muka 

Pengajaran dalam 

Pendampingan 
Online Online Online 

Orientasi dalam Kursus 

Online 
Tatap Muka Tatap Muka Tatap Muka 

Guru 

Pengembangan 

Profesional untuk Guru 

Online  lewat 

videoconference 
Tatap Muka Tatap Muka 

Pendampingan Berbasis 

Sekolah 

Online dan lewat 

Telepon Selular 
Tatap Muka Tatap Muka 

 

Dalam kegiatan diatas, nantinya mentor akan melakukan pelatihan dan memberikan dukungan 

kepada para pendamping (coach) secara online, berikutnya para pendamping akan melatih para guru 

di sekolah secara online maupun tatap muka. 

 

Gambar 1. Struktur Pelatihan 

Setelah menentukan berbagai skenario untuk ujicoba, maka dipilihlah lokasi ujicoba yang tentu saja 

memiliki beragam karakteristik. Tujuan ujicoba bukan hanya mengharapkan sebuah kesuksesan besar 

tanpa tantangan, hambatan atau kegagalan. Tujuan ujicoba adalah untuk “belajar” dan menghasilkan 

“temuan”. Skenario “Online” diterapkan pada propinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara, sedangkan 

skenario “Hybrid” diterapkan pada propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dan skenario “Web-

Facilitated” diterapkan pada propinsi Aceh dan Sulawesi Selatan. 

Berkenaan dengan berbagai aktivitas ujicoba yang akan dilangsungkan sesuai dengan skenario 

diatas, maka kita perlu mendata berbagai kebutuhan yang akan muncul. Kebutuhan tersebut berupa 

penyediaan sarana dan prasarana TIK, lokakarya dan kebijakan. 
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Menyiapkan Segalanya untuk Meminimalisir Kegagalan 
Tentu saja dalam sebuah ujicoba kita tidak ingin 100 persen gagal, namun kita berharap menemukan 

pelajaran berharga yang berguna untuk mendukung kesuksesan pada program setelah dijalankan 

secara masif. Persiapan awal yang mutlak diperlukan adalah menyediakan sarana dan pra-sarana 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan untuk belajar bagi para pendamping 

maupun para guru. Dalam hal ini berbagai sarana TIK telah disediakan dalam Pusat Sumber Belajar 

Gugus, yaitu pengembangan dari Pusat Kegiatan Guru yang ada di kecamatan, yang difungsikan 

sebagai penyedia layanan sumber belajar TIK dan non-TIK bagi guru dan pendamping. Di dalamnya 

telah disediakan komputer, laptop, LCD Proyektor, web-camera, koneksi LAN dan Internet, CD/DVD 

pembelajaran, buku bacaan, dll yang siap diakses untuk mendukung kegiatan ini. 

Selain itu, para pendamping juga dibekali dengan keterampilan melakukan pendampingan lewat 

lokakarya yang diselenggarakan selama beberapa hari. Pada ujicoba ini para pendamping akan 

belajar tentang bagaimana “Strategi dan Teknik Pendampingan Berbasis Sekolah”, dimana mereka 

akan belajar menjadi pendamping berbasis sekolah yang harus mendampingi para guru di sekolah 

agar mampu untuk mengintegrasikan penggunaan TIK dalam mendukung proses pembelajaran aktif 

di kelas-kelas mereka. 

Sebagai penyelenggara kegiatan, kami juga menyediakan sebuah ruang kelas online yang dapat 

diakses lewat Internet. Ruang kelas ini dikembangkan menggunakan aplikasi bernama Moodle, yang 

dapat diakses di http://ptk-online.org. Lewat layanan ini, para pendamping dapat belajar, mengunduh 

berbagai sumber belajar digital, mengerjakan tugas, berdiskusi dengan mentor dan rekan 

pendamping lainnya serta bertemu dengan guru-guru yang mereka dampingi. 

 

Gambar 2. Ruang kelas online yang digunakan dalam ujicoba 

Selain menyiapkan saran dan prasarana diatas, kamipun telah menyiapkan serangkaian kegiatan 

untuk mendukung kebijakan di lapangan. Secara khusus, kami juga bekerjasama dengan dinas 

pendidikan dan agama di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendukung kegiatan ini. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan release-time yang cukup, agar para pendamping dan guru dapat 

memiliki waktu yang cukup luang untuk ikut serta dalam kegiatan ini. 

Menikmati Prosesnya Untuk Menemukan Sesuatu Yang dapat Dipelajari 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan orientasi secara tatap muka, para pendamping kembali ke 

daerah masing-masing untuk memulai mengikuti kursus secara online dan melakukan setiap instruksi 

yang ada dalam kelas online termasuk melakukan pendampingan di sekolah bersama para guru. 

Selama kurun waktu 4 (empat) bulan mereka membaca bahan ajar digital yang ada di dalam kelas 

http://ptk-online.org/
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online, melakukan kunjungan ke sekolah, berdiskusi dengan guru dampingan, mengerjakan tugas 

mereka dan berdiskusi dalam forum diskusi online bersama mentor dan pendamping lainnya. 

 

Gambar 3. Suasana pendampingan di sekolah 

Dalam kegiatan belajar serta melakukan pendampingan di sekolah tentunya mereka banyak sekali 

menemukan tantangan. Mereka-pun dengan sekuat tenaga berupaya untuk menyelesaikan setiap 

tugas yang ada di sela-sela kesibukan sebagai guru dan pengawas sekolah. Begitu pula dengan para 

guru, mereka juga dengan tekun berupaya untuk menyelesaikan setiap tugas yang harus 

diselesaikannya, yaitu menyusun/merancang pembelajaran aktif memanfaatkan piranti TIK yang 

terbatas. Para pendamping tidak hanya menjadi konsultan pedagogis bagi para guru dampingan, 

namun mereka juga menjadi tutor teknologi, yang mengajarkan pula bagaimana menggunakan 

teknologi informasi. 

 

Hasilnya, di akhir kegiatan pada Mei 2010, kita 

telah berhasil melatih sejumlah 37 dari 48 

peserta pendamping berbasis sekolah telah 

menyelesaikan tugasnya dengan baik dan 173 

orang guru dari 176 guru telah mengikuti 

kegiatan pendampingan dan menyelesaikannya 

dengan baik pula. Dari jumlah tersebut, jika 

diprosentasekan maka sejumlah 77.08% 

pendamping dan 98.3% guru berhasil 

menyelesaikan kegiatan pengembangan 

profesional jarak jauh ini. Sebuah angka 

kesuksesan yang cukup signifikan dalam 

pendidikan jarak jauh, dimana angka sukses 

minimal untuk pendidikan jarak jauh adalah 40% pada umumnya. 

Mengambil Pelajaran yang Dapat Dipetik 
Dari kegiatan ujicoba ini, beberapa pelajaran dapat disarikan sebagai temuan yang berguna bagi 

pelaksanaan program di masa yang akan datang, yaitu : 

a. Para guru di Indonesia membutuhkan lebih dari “dukungan virtual” yang ditawarkan 

oleh model online murni 

Pada kenyataannya para pendamping maupun para guru di sekolah yang didampingi merasa 

butuh dukungan lebih lewat tatap muka, tidak sekedar dukungan lewat online. Seringkali 

dukungan secara online tidak dapat selalu berhasil, apabila ketersediaan infrastruktur TIK tidak 

Gambar 4.  Portfolio elektronik karya 
pendamping 
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mendukung. Sebagai contoh, dalam skenario 1, meskipun mereka telah dibekali keterampilan 

dalam penggunaan TIK serta memiliki perangkat akses Internet, seringkali masalah kualitas 

koneksi Internet menjadi kendala yang berarti, sehingga para mentor dan pendamping harus 

hadir secara fisik untuk memberikan dukungan. Selain itu, lewat dukungan tatap muka, para guru 

menjadi lebih termotivasi dalam mengerjakan berbagai tugas, dibandingkan dengan komunikasi 

secara jarak jauh. Karena tantangan inilah, maka skenario 1 dapat dengan cepat berubah 

menjadi skenario 2. Berkat dukungan tatap muka inilah keberhasilan peserta dapat meningkat. 

 

b. Jika Indonesia akan menggunakan pembelajaran berbasis web, maka harus 

melibatkan model pembelajaran hybrid atau pembelajaran web-terfasilitasi 

Telah terbukti bahwa untuk menunjang kesuksesan/keberhasilan pendidikan jarak jauh, 

prosentase pertemuan secara fisik/tatap muka lah yang mengambil peranan penting. Untuk itu, 

jika pemerintah Indonesia memanfaatkan pembelajaran berbasis web dalam pengembangan 

profesional guru, maka perlu dipertimbangkan untuk tetap mengintegrasikan model hybrid 

(online dan tatap muka) ataupun pembelajaran web yang difasilitasi sehingga mendapatkan hasil 

yang optimal, dengan success rate yang tinggi. 

  

c. Jika Indonesia akan menggunakan pembelajaran berbasis web, maka selain 

menggunakan lingkungan pembelajaran online formal, perlu juga mengintegrasikan 

penggunaan lingkungan pembelajaran personal dan media sosial 

Ketika memilih media pembelajaran berbasis web sebagai sarana penjembatan akses 

pembelajaran jarak jauh, maka selain menyediakan ruang kelas virtual dalam Learning 

Management System (LMS) Moodle, pertimbangkan pula menambahkan penggunaan media sosial 

seperti Facebook dan Twitter. Lewat penggunaan media sosial seperti ini para guru dan 

pendamping dapat dengan mudah diakses dan dihubungi karena kebanyakan dari mereka lebih 

senang online menggunakan layanan ini dibandingkan menggunakan kelas virtual formal mereka. 

 

d. Guru menginginkan pengembangan profesional yang berlanjut lewat pendampingan 

berbasis sekolah 

Sebelum mengikuti kegiatan pendampingan berbasis sekolah, para guru telah beberapa kali 

mengikuti kegiatan pelatihan. Mereka berkomentar bahwa paska mengkuti pelatihan tersebut, 

dan ketika mereka kembali ke sekolah masing-masing, mereka tidak merasakan dampak yang 

signifikan, artinya keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan tidak dapat langsung mereka 

terapkan di kelas, karena mereka masih merasa belum cukup percaya diri untuk 

melaksanakannya. Berdasarkan hal itulah mereka merasa membutuhkan pendampingan berbasis 

sekolah agar setelah pelatihan mereka masih mendapatkan bimbingan untuk dapat menerapkan 

berbagai keterampilan tersebut dalam kelas mereka, sampai mereka merasa percaya diri. Hal ini 

berguna untuk menghasilkan ketuntasan belajar serta mempercepat terjadinya perubahan di 

lapangan. Para guru merasa sangat puas dengan model pengembangan profesional seperti ini, 

dan mereka berharap bahwa pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan saja, 

namun melengkapi pelatihan dengan kegiatan tindak lanjut berupa pendampingan. 

 

e. Dalam rangka menyediakan pendampingan berbasis sekolah yang berlanjut, para 

pendamping harus dapat dengan mudah ditemui dan dihubungi 

Sebagai mitra guru dalam pengembangan profesional, dan untuk mendukung kesuksesan 

program pengembangan profesional, maka para pendamping harus mudah dihubungi dan 

ditemui, agar setiap permasalahan dapat segera terselesaikan. Para pendamping dapat 

memanfaatkan berbagai media telekomunikasi untuk menyediakan layanan dukungan teknis yang 

just in time. Mereka dapat menggunakan telpon selular (sms dan panggilan suara) serta media 
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internet baik menggunakan pesan instan maupun panggilan audio dan video. Dengan 

menyediakan berbagai media untuk dihubungi, maka para guru dampingan dapat dengan mudah 

meminta bantuan dan mendapatkan instruksi dari para pendampingnya, sehingga berbagai 

persoalan belajar mengajar dapat segera mendapatkan solusi. Untuk itulah, maka pengambil 

keputusan di tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten haruslah memberikan kelonggaran 

waktu kepada pendamping untuk dapat memberikan layanan dengan lebih baik. Bahkan, para 

pendamping ketika melakukan ujicoba ini bersedia untuk melakukan pendampingan pada sore 

atau malam hari. Hal ini dilakukan karena sangat sibuknya aktifitas para guru pada saat jam-jam 

kerja. Namun akan lain halnya jika pengambil keputusan dapat memberi release-time kepada 

para peserta pendampingan agar mereka tetap dapat mengerjakan semua tugas dari 

pendamping selama jam kerja. 

 

f. Para pendamping dan para guru membutuhkan banyak waktu untuk meningkatkan 

keahlian mereka 

Waktu empat bulan bukanlah waktu yang lama dalam kegiatan pendampingan. Ternyata dalam 

kurun waktu tersebut, banyak para peserta yang masih merasa membutuhkan waktu lebih untuk 

dapat menuntaskan apa yang mereka pelajari. Para guru dan pendamping merasa empat bulan 

adalah waktu yang singkat untuk menguasai dan menerapkan semua yang ada dalam kursus 

online. Mereka butuh waktu yang lebih lama dalam meningkatkan keterampilan TIK dalam 

kegiaatan orientasi agar ketika mengikuti kursus online mereka telah memiliki keterampilan dasar 

yang memadai. Nantinya jika program pengembangan profesional dilakukan, perlu 

dipertimbangkan pula pemilihan waktu yang tepat, misalnya pada awal-awal tahun pelajaran, 

sehingga para peserta masih memiliki jadwal akademis yang longgar dibandingkan pada akhir 

tahun pelajaran dimana mereka memiliki fokus yang lebih pada kegiatan evaluasi siswa dan 

kegiatan-kegiatan kedinasan. 

 

Demikian tulisan saya, yang saya dedikasikan kepada para peneliti, pendidik, calon pendidik maupun 

pengambil keputusan, agar mereka mendapatkan gambaran secara nyata bagaimana 

menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional pendidik secara lebih efisien dan efektif 

memanfaatkan TIK.  
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