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Komentar

Nama Lokasi Tanggal Komentar

muhammad Akbar Indonesia 2014-02-26 karena saya ingin terus mengajarkan teknologi ke anak2 daerah tempat saya

berdomsili

Nyi Imas Masturiyah Jakarta, Indonesia 2014-02-26 ika TIK/KKPI masuk struktur kurikulum nasional maka pemerintah

berkewajiban menyediakan Laboratorium Komputer untuk seluruh sekolah di

Indonesia, dan pemerintah tidak sanggup untuk mengadakannya

Banyak sekolah yang belum teraliri LISTRIK, jadi TIK/KKPI tidak akan bisa

diajarkan juga disekolah

katamso - Indonesia 2014-02-26 karena mapel tik tidak bisa diterapkan dalam masing mapel...karena gurunya

masih gaptek.

budi rahayu Indonesia 2014-02-26 demi kemajuan bangsa dalam bidang teknologi

Setyo Purnomo Balikpapan, Indonesia 2014-02-26 Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi utk pendidikan adl wajib.

Rudi Hidayat Indonesia 2014-02-26 Pelajaran TIK sangat diperlukan.

Rahman Yusri Aftian Gresik, Indonesia 2014-02-26 Penting untuk melek teknologi

Sri Mulyono Indonesia 2014-02-26 Mapel ini penting, jangan dihapus

UUL KHUSNUL

KHOTIMAH

Indonesia 2014-02-26 karena di daerah kami siswa/siswinya masih banyak belum mengenal

komputer

ali akhmad mufrodhi Indonesia 2014-02-26 TIK/KKPI dihapus, maka pemanfaatan internet dan turunannya akan

berdampak negatif yang luar biasa

Damai Subimawanto Bekasi, Indonesia 2014-02-26 Karena mata pelajaran TIK itu sangat penting. Bodoh banget kalau berkata

"anak TK dan SD saja sudah bisa internetan", karena mereka tidak tahu

bagaimana berinternetan dengan baik dan benar. Di internet itu ada norma-

norma yang harus dipatuhi, sama seperti kita belajar Pancasila, kan kita diajari

norma-norma asusila. Nah, pelajaran TIK pun sama seperti itu.

Jadi, jangan dihapus mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK)..!!

ratiman rhj Indonesia 2014-02-26 Sangat vital sekali, masa abad 21 IT diberangus, yang benar aja. Hidupkan tik

di K-13

Muhammad Rum

Rahman

Indonesia 2014-02-26 TIK/KKPI tdk ada maka kedepan kami akan disertifikasi ulang lagi itu artinya

membuang waktu selama 2 semester u/ ikut PPG hanya u/ kepentingan pinda

mapel lagi...

Ramdhan Hamdani Subang, Indonesia 2014-02-26 Pelajaran TIK tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis semata namun

juga tentang etika, hukum dan lainnya

rizki fajar Indonesia 2014-02-26 dalam penggunaan TI bukan hanya mahir tetapi harus bertanggung jawab,,, itu

lah pentingnya pembelajaran TI yang reguler ada dalam kurikulum,,,..

Deni Triwardana Indonesia 2014-02-26 Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unsur penting dalam membangun

kecerdasan Anak Bangsa, Maka harusnya diajarkan bukan dihapus dan hanya

dintergrasikan dengan mata pelajaran lain !

Abdul Rosid Indonesia 2014-02-26 Sekarang era teknologi informasi, sudah seharusnya anak Indonesia mengenal

lebih dini... jangan seperti generasi tua pa menteri

Namin AB Indonesia 2014-02-26 Ketika dunia sudah berada pada era digital, Indonesia malah akan kembali ke

jaman purba

Jul Anhari Indonesia 2014-02-27 TIK wajib dikuasai anak usia smp pada era sekarang terutama untuk sekolah di

daerah yang mayoritas siswa mengenal teknologi hanya lewat bangku sekolah
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bambang agus s

suhastanto

Pekalongan, Indonesia 2014-02-27 untuk kelangsungan melek tehnologi khususnya di daerah .

Roni Yulianto Indonesia 2014-02-27 Kami ingin pemerataan,kami di pedesaan juga pengen menikmati teknologi

informasi..kami ingin adx2 saya ga dilindas kemajuan teknologi...TIK/KKPI

Sangat Penting...Ga boleh dihapus...!!!

AKHMAD HUSEIN Indonesia 2014-02-27 di daerah saya jangankan siswa, guru saja masih gagap teknologi, dan masih

ada daerah2 yg belum punya listrik otomatis tdk tau sama sekali komputer

Adinda Q Curup, Indonesia 2014-02-27 Biar Ga Tergilas arus teknologi..ga boleh dihapus

Khoerur Roziqin Indonesia 2014-02-27 TIK Wajib ada karena kalo tidak ada aturan2 ber TIK tidak akan bisa dimengeri

oleh siswa

Natakaria Putra Majalengka, Indonesia 2014-02-27 di zaman yang tidak bisa lepas dari Teknologi dan Informasi kenapa di

Indonesia yang wilayahnya sangat luas, beribu pulau pondasi TIK/ICT malah

dihapus dengan meniadakan TIK dan KKPI pada struktur Kurik 13, anehhh ...

Alasannya siswa SD sudah terbiasa menggunakan online, Online itu hutan

rimba, jadi perlu ada yang membimbing dan mengarahkan

Eko Raharjo Indonesia 2014-02-27 Masih banyak anak yang belum menguasai komputer terutama yang orang tua

tidak mampu membelikan, harapan mereka mendapat pelajaran yang

mendukung kelak mereka kerja KKPI harus tetap ada untuk membantu mereka

menguasai TI

rohmkad romadhon Indonesia 2014-02-27 pelajaran KKPI masih sangat kurang di daerah kami.

Gun awan Indonesia 2014-02-27 Mapel TIK diperlukan untuk membekali anak Indonesia tentang pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi, kenapa, untuk apa, bagaimana, dan

kemana? Jangan biarkan mereka tidak punya arah dan pegangan dalam

memanfaatkan teknologi. Sebagai generasi yang akan tergantikan, mestinya

kita membekali mereka segala yang kita miliki untuk mereka pelajari dan

mereka gunakan untuk bekal ke depan.

Fatkhul Muin Indonesia 2014-02-27 Pelajaran tersebut sangat penting dalam rangka era globalisasi saat ini. Tanpa

dibekali ilmu TIK lulusan SMP>SMA>SMK akan gagap teknologi

Arif Rahman Jakarta, Indonesia 2014-02-27 Teknologi Informasi itu penting, dan dari kecil mereka sudah dirangsang untuk

mengenal, memahami kerja teknologi informasi untuk kemajuan bangsa ini.

Siti Aminatun Indonesia 2014-02-27 Demi kemajuan IT di Indonesia, karena ini jaman IT maka anak-anak harus

dibekali ILMU IT/TIK agar tidak menjadi bangsa pengkonsumsi dan GAPTEK.

Agar Indonesia tidak terjajah di  bidang IT. Agar tidak ada guru yang terdzolimi,

karena guru TIK berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kami minta kurikulum lama diperbaiki standar isinya, BUKAN DIHAPUS dari

struktur kurikulum. Kepada YANG TERHORMAT BAPAK MENTERI

PENDIDIKAN DI INDONESIA, M. NUH. untuk bisa mengerti bahwa TIK

sebagai media pembelajaran dan TIK sebagai sebuah ILMU Pengetahuan itu

sungguh 2 hal yang jauh berbeda. Mohon untuk direvisi lagi kebijakannya. INI

JAMAN IT MAKA ANAK-ANAK BANGSA INI HARUS DIBERI ILMU IT/TIK.

SUYONO - Maospati, Indonesia 2014-02-27 Demi anak didik kita semua, Maju Terus TIK

Teguh Arief Septyawan Indonesia 2014-02-27 Karena bermanfaat bagi anak didik....

ida mima Indonesia 2014-02-27 Supaya anak-2 kita bisa menggunakan TIK secara baik dan benar maka jgn

dihapus TIK / KKPI. Maju terus TIK / KKPI .........

Ahmad Sofyan Indonesia 2014-02-27 Karena MP TIK / KKPI masih sangat dibutuhkan oleh siswa khusunya mereka

yang tidak mampu untuk membeli peralatan TIK.

moh taufiq Indonesia 2014-02-27 demi anak bangsa menuju HI-IT yang terarah dan terkontrol.

dedy achdiyat Indonesia 2014-02-27 sangat penting
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taofik aja Indonesia 2014-02-27 Sebagai sarana belajar yang modern.... dan bermanfaat...dengan benar...

Wijaya Kusumah Jakarta, Indonesia 2014-02-27 <a href="http://edukasi.kompasiana.com/2013/09/07/pentingnya-pelajaran-tik-

di-sekolah-589545.html"

rel="nofollow">http://edukasi.kompasiana.com/2013/09/07/pentingnya-

pelajaran-tik-di-sekolah-589545.html</a>

Setiawan Agung Wibowo Depok, Indonesia 2014-02-27 Juga harus dipikirkan kontennya, harus mulau kontem pemograman di

sekolah.

Zulkarnaini zoel Indonesia 2014-02-27 Menghilangkan MP TIK/KKPI sama artinya menghambat literasi TIK pada

siswa/guru dan semua lapisan yang pasti sangat membutuhkannya.

gunawan tribuana Indonesia 2014-02-27 karena tidak semua siswa mampu menggunakan perangkat tik..

Muhamad Nurhakim Indonesia 2014-02-27 LEARNING HOW TO LEARN, LEARNING HOW TO DO, LEARNING HOW TO

LIVE TOGETHER, AND LEARNING HOW TO BE. Merupakan konsep

pendidikan kemandirian bagi generasi mendatang dalam membangun

kemajuan dan kesejahteraan manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip

dasar sosial, hak-hak azasi manusia serta perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. adanya mapel KKPI/TIK bertujuan untuk memberikan bekal

keterampilan dasar penguasaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi

(INFORMATION AND COMMINICATION TECHNOLOGY) kepada siswa,

terutama dalam menghadapi lapangan kerja dikemudian hari, dan penyajian

materi pada mapel KKPI/TIK juga untuk mengarahkan pada penguasaan

kemampuan dasar tersebut serta Sikap Positif  dalam penggunaan perangkat

TIK.

Maju terus pantang mundur untuk TIK / KKPI. MERDEKA . . . !!!!!

nova rahmadia sari Indonesia 2014-02-27 saya guru TIK

Nitasari Titah rahayu Ungaran, Indonesia 2014-02-27 karena tik dihapuskan di kurikulum 2013..di sekolah saya harus mengisi

ekstrakulikuler komputer setelah jam pelajaran usai...ekstra itu diminta

diadakan wajib oleh para orang tua siswa...pada kenyataannya orang tua

siswa pun sadar bahwa naka2 mereka membutuhkan bimbingan dalam

penggunaan komputer....

RAHMAD LAHAY Indonesia 2014-02-27 penting diperjuangkan

Ade Agung Firmansyah Pekalongan, Indonesia 2014-02-27 TIK Never Die !!!

AHMAD MUSYAFA' Indonesia 2014-02-27 Dengan menghapus TIK dari Kurikulum Nasional, merupakan bentuk

Pembodohan Generasi Muda Indonesia. Karena didalam TIK bukan hanya

GAME dan  INTERNETAN saja yang dipelajari

Firman Oktora Indonesia 2014-02-27 TIK merupakan pondasi dasar kehidupan generasi abad 21, tentunya peserta

didik perlu dibekali bukan sekedar keterampilan saja melainkan secara

konseptual dan kapabilitas perlu kita tanamkan melalui mata pelajaran TIK

sehingga apapun bidang minat dan expertise siswa itu mereka tetap memiliki

attitude dan ber TIK yang baik dan benar

baharuddin M Indonesia 2014-02-27 karena saya sebagai guru TIK di daerah dan saya rasa Mapel TIK sangat

diperlukan di daerah kami

Hari Rahmat Indonesia 2014-02-27 karna akan berperngaruh besar pada perekonomian kerluarga saya

Haposan Simanjuntak Tebing Tinggi, Indonesia 2014-02-27 Karena MP TIK / KKPI masih sangat dibutuhkan oleh siswa, Mungkin Materi

nya yg perlu di tingkatkan... yang benar saja pak kalau membuat peraturan dan

perubahan Kurikulum, yg ada dikembangkan bukan dikurangi atau di

hapuskan....Tinjau ulang Kurikulum 2013 dengan penghapusan MP TIK/KKPI

dan pengurangan mata pelajaran yang lain.
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Wijaya Kusumah Jakarta, Indonesia 2014-02-27 Pak Mentri belum sadar,  kalau tidak semua anak Indonesia orang tuanya

mampu membelikan  komputer untuk anaknya.  Dengan dihapusnya pelajaran

TIK, anak2 yang orang tuanya tidak bisa membelikan komputer praktis harus

mengeluarkan biaya tambahan untuk les komputer, karena untuk menjadi

pelayan mini market saja syarat utamanya harus bisa mengoperasikan

program komputer. Rupanya tidak dipahami bahwa pelajarn TIK untuk

mendukung skill siswa bukan sekadar  internetan. Salam

Iqbal Luthfi Pelabuhanratu,

Indonesia

2014-02-27 Sekolah di pelosok jangankan muridnya, gurunya pun masih banyak yang

belum melek komputer. Jadi pelajaran TIK sangat diperlukan untuk

dimasukkan pada daftar pelajaran wajib.

muhammad mabrur Semarangas, Central

Java, Indonesia,

Indonesia

2014-02-27 meniadakan TIK/KKPI Pendidikan di Indonesia menjadi mundur... tidak maju

dan berkembang... siswa belajar teknologi tidak terarah dan terjerumus ke

dalam sisi negatif dari teknologi

dinny sartika Majalengka, Indonesia 2014-02-27 kasian buat siswa yang kurang mampu/miskin dan tidak mempunyai fasilitas

komputer dirumah, mereka tidak bisa belajar komputer lagi disekolah, karena

TIK dihapuskan..

anton jakesuma Indonesia 2014-02-27 ini menyangkut masa depan guru tik dan anak didik saya

Danyl Sasmita Surade, Indonesia 2014-02-27 Karena berkat TIK bangsa ini akan semakin maju dan tidak ketinggalan jaman.

Meninggalkan TIK adalah salah besar... Moga bangsa ini lebih menghargai

keherndak rakyatnya, bukan demi DANA saja.

SETYO WAHYU

SAPUTRO

Blora, Indonesia 2014-02-27 TIK di SMP sebagai peletak dasar pengetahuan Tentang Teknologi Informasi.

Dengan harapan kedepan siswa dapat memperdalamnya sesuai minat dan

bakat. Harapan besar untuk anak bangsa dapat menjadi pencipta karya-karya

teknologi informasi dan komunikasi, bukan hanya sebagai pengguna dan

konsumen belaka.

muhaimin Muhammad Indonesia 2014-02-27 Operator Dapodik banyak yang guru TIK. kalau guru TIK sudah tidak bekerja

siapa yang mau mengerjakan hal yang mebosankan tersebut

tora sudiro Indonesia 2014-02-27 wajib

jiwa marisya Bandung, Indonesia 2014-02-27 karena TIK dan Bahasa Inggris adalah salah satu jendela dunia

Aloysius Dwiyanto

Sudarmawan

Indonesia 2014-02-27 Karena pelajaran TIK merupakan tulang punggung untuk mata pelajaran lain

dan semua bidang studi tidak bisa lepas dari TIK

Herry Fahrur Rizal Indonesia 2014-02-27 "Education is a conversation. And technology is changing the way we

communicate. Therefore, technology is changing education." (Anonim)
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FX Dendy Indra .S Jakarta, Indonesia 2014-02-27 Karena saya sudah mengajar sejak saya lulus dari STMIK Budi Luhur dan

bekerja serta berkarya sebagai guru komputer (istilah dulu) sekarang TIK. Dan

saya sudah punya Hak Untuk Mengajar atau Akta IV dari UNJ. Seminar,

workshop dll sebagai pengembangan pengetahuan saya sebagai guru saya

lakukan bahkan kalaupun dengan biaya sendiri. Saya juga sudah lulus

sertifikasi guru TIK tahun 2011 yang lalu. Lucu juga setelah lulus sebagai guru

profesional, malah pelajaran yang telah saya lakukan selama 15 tahun ingin di

hilangkan? untuk apa saya ikut sertifikasi, jika memang pelajarannya mau di

hilangkan. Bodohnya penyelenggara. Saya berharap juga bisa melanjutkan

study ke S2 jika sertifikasi terus berlanjut dan saya masih mengajarkan TIK,

sebagai tanggungjawab profesi.  Agak aneh juga jika guru TIK di suruh

mengajarkan Keterampilan, jelas Teknologi jauh lebih penting. Mungkin saran

saja buat teman-teman yang lain untuk segera juga, karena banyak juga

teman-teman yang mengajarkan TIK, tapi background pendidikannya tidak

sesuai, hal ini jangan di jadikan pembiaran. Sebagai aji mumpung untuk

menjadi guru, asal kan mengajar saja....Terimakasih sebelum bang Jay,

semoga saya bisa ikut bergabung untuk meminta peninjauan kembali pelajaran

TIK, agar masih tetap di pertahankan. Amin.

nur ichsan Indonesia 2014-02-27 demi kemajuan iptek di indonesia

agus sobirin Indonesia 2014-02-27 karena saya guru KKPI

johan arifin Indonesia 2014-02-27 TIK sangat penting bagi kemajuan pendidikan karena membekali anak sejak

dini dengan mempelajari TIK.

budy santoso Purbalingga, Indonesia 2014-02-27 Negara yang maju tidak lepas dari kemajuan di bidang IT 

Fakta di lapangan penguasaan IT oleh guru secara umum masih rendah,

apalagi penguasaan IT di kalangan siswa

Dahniar Idris Malang, Indonesia 2014-02-27 Jangan padamkan semangat mereka yang mencintai TIK dan memimpikan

berkarir di bidang TIK!

Mochammad Eko S, S.T

Eko

Indonesia 2014-02-27 karena menurut saya bangsa itu maju dilihat dari Teknologi nya, dan janganlah

kita jadikan bangsa ini sebagai user saja, bangsa kita harus bisa menjadi

bangsa penemu & pengembang IT, & SDM kita sanggup itu hal itu, dulu pak

mentri yng mengumpulkan seluruh kepala sekolah & dinas untuk mendukung

TIK sebangai mata pelajaran, tapi setelah berjalan malah di tiadakan, seperti

ini kah tanggung jawab anda sebagai mentri?

Firman Maulana Indonesia 2014-02-27 Kemampuan anak dalm bidang TIK belum mumpuni

Afief Aulya Husnawan Indonesia 2014-02-27 tidak ada pelajaran berbasis IPTEK sama saja mematikan lilin untuk masa

depan yang cerah :)

Khoirul Umam Indonesia 2014-02-27 Setiap orang bisa secara otodidak "memainkan" komputer. Namun untuk

"bersahabat" dengan komputer serta "bergaul dengan benar" dengan

komputer, harus ada pembimbingnya (guru TIK)

sopan setiawan Indonesia 2014-02-27 karena saya guru TIK

Gilang Abdul Aziz Bandung, Indonesia 2014-02-27 #SavePendidikanIndonesia Pecat semua menteri berengsek.

Ayubi S.Kom Indonesia 2014-02-27 Jangankan siswa guru-gurunya juga masih banyak yang GAPTEK..!

Bagaimana nasib bangsa ini! Tolong pikirkan...!

qus thalani Lhoksukon, Indonesia 2014-02-27 bila negara ingin maju maka hal pertama yang harus ditingkatkan adalah

teknologinya.,maka TIK sangat penting bagi semua kalangan baik siswa SMA

maupun SMK.,

RANI RASYIDA Indonesia 2014-02-27 Saya selaku guru sangat prihatin keadaan anak-anak usia sekolah yang

menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak bail. oleh sebab itu mapel

TIK harus ada.
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emy zulia Indonesia 2014-02-27 masa depan generasi bukan hanya teori namun apikasi ilmu terapan komputer

yg bukan hanya terdiri dari internet namun aplikasi lain yg wajib diketahui 

indah ika lestari Indonesia 2014-02-27 saya mengajar TIK di sekolah pinggiran, anak2 mempunyai rasa ingin tau yg

besar, krn sebagian anak2 masih gaptek.

Mufti Hanifa Ridhwan Cimahi, Indonesia 2014-02-27 Karena saya suka pelajaran TIK

SADULLAH SADULLAH Indonesia 2014-02-27 sangat penting

anas fauzin Indonesia 2014-02-27 Tidak semua orang bs komputer dengan sendirinya, harus ada pembelajaran

agar mereka bisa menggunakan komputer untuk kebaikan

John Sebastian Indonesia 2014-02-27 Maju itu ke depan. Ini mah malah dihapus. Ga mikir gitu?

Imron Rosadi Indonesia 2014-02-27 Kondisi saat ini TIK merupakan Pengetahuan wajib yang harus dimiliki semua

siswa, kalaupun di integrasikan saya ragu guru2 non TIK akan mampu

memberikan bimbingan TIK di setiap Mapel, TIK wajib ada di kurikulum 2013

karena hampir semua sektor sekarang tidak lepas dari dunia TIK

HAMRIAH ISKANDAR Indonesia 2014-02-27 dierah globalisasi IT sangat dibutuhkan

Wahyudin Murais Indonesia 2014-02-27 Perjuangan pendidik

yu2n avin pasuruan, Indonesia 2014-02-27 seharusnya bkan mapelnya TIK yg d hapus tpi materinya sj yg diubah.

Nashir Takbir Palopo, Indonesia 2014-02-27 sebab tidak bisa di pungkiri setiap guru mapel TIK/KKPI tidak sudi mata

pelajaran nya hilang pada kurikulum 2013 tidak terkecuali saya pribadi. Salam

Perjuangan

ASEP KUSNANDAR Indonesia 2014-02-27 Bisa (menguasai) TIK / keterampilan komputer membuat siswa lebih percaya

diri dan sekaligus menjadi nilai plus bagi mereka untuk melangkah ke jenjang

pendidikan selanjutnya. TIK tidak identik dengan game online/internetan, jadi

keliru besar jika TIK/KKPI dihapus di K13

Adelio Timothy Indonesia 2014-02-27 untuk kemajuan pendidikan secara menyeluruh

mawardi azis Indonesia 2014-02-27 karena selama ini siswa-siswa tahu komputer, karena adanya mata pelajaran

TIK dan faslitas komputer yang disediakan sekolah.  Siswa yang punya

komputer di rumah pun, tertarik mempelajari komputer karena diajarkannya

TIK di sekolah. Bagaimana jadinya siswa yg tidak punya komputer di rumah

dan tidak diajarkannya TIK disekolah ??? Pasti akan gaptek ketika masuk di

perguruan tinggi

Heru Susanto, S.Kom Pagaralam, Indonesia 2014-02-27 Karena Mata Pelajaran TIK merupakan pondasi awal untuk mengukur

kemampuan peserta didik di era globalisasi

wahidin maulana efendi Bekasi, Indonesia 2014-02-27 jika belajar sendiri akan lambat, jika dibimbing dengan ahlinya semua akan

cepat dalam pembelajaran dan aplikaasi di masyarakat

Muhamad Indra Indonesia 2014-02-27 Sependapat dengan yang di sampaikan

denda willan Indonesia 2014-02-27 pak menteri mikir dong..mentang2 penguasa seenaknya bikin kebijakan.

jangan bandingkan anak kota dengan anak desa, anak desa bisa mengenal

teknologi cuma dari sekolah karena di desa/kampung jarang komputer beda

dengan di kota.

luluk fuad Indonesia 2014-02-27 karena sangat prihatin atas statmen pemerintah
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sabil muslimin Indonesia 2014-02-27 Kurikulum TIK adalah Mata Pelajaran yg meningkatkan minat Anak-Anak didik

untuk lebih ingin mengetahui Dunia Komputer. Apalagi di masa ini, Komputer

sudah menjadi kebutuhan Pokok di semua bidang. Selain itu bila mata

pelajaran ini tidak ada, secara otomatis, anak2 yg kurang mampu sudah tidak

bisa lagi mendapatkan ilmu ini, untuk sekolah saja tidak mampu, apalgi harus

kursus komputer. Semoga di pertimbangkan lagi untuk dihapuskan.

Wassalam

Andi Hadisaputra Indonesia 2014-02-27 klo mau hapus TIK/KKPI mending skalian hpus jg bahasa Indonesia

sumari S.Pd Indonesia 2014-02-27 Sudah terbukti nyata siswa kelas 7 dengan K13 nya tidak bisa membuat

laporan dengan rapi dan benar alias acak-acakan

Saeful Azis Indonesia 2014-02-27 dampak gagalnya program dapodikdas karena operator kurang memahami TIK

suyono . Tanjung Pinang,

Indonesia

2014-02-27 prihatin, tidakmendukung anak bangsa untuk menguasai TIK karena alasan yg

tidak rasional dari depdiknas. kurikulum 2013 adalah kurikulum yg belum siap

dilaksanakan. masih banyak kekurangan, malah ada mapel yg belum

bersilabus.

Yoyo Suharyo Indonesia 2014-02-27 tik harus ditiadakan apabila tujuannya untuk membodohkan negeri ini. jadi

apakah anda ingin negeri ini dibodohi?

Monica Devi Indonesia 2014-02-27 jangan dihapus lah TIK, yang lain aja hehe

Soepratman Nasir Indonesia 2014-02-27 Karena siswa masih membutuhkan pelajaran TIK/KKPI buktinya masih banyak

siswa dan guru yang belum memahami dan belum bisa menggunakan ICT

dengan baik,  coba saja pemerintah meninjau langsung ke daerah. sayang

sekali....

Fitri Handayani Indonesia 2014-02-27 Saya merasa mata pelajaran TIK tetap harus diadakan di SMP/SMA. Walapun

anak jaman sekarang sudah belajar internet secara autodidak, tetapi mereka

juga harus mempelajari TIK secara khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan

TIK.

suprayitno jojo Jakarta, Indonesia 2014-02-27 Sangat penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang, Negara terus

berkembang dan maju bukannya mundur kebelakang...ingat masa depan

anank-anak kita adalah tanggung jawab kita jangan membuat mereka menjadi

tidek berdaya oleh bangsa-bagsa lain karena kelalain kita dan kebijakan

pemerintah......hukumnya Dosa Besar.....itupun kalo anda mengerti

chairul achmadi Indonesia 2014-02-27 Saya guru berserttifikasi TIK

Teguh Joko Susana Joko

Susana

Indonesia 2014-02-27 TIK/KKPI sangat penting didaerah kami masih banyak anak yg belum tau

TIK/KKPI, masih buta teknologi komputerisasi

Bambang Pudjo Indonesia 2014-02-27 hak-hak yang masih terus diperjuangkan

Aris Romdoni Indonesia 2014-02-27 Karena Mapel TIK ditempat kami merupakan sesuatu mapel yang bisa

dikatakan mapel bekal untuk teknologi terutama dasar teknologi kalau tidak

pernah diajarkan dampaknya akan buruk

Feri Oktafia Nada Indonesia 2014-02-28 Kemajuan tehnologi harus selalu dibarengi dengan pendidikan bertehnologi

rifando panggabean pekanbaru, Singapore 2014-02-28 tidak sanggup ?

emank gak ada tik sanggup ? apa kabar sekolah2 yg terlantar itu ?

Muhammad Arif Indonesia 2014-02-28 matpel TIK sangat bermanfaat bagi siswa karena dapat membantu siswa

dalam proses belajar apalagi di jaman era elektronik.

ahmad sobari Indonesia 2014-02-28 TIK perlu karena software berkembang terus dan pesat, kadar TIK harus

ditingkatkan jangan Office terus,akhirnya TIK dihilangkan.

Dominikus Ndruru Indonesia 2014-02-28 TIK Wajib



Nama Lokasi Tanggal Komentar

Dedin Saefudin Indonesia 2014-02-28 Karena bisa membunuh guru tik dan menutup mata anak untuk melek

teknologi

Ribut Wahyuningsih Indonesia 2014-02-28 saya seorang guru TIK

abd karim Indonesia 2014-02-28 materi TIK dan TIK jangan di hapus tetapi materinya di apgrade.

Tri Goesema Putra Indonesia 2014-02-28 KKPI dan TIK wajib ada pada Kurikulum 2013.

muhammad jumani Indonesia 2014-02-28 Teknologi dan Informasi adalah salah satu penentu kesuksesan bangsa ini, jadi

jangan di hapus tapi benahi segala kekurangan dalam aplikasinya

Nurita Putranti Indonesia 2014-02-28 Pelajaran TIK jangan dihapus karena siswa sudah mahir menggunakan

internet tetapi perlu dibimbing agar memanfaatkan internet dan gadget IT yang

lain untuk hal positif

Leo E Tansari Indonesia 2014-02-28 TIK bisa saja dihapus "asalkan / dengan syarat" betul-betul ada panduan jelas

peng-integrasian-nya di mata pelajaran lain. Jika tidak / belum ada maka TIK

tetap harus diajarkan. Dengan demikian menjamin TIK terdidikan kepada

siswa-siswi. Karena TIK sangat penting, sudah menjadi "bahasa / alat"

komunikasi masyarakat dunia.

Albert Eky Nganjuk, Indonesia 2014-02-28 Sangat-sangat penting. teknologi sangat d butuhkan oleh para siswa siswi

yang tak lain dan tak bukan adalah penerus bangsa ini.

masa depan bangsa ada di tangan mereka. sekarang ini duina di penuhi

dengan teknologi yang terus berkembang. untuk itu agar negara ini mampu

bersaing dengan negara asing kita harus mengembangkan kemampuan

teknologi para siswa siswi yang kelak akan menjadi pemimpin dan orang hebat

untuk bangsa ini.

Nur Setyadi Indonesia 2014-02-28 Penting dan penting.. tidak bisa ditawar lagi!!

anugrah indra Jakarta pusat, Indonesia 2014-02-28 Pelajaran Tik jembatan Internet SEHAT

Pak Sukani Indonesia 2014-02-28 Mata pelajaran TIK dan KKPI sangat penting agar siswa kita menguasai dan

terampil menerapkan ilmu pengetahuan dibidang teknologi sehingga dapat

berperan aktif bukan hanya sebagai pengguna, melainkan juga sebagai

penghasil teknologi itu sendiri.

Yanto Tangalayuk Makassar, Indonesia 2014-02-28 KKPI penting amatlah...bagi siswa-siswi di indonesia khususnya di papua

bagian pedalaman atau perbatasan. selama 8 tahun sy mengajar KKPI di smk

perbatasan, para siswa-siswa amat antusias mengikuti bidang studi sy yang

memang 85% praktek langsung.   jadi sungguh teledor pemerintah pejabat

indonesia telah membunuh minat anak didik pedalaman papua. kapan

wilayah/daerah di papua maju dan anak-anak papua akan berkembang kalau

begitu...sayang amat disayangkan. Pejabat hanya tau kerja di balik meja

saja..., tak memperhatikan warga bangsa Indonesia yang terpuruk di

pedalaman.

budi hadrat Indonesia 2014-02-28 bangsa kita akan makin tertinggal

eggi nurmayadi Indonesia 2014-02-28 harus ada yang mengajarkan etika menggunakan teknologi informasi

Ahmad Husain Pontianak, Indonesia 2014-02-28 Karena di era modern ini, penguasaan teknologi dan informasi serta

komunikasi sangat penting diajarkan.

wiwi andriani Indonesia 2014-02-28 sekarang IT berkembang dengan cepat, jika anak didik kita tidak dibekali ilmu

bagaimana menggunakanny dengan baik dan benar, siapa lagi kl bukan guru

TIK yg memberikan arahan
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dedy arif Indonesia 2014-02-28 jangan dihpus karena plajaran tik merupakan landasan dan pengetahuan bagi

siswa agar dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yg bijak dan benar,

selain itu mengingat saat ini masih bnyak guru matapelajaran non tik yang

tidak mengusai penggunaan tik, akan lebih baik jika pelajaran tik tetap ada dan

dipegang oleh ahlinya(Guru informatika)..

sesuatu yang ditangani oleh ahlinya akan lbih baik dari pada yang bukan

ahlinya..

ROHMAN ABUNAIM Indonesia 2014-02-28 Karena TIK adalah gerbang untuk mata pelajaran yang lainnya. Sehingga TIK

diperlukan untuk menunjang mapel yang lain.

hartini nara Indonesia 2014-02-28 anak indonesia perlumelek teknologi, dan menggunakan teknologi secara

sehat

hani hanifah Indonesia 2014-02-28 untuk kemajuan anak2 bangsa dibidang TIK

Mochamad Syafei Bekasi, Indonesia 2014-02-28 masih perlu bagi siswa

Sepryanus Tudjuka Poso, Afghanistan 2014-02-28 Saya sebagai pendidik merasa kecewa dengan dihilangkannya TIK ini

membunuh masa depan kita apalagi bukan cuma anak saja yg buta akan TIK

guru-guru pun masih banyak yg belum tahu TIK

Fuad Fauzi Sleman, Indonesia 2014-02-28 Internet cepat buat apa?

Mata Pelajaran TIK di SMP/SMA dan KPPI di SMK buat apa?

Fuad Fauzi Sleman, Indonesia 2014-02-28 Internet cepat buat apa?

Mata Pelajaran TIK di SMP/SMA dan KPPI di SMK buat apa?

gatot supriyanto Indonesia 2014-02-28 sangat kurang maksimal jika guru mapel lain harus mengajarkan it ke murid,

idealnya harus ada guru khusus. Saya bermimpi kelak indonesia penuh dngan

tenaga yg handal n siap pakai di luar negeri

ttd

gatot s

Oktalio Wahyudi, M.Kom Jakarta, Indonesia 2014-02-28 waspadalah, ada konpirasi asing yg berperan melemahkan orang Indonesia

dengan menghapus TIK dari Indonesia

untung supriyono Indonesia 2014-02-28 TIK merupakan landasan menggunakan komputer dengan baik dan benar, dgn

kata lain pencegahan penyalahgunaan internet masuk ke dalam mapel TIK

sri widada widada Yogyakarta, Indonesia 2014-02-28 anak2 indonesia harus memiliki etika dlm ber TIK yg hanya bisa dibangun

lewat pembelajaran

Mathias Marciano Jakarta, Indonesia 2014-02-28 TIK itu PENTINGGG!!!!

Berliana Novianita Jakarta, Indonesia,

Indonesia

2014-02-28 saya sangat berharap mata pelajaran TIK tidak dihapuskan

Evi Andri Indonesia 2014-02-28 Karena Saya Guru TIK SMA/KKPI SMK

Juli Suhendri Pontianak, ID 2014-02-28 Karena tidak semua siswa dapat mengoperasikan tik. Mungkin di perkotaan

masih bisa, kalau di pelosok desa apa mungkin semua merata ??? Pikirkan

lagi !

Arief Budiman Indonesia 2014-02-28 TIK selain teknologi juga sudah merupakan sain, yaitu ilmu dasar yang mesti

dipahami siswa sekolah menengah.

Catur Yoga M Indonesia 2014-02-28 Walaupun TIK ada di SMP/MTS, setelah mereka lulus masuk ke jenjang

SMA/MA tidak sedikit siswa yang masih belum mampu menggunakan

Komputer. Ketika TIK dihapus artinya tidak ada kewajiban mereka untuk

menggunakan komputer atau teknologi lainnya yang sedang berkembang saat

ini, karena tidak ada penilaian di Hasil Evaluasi Belajar Siswa menggunakan

Teknologi :) Lalu bagaimana Teknologi dapat diterapkan di mata pelajaran?

Jika memang diintegrasikan keseluruh mata pelajaran, guru-guru saat ini

mampu kah? Mohon di Evaluasi lagi kebijakan penghapusan TIK ini.
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muhammad syahril pontianak, ID 2014-02-28 siswa siswi didesa semakin terketinggalan teknologi apabila tidak adanya tik.

jangan hanya memikirkan siswa siswi yang ada diperkotaan yang ada fasilitas

seperti warnet untuk belajar.

**iya kalau belajar. kalau bermain game ? :v

Arief Novianto Indonesia 2014-02-28 Karena anak2 desa terpencil belum mampu mengoperasikan komputer.

Apakah mereka bukan bagian dari Indonesia? Untuk anak2 kota yang sudah

pintar IT, apakah mereka tahu etika IT dan tidak mengganggu pengguna lain.

Tolong pemerintah kalau membuat kebijakan lihat dulu keadaan di lapangan.

Jangan asal membuat membuat kebijakan yang menguntungkan orang2 atas.

Apakah perlu seluruh mahasiswa di Indonesia bergerak untuk mengubah

Indonesia menjadi lebih baik dan menggantikan kalian.

Willy Ediyanto Indonesia 2014-02-28 Supaya anak-anak Indonesia tidak liar dalam belajar dan memanfaatkan TIK.

Indra Gunawan Kuala Lumpur, Malaysia 2014-02-28 Kan TIK bukan cuma buat pengenalan "internetan"! Dengan adanya kurikulum

TIK di sekolah, siswa juga bisa memilih "jalur" minat dan bakatnya untuk

menjadi profesinya dikemudian hari ...

Udo Z Karzi Bandar Lampung,

Indonesia

2014-02-28 biar siswa nggak gapteklah...

M. Imam R. Hakim Jakarta, Indonesia 2014-02-28 Karena menurut saya tidak semua murid bisa langsung menggunakan alat

teknologi dengan sendirinya, sedangkan kegiatan sehari-hari bahkan

pekerjaan nantinya akan menggunakan alat teknologi tersebut. Maka perlunya

diajarkan mata pelajaran TIK untuk peserta didik Indonesia

iwan herianto Pontianak, Indonesia 2014-02-28 TIK wajib di adakan di sekolah, krn untuk menunjang keahlian siswa

Andri Hariyadi Cikarang, Indonesia 2014-02-28 untuk menunjang wawasan n pengetahuan siswa mengenai perkembangan

zaman..melalui TIK dari dini siswa tidak akan kaget menghadapi dunia nyata

nantinya karena akan kembali berhubungan dengan yang namanya Komputer

ataupun Notebook yg notabennya ini semua ada dalam pengetahuan dasar

Mata Pelajaran TIK!!mohon untuk Bapak Mentri Pendidikan Nasional M. Nuh

untuk tetap mengadakan MatPel TIK dalam Kurikulum 2013 dan yang akan

datang, Terima kasih.

Kasyadi S.E.I Praya, Indonesia 2014-02-28 Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP/SMA dan

KKPI di SMK Harus Ada dalam Kurikulum Sekolah karena tanpa teknologi

negeri ini tidak pernah akan bisa mengimbangi bahkan mengalahkan kemajuan

negara2 luar. ingatlah keamajuan zaman seakarang itu tidak terlepas dari yang

namanya teknologi. contoh terkecil, siapaun bisa merasakan tanpa adanya hp

ditangan kita, seakan2 ada yang kurang dalam kehidupanny dan tidak akan

merasa lengkap dalam kehidupannya. jadi sy mengangkat 2 jempol unk

mendukung pelajaran TIK/KKPI tetap eksis di kurikulum 2013.

Tumeri Eri Indonesia 2014-02-28 Saya guru TIK dan saya setuju dgn petisi ini.

syarif hidayat Indonesia 2014-02-28 Anak-anak kami di pelosok pedalaman sulawesi, baru mau kenal IT udah di

"cut" pelajarannya....

aswibowo astomo Indonesia 2014-02-28 seorang IT sekolah lebih baik jadi konsultan IT sekolah untuk membangun

manajemen IT yang lebih baik.

Muhammad Rasydan Ali

Nur Angdhita

Bekasi, Indonesia 2014-02-28 Kami butuh TIK! Kami tidak mau generasi penerus kami menjadi gagap

teknologi!

Azmi Umur Laduni Bukittinggi, Indonesia 2014-02-28 TIK itu peniting,

apa bila tik di hilangkan maka akan ketinggalan dan gilas oleh kemajuan

teknologi informasi

Fajar Tri Utomo Salatiga, Indonesia 2014-02-28 .karena ini adalah masa depan bagi semua orang, kalo kita tidak dibekali,

maka kita akan gaptek di dunia teknologi nantinya.
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fritz sumantri Djakarta, Indonesia 2014-02-28 Karena pelajaran tersebut sangat penting untuk diajarkan ke semua murid SD

Taufiq Hidayat Indonesia 2014-02-28 TIK/KKPI masih wajib ada. tdk semua orang tau dengan pelajaran tersebut.

bahkan katanya salah satu syarat menjadi PNS harus tau yg namanya

komputer. dan komputer tdk dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, bisnis,

kesehatan, dll. intinya tetap harus ada. trimakasih

ri al Indonesia 2014-02-28 TIK itu harus ada dalam kurikulum sekolah, anak didik sebagian besar sudah

lebih pintar komputer daripada gurunya tp banyak sekali anak didik yang

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal negatif, ini tugas guru TIK untuk

mengarahkan anak didik tentang kemajuan teknologi kearah yang lebih positif.

nur aini 085275619500 Medan, Indonesia 2014-02-28 Bagaimana TIK mau dihilangkan, sedangkan segala sesuatunya sekarang

sudah harus menggunakan IT bukan hanya untuk dunia pendidikan tetapi

masyarakatpun butuh IT

Hikmat Purnama Sukabumi, Indonesia 2014-02-28 Karna pelajaran awal dari langkah pengenalan teknoloji pada siswa, terutama

di pedesaan

Ryan Prihartono Indonesia 2014-02-28 Kasian baut guru2 tik/kkpi yang lagi di didik, tok itukan buat pematangan

murid2 biar lebih menjurus lagi. anak2 tk bisa kmputer itu kebanyakan paling

main game dan sejenisnya...

Bagas Izharrido Berlin, Indonesia 2014-02-28 untuk mengedepankan IT bangsa Indonesia

Dio Razaka Indonesia 2014-02-28 Dalam masa modern ini kalau tidak ada TIK siswa siswin akan tertingal oleh

waktu

agus martaman Pontianak, Indonesia 2014-02-28 Kompetensi tik sangat diperlukan

Was kim Cilacap, Indonesia 2014-02-28 tuntutan dunia kerja, usaha dan industri yang sekarang ini hampir semua

menggunakan teknologi komputerisasi, jadi sangat ironis kalau dunia

pendidikan indonesia tidak mempersiapkan sumber daya manusia dengan

dibekali keterampikan TIK

musmuliadi karazee Indonesia 2014-03-01 1. perlu mengarahkan anak tentang bagaimana etika penggunaan IT yang

benar

2. guru di Indonesia belum siap untuk mengintegrasikan TIK dengan mata

pelajaran lain karena masih banyak bahkan mayoritas guru masih Gaptek

(Gagap Teknologi)

Bayu Prabowo Pontianak, Indonesia 2014-03-01 Tanpa TIK dan KKPI, teknologi mati..

Adi Putra Indonesia 2014-03-01 Saya juga guru komputer

heru setiawan Indonesia 2014-03-01 PEMERINTAH TOLOL, BEGO dsb

Riski Kurniawan Indonesia 2014-03-01 Jangankan Siswa yg blm tau, tapi juga guru di indonesia masih banyak yg

belum mengerti akan kegunaan komputer...

Resta Gumilang Indonesia 2014-03-01 Konten TI, punya kontribusi besar pada ekonomi dunia. Jangan sampai org

Indo cuma makai tdk bisa bikin

Nabila Adriyani Putri Indonesia 2014-03-01 Karena Change.org ini berisikan ulasan-ulasan dan masalah-masalah dalam

dunia pendidikan di Indonesia

Titin Sulistiawati Indonesia 2014-03-01 Dukung penuh terhadap petisi ini untuk kemajuan bangsa

fera wati Indonesia 2014-03-01 kemajuan teknologi dan informasi menuntut manusia untuk mengenal,

menguasai, dan mempraktikkannya sedini mungkin. Dan, sekolah merupakan

tempat yang tepat untuk mengenal, menguasai, dan mempraktikkannya.

Kenapa Pemerintah menghapuskan pelajaran TIK di SMA/SMK??? Anehnya

lagi Pramuka menjadi MP wajib...???

ama mansur Bekasi, Indonesia 2014-03-01 TIK dihapus maka jaman berarti mundur, pemerintah tdk sanggup mengadakan

lab komputer bukan alasan TIK/KKPI dihapus.
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tony wey Indonesia 2014-03-01 teknologi sangat berkembang.

bagaimana nasib anak-anak di pelosok yang masih gaptek???

Raihan Dzaky Indonesia 2014-03-01 karena pelajaran in sangat mengasyikan

SINDAR KURNIADI Indonesia 2014-03-01 sangat penting sekolah belajar TIK.

ROZIKOH ROSSY Indonesia 2014-03-01 Cakupan TIK itu luas. Tidak sekedar main game dan internetan. Banyak sekali

Software dan Hardware yang tidak semua siswa mengetahuinya. Padahal bisa

menjadi bekal untuk masa depan mereka di DU/DI.

Anang Masykuri Indonesia 2014-03-01 TIK bukan sekedar bisa ber internet atau main game...lebih dari itu etika dan

pemanfaatan IT secara baik dan benar serta bertanggungjawab untuk

menunjang life skill peserta didik

ari subowo Indonesia 2014-03-01 pelajaran internet bagi pelajar di indonesia masih butuh pengarahan ttg

dampak baik dan buruknya

Ardian Budi Kusuma Indonesia 2014-03-01 Bangsa Yang Besar adalah bangsa yang menguasai teknologi dan informasi,

bagi generasi penerus bangsa tidak akan bisa menguasai IT jika tidak

diajarkan ilmu IT.. 

tetap adakan matpel TIK / KKPI di kurikulum sekolah demi menunjang majunya

generesi penerus bangsa untuk menjadi bangsa yang besar

Alrizal Akbar Nusantara Nganjuk, Indonesia 2014-03-01 TIK sangat penting diajarkankan di sekolah karena tanpa pembelajaran

mengenai TIK peserta didik akan kesulitan dalam dunia sekarang yang

cenderung menggunakan TI. Contohnya saja Excel dan Corel Draw, tanpa

guru pembimbing tidak akan bisa menguasai aplikasi tersebut. Jika karena TIK

dihapus gara-gara kurangnya sarana prasarana maka UN juga harus di hapus.

Itu menandakan kalau Indonesia tidak mau maju.

Demas Marufardi Indonesia 2014-03-01 dengan adanya mapel TIK saja belum semuanya terampil, apalagi jika tidak

diadakan. Yang diperlukan bukan menghilangkan mapel TIK, tapi justru

bagaimana caranya agar mutu pelajarannya bisa lebih baik, bisa dengan

mudah diterima pelajar dan berguna nantinya.

muhamd qodrin Indonesia 2014-03-01 karena sekolah di perdesaan membutuhkan IT

Sammy Chen Indonesia 2014-03-01 Penguasaan TIK mutlak diperlukan pada masa sekarang

intan rahmadhani Indonesia 2014-03-01 TIK/KKPI harus diajarkan di sekolah-sekolah kita

Rindra Samsudiyanto Indramayu, Indonesia 2014-03-01 akan “membunuh” secara perlahan mata pelajaran TIK (kelas 8,9,11,12 masih

ada TIK), akan tetapi akan “membunuh” calon-calon guru TIK yang saat ini

sedang dididik di berbagai LPTK(Perguruan Tinggi) yang saat ini membuka

Jurusan tersebut. Calon-calon guru TIK ini belum sempat dilahirkan oleh LPTK

sudah terancam akan “di aborsi” masal.

Sopna Sanusi Palopo, Indonesia 2014-03-01 meskipun jurusan TKJ, RPL maupun Multimedia, kebanyakan siswa kami

belum bisa menggunakan aplikasi Office dengan benar, dan  antusias mereka

untuk mempelajari kkpi khususnya excel dan acces sangat besar,

tetra afifah East Jakarta, Indonesia 2014-03-01 Kalo tik dihapus, bikin anak jadi gaptek... jadi jangan dihapus, tapi prakarya

tetep ada

Shofiya Farhana Indonesia 2014-03-01 Indonesia makin terbelakang jika TIK tidak dijadikan pelajaran wajib di tengah

zaman serba teknologi.

Firman Zulkarnain Jakarta, Indonesia 2014-03-01 inilah yang menyebabkan indonesia terbelakang dalam bidang teknologi....

harus diubah, peraturan yang menzholimi rakyatnya sendiri



Nama Lokasi Tanggal Komentar

Heru Kurnianto Indonesia 2014-03-01 TIK bukan hanya sebatas komputer, pembelajaran TIK menjadikan siswa

paham dan tahu pemanfaatan dengan baik dan benar segala jenis peralatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sangat disayangkan kalau TIK dihapus dari kurikulum, menjadikan siswa tidak

bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada atau mungkin tahu hanya

dari internet yang tidak terbendung menjadikan salah pemanfaatannya

#SaveTik_KKPI

Dev Susiawan Kab. Bekasi, Indonesia 2014-03-01 Karena sy guru yg bukan berlatar belakang TIK/KKPI, namun saya sangat

antusias dengan mapel ini yg telah membawa saya sertifikasi. Apalagi mapel

ini bagi saya bukanlah mapel yang stak materinya. Namun mapel ini adalah

mapel yg setiap saat, setiap detik, menit, jam dan bahkan hari selalu

berkembang dan selalu setiap saat berinovasi, maka butuh orang yg mau dan

tekun mempelajari sehingga menjadi basis bg siswa dan guru. Yang

manakalah seorang guru salah satu mapel lain sering dan kerapkali meminta

bantuan guru TIK, sebagai contoh COPAS RPP, SILABUS dll. Artinya jika

mapel ini di matikan dimana basis teknologi di sekolah ? Dan JUJUR menteri

sekalipun masih banyak yg GATEK. Semoga TIK/KKPI tetap sejajar dengan

mapel yg lain.

sy nisfuady,sh Banjarmasin, Indonesia 2014-03-01 isi petisi sangat betul .....

Indra Sentosa Bukittinggi, Indonesia 2014-03-01 Generasi muda perlu dibekali dengan keterampilan di bidang TIK pada

pendidikan formal supaya mereka mampu menggunakan TIK secara bijak dan

beretika.

Ristanto, S. Kom Sukoharjo, Indonesia 2014-03-01 Sangat penting mendukung perjuangan teman-teman guru yang senasib dan

guna mendukung tetap mempertahankan mapel TIK/KKPI untuk ikut

mencerdaskan anak bangsa dalam bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

Muhamad Rendi

Muhindo

Indonesia 2014-03-01 TIK/KKPI harus diperkenalkan aturannya sejak dini agar para siswa tidak salah

tangkap dalam menerima perkembangan IT.

daffa fakhry Indonesia 2014-03-01 siswa bodoh=jadi negara terpuruk dan negara konsumtif teknologi. kita hanya

diperbudak, tidak bisa memanfaatkannya dengan semestinya. tidak lain karena

kebodohan yang dibuat oleh pemerintah dengan menghapus tik

wily cahyadi Gunungpati, Indonesia 2014-03-02 hilangnya TIK/KKPI dari kurikulum 2013 tidak hanya akan “membunuh” secara

perlahan mata pelajaran TIK (kelas 8,9,11,12 masih ada TIK), akan tetapi akan

“membunuh” calon-calon guru TIK yang saat ini sedang dididik di berbagai

LPTK(Perguruan Tinggi) yang saat ini membuka Jurusan tersebut. Calon-calon

guru TIK ini belum sempat dilahirkan oleh LPTK sudah terancam akan “di

aborsi” masal.

Teguh Narwadi Indonesia 2014-03-02 Belajarla untuk membuat jangan hanya sebagai pengguna.

alwi sofwan Indonesia 2014-03-02 karena teknologi di Indonesia tercinta harus dikembangkan. jika calon2

pengembang teknologi tidak diberi ruang. saya khawatir, teknologi di Indonesia

akan kalah dengan teknologi negara tetangga.

Wisnu Wardoyo Indonesia 2014-03-02 coz this is my prefered job..

Firman Yusuf Pekanbaru, Indonesia 2014-03-02 Karena Mata Pelajaran ini menunjang seluruh pelajaran lainnya, terutama

pembelajaran sekarang yang menuntut penggunaan Sistem Teknologi

Informasi

Kurnali Sobandi Indonesia 2014-03-02 karena saya memiliki guru-guru TIK/KKPI yang berjuang belajar diperkuliahan

dan lulus lalu mengabdi mencerdaskan anak bangsa sekarang akan

ditelantarkan begitu saja
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Ahmad Adi Suryono Indonesia 2014-03-02 TIK/KKPI walaupun bukan jalan satu2nya bagi siswa untuk mempelajari dunia

teknologi dan komputer di daerah perkotaan,, tapi menjadi jalan satu2nya bagi

siswa2 di daerah pinggiran kota, dan daerah yg terpencil,, tanpa TIK/KKPI

mereka hanya tau semua hal tentang komputer dari melihat tv, tanpa sedikit

pun pernah memegang komputer atau bahkan mengoperasikannya,,

bagaimana INdonesia bisa berkembang jika jalan menuju perubahan bagi

generasi mudanya saja sudah ditutup, dihapuskan,,

kepada Mendikbud, jangan hanya pakai analogi orang2 daerah perkotaan,,

pikirkan juga siswa/i di sekolah2 di daerah yg terpencil disana,,

Untari Widiastuti Indonesia 2014-03-02 Pelajaran TIK memberikan pengajaran bagaimana memanfaatkan teknologi

yang cerdas dan bijaksana. Kalau TIK dihapuskan, bagaimana nasib generasi

penerus yang pengetahuan terhadap TIK hanya sebatas tentang bermain

"game" tanpa ada filter nilai edukasi. Save TIK!

omjay omjay Bekasi, Indonesia 2014-03-02 tik harus ada dalam kurikulum sekolah kita

rony dwi rayman pontianak, United States 2014-03-02 ilmu informasi, komunikasi, teknologi yg berkaitan iptek harus tetap dilakukan,

INI SEBUAH HARGA MATI!!

jika pemerintah dengan sebelah pihak memutuskan untuk meniadakan

pendidikan ini. ini sebuah PEMBODOHAN NAMANYA!!!! 

Dion Dwi Rizky Indonesia 2014-03-02 Mengutip tulisan Wijaya Kusumah di <a href="http://goo.gl/BZ0tTE"

rel="nofollow">http://goo.gl/BZ0tTE</a>

"Jika alasannya karena “Anak TK/SD sudah bisa main game dikomputer dan

berinternet ria”, maka jika ada yang berpendapat Anak TK/SD pun sudah bisa

berbahasa Indonesia karena mereka adalah orang Indonesia, jadi tidak perlu

lagi ada Pelajaran Bahasa Indonesia di TK/SD . . . . "

--

Belajar Bahasa Indonesia ada "aturan main" yang baik dan benar.

Begitu juga belajar TIK :)

Mudhya Razanne Tiara Indonesia 2014-03-02 karena di zaman yang serba  modern ini, kita juga harus mengikuti

perkembangannya, salah satu caranya adalah dengan belajar TIK & KKPI di

Sekolah. Selain itu, dengan belajar TIK kita juga dapat menambah wawasan

dengan dunia luar.

dewi nandita East Jakarta, Indonesia 2014-03-02 Karena saya suka pelajaran TIK

adhiguna sabril Bandung, Indonesia 2014-03-02 TIK penting dalam industri modern saat ini. Jika cuman tau facebook sama

twitter doank buat apa

Ridlwan Cholil Indonesia 2014-03-02 ini Era IT / TI, sangat LUCU dan membingungkan bila generasi mendatang

harus terbelakang karena tidak dibekali pengetahuan n Skill yang sangat

dibutuhkan mereka

kholiq budiman Indonesia 2014-03-02 mata pelajaran ini adalah tumpuan bangsa

Efrita Sari Indonesia 2014-03-02 Saya calon guru TIK...

dan masih banyak di luar sana calon-calon guru TIK lainnya... Jangan hanya

karena alasan "Anak TK/SD sudah bisa bermain game di komputer" lantas TIK

dihapuskan...

TIK bukan sekedar bisa bermain komputer atau berinternet ria... banyak hal

yang menarik dalam TIK..

Jadi, jangan sampai dihapuskan...
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mina grafika Jakarta, Indonesia 2014-03-02 karna TIK itu sangat penting dan bermanfaat bagi orang yang benar2

menggunakannya di jalan yang positif dan baik,,,dan tidak disalah

gunakan,,,,,,jadi kalo TIK dihapuskan,,,,saya,,,100% KEBERATAN DAN TIDAK

SETUJU,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!

Fadly Octa Yudha Indonesia 2014-03-02 Ketika teknologi semakin maju, malah pelajaran tentang teknologi akan

dihapus. Mau jadi apa nantinya generasi penerus bangsa? Jika TIK/KKPI

hanya diintegrasikan dalam mata pelajaran lain, berarti yang mengerti akan

teknologi hanya para guru-guru mata pelajaran tersebut. Sedangkan siswa

hanya menjadi konsumen dari produk teknologi yang ada, tanpa "skill" untuk

membuat produk berbasis teknologi.

Jadi tolong mata pelajaran TIK/KKPI jangan dihapuskan dari kurikulum,

custom siregar Medan, Indonesia 2014-03-02 Haruskah Negara ini menimbulkan kembali sistem perbudakan dalam target

Teknologi...?. Jika mau mengambil tindakan hendaknya  tidak bersifat

menganiyaya. dan Menurut saya penghapusan mata pelajaran ini sama artinya

membiarkan bumi indonesia tenggelam.

wijaya full kusumah Bekasi, Indonesia 2014-03-02 hilangnya TIK/KKPI dari kurikulum 2013 tidak hanya akan “membunuh” secara

perlahan mata pelajaran TIK (kelas 8,9,11,12 masih ada TIK), akan tetapi akan

“membunuh” calon-calon guru TIK yang saat ini sedang dididik di berbagai

LPTK(Perguruan Tinggi) yang saat ini membuka Jurusan tersebut. Calon-calon

guru TIK ini belum sempat dilahirkan oleh LPTK sudah terancam akan “di

aborsi” masal.

Rizal Irfan Indonesia 2014-03-02 Karena ini Teknologi

Ida Kamil Indonesia 2014-03-02 saya ingin penguasaan TIK terarah dan siswa diajarkan etika penggunaan TIK

dalam pembelajaran.

alfred kedoh Sikka, United States 2014-03-02 Untuk kenajuan pendidikan di indonesia dibidang TIK

Bambang Soegiharto Indonesia 2014-03-02 TIK sudah menjadi bagian kehidupan dari manusia

Drajat Drajat Bandung, Indonesia 2014-03-02 Demi masa depan Indonesia

syamsul anam Gresik, Indonesia 2014-03-02 TIK masih dibutuhkan sebagai mapel... penting pool..

dede hermawan Indonesia 2014-03-02 sy guru tik

Danang Susilo Semarang, Indonesia 2014-03-02 Karena saya ingin TIK tidak dihapuskan dari kurikulum !!

sujito spd Indonesia 2014-03-02 alasan penghapusan TIK/KPPI sangat tidak realistis...omongan ngawur

yolanda rf Indonesia 2014-03-02 untuk kemajuan pendidikan di INDONESIA....

Desy Dwi Ariyanti malang, Indonesia 2014-03-02 Mapel kkpi&tik harus ada karena dari beberapa kasus yang saya temui di

sekolah,masih banyak siswa yang tidak tahu tentang kkpi. Tidak semua siswa

tahu,tidak semua siswa paham akan mapel kkpi. Kalau kkpi di

hapuskan,nantinya juga akan merusak siswa indonesia,tidak semua siswa tahu

akan komputer,dan tidak semua siswa indonesia adalah anak orang kaya.di

sekolah saya,dalam 1 kelas,yang mempunyai laptop hanya 3 anak dari 38

siswa.bayangkan kalau mapel kkpi hilang,bagaimana siswa tahu fungsi-fungsi

yang ada pada komputer.siswa yang tidak memiliki komputer atau laptop

hanya bisa belajar di sekolah. Jangan menghapus mapel kkpi & tik. Ingat tidak

semua siswa di indonesia tergolong dari orang kaya. Kkpi & tik

hilang,bagaimana siswa dapat maju.

Bambang Agus Sukarno Indonesia 2014-03-02 Demi masa depan generasi yang lebih baik

Muchammad Choiri Tangerang, Indonesia 2014-03-02 karena saya adalah pengajar TIK tingkat SD yg sekarang memiliki jam ngajar

24...masih disebut ekskull..
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Briyan Saputro Indonesia 2014-03-02 Demi kemajuan bangsa siswa perlu belajar TIK sama pentingnya dengan

belajar pelajaran lain karena hanya guru di bidang TIK yang misah

menjalankan berbagai software di komputer yang bisa menunjang kemampuan

siswa nantinya

Anita Kusumawati Karanganyar, Indonesia 2014-03-02 TIK harus terus berlanjut guna mendukung pembelajaran bidang yg lain

TIK bukan penyebab degradasi moral seperti yang ditudingkan sebagian

oknum diluar sana

pembelajarn berbasis IT tp kenyataan mayoritas tenaga pendidik masih sangat

minim pengetahuannya tentang IT

Bayu Wijaya Indonesia 2014-03-02 Saya menganggap kalau tik dihapus, sedangkan anak tk saja sudah bisa

internetan, ditakutkan akan mengakses web web khusus dewasa (entah

kekerasan atau porno)

anto sutrisno Indonesia 2014-03-02 penting sangat

Iwan Setiawan Indonesia 2014-03-02 sebagai ROH dari Teknologi Indonesia dan agar Indonesia Tidak Ketinggalan

oleh Negar Lain..

SALEH RUSBANDI Indonesia 2014-03-02 Banyak guru yang belum familiar dengan TIK

Dony Armando Indonesia 2014-03-02 Karena siswa TK/SD SANGAT AMAT SEDIKIT SEKALI yang mempunyai minat

untuk belajar pemrograman internet dan komputer seperti ms. excel, power

point, grafis dll

edi triyanto Indonesia 2014-03-02 Karena Anak Indonesia di Pedesaan masih kurang ilmu Komputernya, apalagi

jika TIK dihilangkan

Syahrir A Indonesia 2014-03-02 TIK adalah Jembatan kemajuan Ilmu Pengetahuan....

Yohannes Sukmawan Indonesia 2014-03-02 Selamatkan anak kita dari 'polusi sampah' dunia maya

Mustakhikul Jannah Jepara, Indonesia 2014-03-02 TIK sangat penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

rudi yulionarko Indonesia 2014-03-02 kenapa harus di hapuskan?? anda mempertimbangkan anak SD di kampung

yang tidak masuk listrik, berarti anda akan membiarkan anak2 yang di

kampung ketinggalan perkembangan teknologi.

seharusnya anda menepat gunakan anggaran pendidikan secara merata

bukan hanya untuk di kota2 saja.

sekarang anda mengorbakan banyak hal tidak hanya mengorbankan

perkembangan generasi masa mendatang malahan mengorbankan jutaan

nasib calon guru2 mata pelajaran yang di hapuskan.

sekarang pikir dengan hati nurani anda apakah yang dilakukan apakah yang

terbaik??

jika ini di bakal tetap terlaksana siap2 lah anak cucu anda akan menjadi gaptek

sejadi jadinya.

risky adi Jakarta, Indonesia 2014-03-02 Mata PElajaran TIK masih diperlukan

hendro pujo bintoro Indonesia 2014-03-02 Justru jika dari kecil sudah terbiasa dengan TIK utamanya internet tetap perlu

mengarahkan generasi muda di era teknologi informasi yang semakin canggih

ini agar bisa menggunakannya dengan benar ataupun secara sehat.

Kris Pambudi Indonesia 2014-03-02 TIK Sangat pentiong....

Susi Susanti Jakarta, Indonesia 2014-03-02 Karena di dalam zaman sekarang ini TIK tidak akan terlepas dari kehidupan

manusia.

Laila Nursafitri Indonesia 2014-03-03 Masih banyak siswa di daerah yang ingin memiliki kesempatan belajar TIK

dengan benar
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kusuma retnowati Indonesia 2014-03-03 karna kami dipedesaan masih awam tentang komputer.... mohon jangan

dihapus untuk Mapel TIK dan KKPI

Robin Ginting Jakarta, Indonesia 2014-03-03 TIK adalah ilmu sekaligus juga sarana belajar. Sebagai ilmu, TIK mempelajari

bagaimana menghasilkan karya melalui programming, teknologi jaringan, dan

lain - lainnya. Walaupun kelihatannya sulit rumit bagi sebagiab orang tetapi TIK

mempunyai pedagoginya sendiri sehingga mudah dipahami oleh setiap level

pendidikan SD, SMP, SMP, PT. TIK juga sebagai sarana untuk berkarya. Jadi

dengan TIK Indonesia bisa mengubah hudaya konsumerisme menjadi

produsen. Coba bayangkan berapa penghasilan pencipta games, google,

facebook, dsb. Sebagai sarana belajar TIK menggabungkan buku tulis, papan

tulis, buku bacaan bahkan isi perpustakaan dalam satu alat, yaitu komputer.

TIK merupakan sarana yang sangat baik untuk berkomunikasi, berkolaborasi,

dan semua skill dari 21st century. Menghilangkan TIK berarti membawa

generasi masa depan ke masa jahiliyah. Mungkin inikah yang diinginkan oleh

penguasa - pengusa goblok dan haus kekuasaan itu? Yaitu, agar rakyat

Indonesia kembali ke jaman kebodohan agar mudah ditipu dan dikuasai?

Neraka jahanamlah yang pasti menjadi tempat mereka.

ichwan abdilah Munjungan, Indonesia 2014-03-03 orang hidup sekarang ini sesalu berdampingan denganTIK

Arifudin Zul Zadani Indonesia 2014-03-03 Tentang Anak Bangsa

sumardi oeme Indonesia 2014-03-03 Saya guru TIK dan penggunaaan TIK perlu dipahami oleh anak-anak

Yunisa Hidayanti Jakarta, Indonesia 2014-03-03 Tanpa pembelajaran formal tentang TIK, nantinya murid malah akan

kehilangan arah dalam belajar. Maksudnya adalah mereka tidak mengetahui

fungsi positif dari TIK, yang mereka tahu hanya main game, streaming youtube

video boyband/girlband, dll.

ria lyzara Indonesia 2014-03-03 Pelajaran Teknologi Informatika dan Komunikasi adalah pelajaran yang sangat

penting. Mungkin anak yang sekolah di kota-kota besar tingkat SMP dan SMA

mengerti dan sudah faham kenamjuan teknologi dengan gadget-gadget yang

mereka punya. Namun bagaimana dengan anak-anak bangsa yang berada di

daerah-daerah terpencil?

tak perlu jauh-jauh. Seharusnya dilakukan survey dahulu kalaupun mata

pelajaranini akan dihapuskan. kalau tidak bisa melakukan survey se-Indonesia,

lakukan se-jakarta atau jabodetabek saja, kota besar. Saya yakin tak semua

anak SMP mengerti dengan benar akan Teknologi informasi dan Komunikasi.

palagi di Jawa, Kalimantan, bahkan Irian jaya. Kalau pemerintah bisa

menjamin pemerataan kesejahteraan rakyat dan pendidikan, khususnya

teknologi maka pemerintah boleh menghapusnya. Apakah kesejahteraan dan

pemerataan pendidikan sudah baik?

Agus Sugiharto Pati, Indonesia 2014-03-03 untuk kelangsungan kehiduoan keluarga kami

Iwan Lestariono Indonesia 2014-03-03 Supaya Microsoft tambah pusing :)

Zainudin Aden Banjarmasin, Indonesia 2014-03-03 Sya rasa M. Nuh harus membuka mata lebar2 tentang pentingnya TIK /KKPI

khususnya di daerah. Yang anehnya lagi kenapa OSN TIK pada tahun 2014

masih adakan, Mengapa?????????

Daud Zakaria Pontianak, Indonesia 2014-03-03 TIK, Pelajaran yang harus ada disekolah.
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Rinawati Sucahyo Indonesia 2014-03-03 TIK perlu sebagai gerbang anak2 utk mengenal teknologi komunikasi yang

pertama kali. Bagaimana mengoperasikan komputer dg benar hingga etika dan

regulasinya bisa diberikan disini. Pemerintah hendaknya memperjuangkan

anggaran 20% utk peningkatan bekal siswa ke depan mengingat anak2 sdh

masuk dalam era pasar bebas & hrs siap bertarung terutama dlm hal teknologi.

Jika di daerah byk yg belum ada akses internet, sgt tdk sulit sebtulnya

Kemendikbud bekerjasama utk membuka jaringan internet dg provider hal tsb.

Selama Pemerintah ada kemauan pasti bisa, justru ini kesempatan utk

membuka semua lini di tanah air spy tdk terpencil dan tertinggal lagi. Alasan

cukup jelas yaitu menyelematkan masa depan bangsa melalui peningkatan

kualitas generasi penerus.

dian isnawati Indonesia 2014-03-03 karena pelajaran TIK menumbuhkan kreatifitas kita dalam segala hal. selain itu

TIK dapat membuat masyarakat Indonesia tidak buta akan tehnologi. memang

benar bahwa anak TK sudah bisa mengunakan laptop tetapi mereka

menggunakan tehnologi tersebut dengan tidak ada saringan.

Tony Anderson Indonesia 2014-03-03 kalaupun dihapus mau jadi apa anak bangsa indonesia?

" anak tk atau sd saja sudah bisa main game " , kalau yang dimainkan tidak

benar? jadi apa saat besarnya.

tidak semua orang dapat menggunakan TIK dengan benar.. :D

Irfan Aufa Junior Indonesia 2014-03-03 ini penting bagi saya untuk bekerja harus tau pengetahuan komputer

hs same Jepara, Indonesia 2014-03-03 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

fransisca surjanto Jakarta, Indonesia 2014-03-03 because i am a teacher and this is for my children's future as well.

Purwanto Ngawi Indonesia 2014-03-03 TIK adalah salah satu 4 bidang ilmu yang sedang berkembang pesat di dunia

saat ini. Jika tidak diajarkan di sekolah, maka tinggal menunggu waktu

kehancuran negeri ini di tindas kekuatan TI asing.

Noor Sewoko Indonesia 2014-03-03 Ketika mata pelajaran TIK dihapuskan sementara dunia tekhnologi semakin

menuntut penguasaan terhadap TIK, maka masyarakat akan mencari peluang

lain, dan peluang itu ada diluar sekolah (swasta) berarti pendidikan TIK ini

akan menjadi ladang bisnis, berarti hanya orang-orang yang kaya / mampu

yang menguasainya, sementara berapa jumlah anak-anak dari warga negeri ini

yang berasal golongan berpunya?

Benny Kurniawan Sengata, Indonesia 2014-03-03 KAMI DALAMAN KALIMANTAN INGAN MAJU ANAK 2x   KAMI SEPERTI

ANAK DI DUNIA INI TIDAK GAPTEK

daffa isma Indonesia 2014-03-03 TIK itu sebenarnya penting karena, perkembangan teknologi selalu

berkembang

Elisa Koraag Indonesia 2014-03-03 Teknologi komputer dan internet adalah bentuk kemajuan pemikiran manusia

modern. Jika dimanfaatkan dengan baik akan memberi manfaat yang luar

biasa

FX. Eko Budi Kristanto Jakarta, Indonesia 2014-03-03 Penguasaan TIK akan memperkuat martabat bangsa di mata internasional

Kusmana Jaya Indonesia 2014-03-03 Tolong Mata Pelajaran TIK untuk tidak dihapus karena secara tidak langsung

Pemerintah menyuruh masyarakat Indonesia untuk menjadi bodoh dalam hal

Tekhnologi yang mana jaman sekarang sudah berbasis IT

zana riah Indonesia 2014-03-03 supaya indonesia lebih maju dan tidak buta IT

Hamka Umar Indonesia 2014-03-03 Berhubungan dengan disiplin ilmu yang saya miliki..

Nasrudin An Indonesia 2014-03-03 TIK dalam kurikulum 2013 harga mati...!

Joni Hasan Pangandaran, Indonesia 2014-03-03 Lihat ke daerah masih banyak yang membutuhkan materi TIK dan KKPI.....
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Mas Topari Indonesia 2014-03-03 Peningkatan kemampuan ber-TIK katanya berimbas pada peningkatan

ekonomi. Jika selama ini TIK sudah punya peran dalam mewujudkan itu,

kenapa sekarang malah dihilangkan?

Minar Rohman Indonesia 2014-03-04 Siswa masih perlu untuk diarahkan dalam penggunaan TIK. dan tidak semua

siswa dapat menggunakan TIK secara benar.

Setio Broto Indonesia 2014-03-04 Agar Pelajar Indonesia tidak tertinggal dalam bidang Teknologi Informasi

dibanding negara lainya

Eka Christianto Indonesia 2014-03-04 Karena pembelajaran berbasis TIK merupakan senjata untuk Indonesia agar

bisa ikut andil dalam kancah era globalisasi yang semakin syarat dengan ICT.

Agung Budiyanto Medan, Indonesia 2014-03-04 Belum semua peserta didik mampu  dan siap menggunakan TIK.

pak yoyok Surakarta, Indonesia 2014-03-04 TIK adalah ketrampilan dasar tehnologi komputer untuk masa depan anak-

anak Indonesia tanpa melihat latar belakang ekonomi dan keluarga, orang

miskin mengenal TIK hanya lewat sekolah , kalau dihapus dimana mereka

harus belajar dan akrab dengan teknologi berbasis komputer

Meike smk gelora bekasi Indonesia 2014-03-04 TIK dan KKPI adalah pelajaran penting yang harus ada dalam struktur

kurikulum sekolah

Ilko Badai Jakarta, Indonesia 2014-03-04 Karena Sekolah tempat saya mengajar masih merasa perlu TIK

HERRY WIDYASTONO Indonesia 2014-03-04 biarkan sajalah..toh memang yang mengajar TIK juga masih belum

kompeten..dari namanya TIK Teknoligi Informasi dan Komunikasi harusnya

minimal ngertilah tentang sistem informasi ga cuma ngerti ofice tapi masih

salah-salah..banyak contoh guru TIK maupun orang-orang dinas tidak mengerti

fungsi-fungsi TAB..jadi cuma asal pencet TAB aja..banyak belajarlah dulu

sebelum mengajari..

Taufan Prasetya Indonesia 2014-03-04 TIK sudah menjadi kebutuhan yg tidak bisa dipisahkan dari proses belajar

anak2 kita sampai dengan saat mereka memasuki dunia kerja kelak di

kemudian hari.

Sri Lestari Indonesia 2014-03-04 Anak tdk boleh gaptek untuk membuat Indonesia lebih maju karena mereka

calon pemimpin bangsa...

FILIPUS NERI

WIDYAWAN

Tosari, Indonesia 2014-03-04 Karena di daerah pedesaan jangankan SD SMP pun banyak yg takut pegang

komputer, coba cek daerah kulon progo dan temanngung gunung

dody abu ghozi Indonesia 2014-03-04 jalan tengah..masukkan TIK pada MP Prakarya...(induk TIK kan MP

Keterampilan)

BUDHI HARYONO Maospati, Indonesia 2014-03-04 menghapus TIK apapun dalihnya..

artinya "membunuh" generasi bangsa yg lagi "melek" IT..

Saifuddin Anshari Indonesia 2014-03-04 Tidak setuju TIK/KKPI dihapuskan

Yuli Aulia Indonesia 2014-03-04 TIK sangat masih diperlukan

Tina Amalia Indonesia 2014-03-04 Matpel TIK masih sangat diperlukan diajarkan di sekolah, dan matpel ini

meruapakan matpel yg paling disukai siswa

Muhamad Shodiq

Muntaco

Indonesia 2014-03-04 terlalu banyak pemamfaatan tik yang disalah gunakan oleh siswa
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Gogom Gogom Yogyakarta, Indonesia 2014-03-04 Kita membutuhkan dokter yg melek IT yg bisa mengembangkan software

kedokteran, guru yg melek IT yg bisa mengembangkan elearning dan

pembelajaran berbasis IT lain, teknokrat yg melek IT, sarjana2 yg melek IT,

dosen2 yg melek IT, yg dapat menggunakan dan mengmbangkan IT di

bidangnya masing2. Dunia IT (khususnya software) adalah peluang besar utk

lapangan pekerjaan bagi bangsa Indonesia. Sudah terbukti anak2 muda

Indonesia menjadi ahli IT di perusahaan internasional dan menciptakan paten2

di bidang IT. Untuk itu, tidak dapat penguasaan IT hanya dibiarkan saja siswa-

siswa belajar sendiri. Harus ada pelajaran di sekolah sehingga penguasaan IT

sudah dimulai sejak dini, dan terarah dengan bimbingan yg benar dari

guru/instruktur di sekolah

Tata Tarma Indonesia 2014-03-04 Jika masalahnya anak TK saja sudah bisa internetan, bukan malah

pelajarannya yang dihapus tetapi justru kurikulumnya yang harus

dikembangkan...

TIAN MAULANA Indonesia 2014-03-04 untuk menghadapi era digital makanya seluruh siswa harus ada bekal didalam

ICT supaya dapat di arahkan penggunaan ICT secara positif

anselmus leki Indonesia 2014-03-04 TIK/KKPI wajib! dikenalkan

Heribertus Heri Istiyanto Yogyakarta, Indonesia 2014-03-04 TIK bermanfaat untuk siswa

M S Indonesia 2014-03-04 Pembelajaran dan pendidikan TIK itu penting. Tidak hanya sekedar sebagai

tools tetapi keilmuannya juga lebih penting

Harsoyo Supriyadi Indonesia 2014-03-04 Masih banyak yang gaptek yang harus dibimbing oleh guru TIK

yohanes yosia Indonesia 2014-03-04 Karena banyak siswa yang tidak bisa mengerjakan dan memanfaatkan fungsi

komputer dengan benar jika tidak dipandu oleh guru KKPI/TIK di sekolah.

Tamara Putri Indonesia 2014-03-04 kar

Randhika Pratama Indonesia 2014-03-04 karena tidak semua anak bisa mempelajari TIK dari rumah. Dan juga pelajaran

TIK sangat menyenangkan

Febry Rudiatma Indonesia 2014-03-04 Mapel TIK harus tetap ada dalam kurikulum 2013 jika Bangsa ini tidak ingin

buta akan Dunia Teknologi. Bukan hanya Guru / calon Guru TIK yang akan

punah melainkan juga siswa/i Indonesia yang sejak duduk dibangku SD/SMP

tidak pernah mempelajari TIK bahkan mengerti apa itu Mapel TIK (barangnya

aja ga ada) Pemerataan harus dilakukan pemerinatah Indonesia agar Bangsa

ini bisa maju.

suwarno st Indonesia 2014-03-04 Menyelamatkan masa depan perkembangan TIK di indonesia dari Gaptek

TIK....

Abdanu Syakran East Jakarta, Indonesia 2014-03-04 Tik itu penting soalnya kerja itu perlu keahlian tik kalo gak ada nanti kualitas

pekerjanya jelek

Leonardo Groeneveld Depok, Indonesia 2014-03-04 ya TIK PENTING LAH!

kasian dong yang di pedalaman jadi gaptek gara gara kecetekan pemikiran lu.

soal biaya gk ada?

tapi giliran pembangunan yang emg gak begitu penting sanggup di

biayain.Otak kolot lo !
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suwarno st Indonesia 2014-03-04

Untuk:

Mendikbud, M.Nuh, Jangan Hapus Matpel TIK & KKPI di Kurikulum 2013,

Kemdikbud di Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270

Dr. HERRY WIDYASTONO, APU, PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN,

BALITBANG KEMDIKBUD

Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP/SMA dan

KKPI di SMK Harus Ada dalam Kurikulum Sekolah

Bukti bahwa KKPI penting adalah ada Presentasi dari Direktorat tentang

kurikulum 2013 dimana presentasi yg disampaikan tidak jelas tampilanya

karena tidak sesuai dng kaidah pembuatan presentasi "presentasi oleh Dirjen

Kemendikbud tentang kurikulum 2013 di MMC Jogjakarta" yg dilakukan oleh

DIRJEN Kemendikbud....apalagi oleh guru2 disekolah..seperti apakah

nantinya.....

Salam,

[suwarno,st]

tommy hartanto Indonesia 2014-03-04 Sekarang semua jamannya teknologi informasi, kalau Indonesia mau maju ya

dari kecil harusnya sudah diajarkan ke anak-anak.

erni astuti Indonesia 2014-03-04 karena kita ingin menjadi creator tidak hanya menjadi pengguna. IT maju

negarapun akan ikut maju.

Yansen Haryanto Kab. Bandung, Indonesia 2014-03-04 "Darimana anak TK/SD bisa main game dan berinternetan ? Bagaimana cara

memanfaatkan TIK dengan baik dan benar ? Bagaimana etika penggunaan

TIK dst… sulit bahkan tidak bisa didapatkan mereka dengan autodidak."

ini terjadi akrena TIDAK ADANYA PENGAWASAN ORG TUA!

coba klo anak di didik utk menggunakan komputer dgn benar!

seperti mengetik, membuat skripsi, menggunakan internet utk mencari

informasi & hiburan (musik/video) apsti akan berguna!

ini yg saya sebut dgn anak jmn sekarnag itu bisanya cuman maen GAME! tapi

klo komputernya rusak gk bisa memperbaikinya sendiri...

saya disini sangat tidakk setuju dgn banyak alasan (tidka bisa di ketik semua..

:D) 

dan saya masih 15 tahun... dan saya sgt menyukai pelajaran TIK ini...

Rachmad Setiawan Indonesia 2014-03-04 Saya ragu jika mapel ini dihapus, apa yg terjadi pada generasi selanjutnya

karena mapel ini sebagai pengantar dunia global di sekolah.

Fransisca Adelia Indonesia 2014-03-04 di masa depan manusia sangat tergantung dengan teknologi

Yosef sona Indonesia 2014-03-04 Seharusnya TIK menjadi sebuah jurusan bukan sekedar mapel

Gustav riandika Indonesia 2014-03-04 hal ini penting bagi saya, karena saya mengajar anak kelas 1 RPL, jurusan

mereka saja berhubungan dengan coding, tetepi masih banyak siswa RPl yang

saya ajar tidak bisa menggunakan microsoft excel

Rizqi LoLyeah Indonesia 2014-03-04 Bahasa Inggris dan TIK ditiadakan, sudah jelas bahwa Mendiknas ingin para

murid Indonesia buta akan Teknologi dan Komunikasi
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deni hoshiora Indonesia 2014-03-04 Saya sudah merasakannya sendiri, saya tertarik dengan komputer pertama kali

karena pelajaran TIK di SMP dan dari situ saya bisa lebih mengenal komputer

dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Lagipula jika pelajaran TIK dan KKPI

dihapus justru akan semakin membutakan siswa dengan komputer, kenapa?

karena siswa itu cenderung terpacu untuk belajar jika diwajibkan dan karena

kewajiban ini siswa lebih paham. Saya aja, jika dulu pas SMA gak diberi

pelajaran excel yang kondisi2 if gak akan paham kalo ternyata ada begituan di

excel dan juga karena pas SMA dikenalkan sama pascal saya jadi tertarik

dengan pemrograman dan ingin mendalami lagi. Intinya, kita harus memupuk

dasar2nya dulu karena tanpa dasar yang kuat tidak akan bisa

mengembangkan untuk lebih baik.

adie saputra Indonesia 2014-03-04 karena kita di hidup dunia ini tidak dapat lepas dari dunia teknologi. seharus

nya TIK sudah dapat difasilitasi ketika anak duduk di bangku sekolah dasar.

dasar-dasar TIK sangat untuk dipelajari di sekolah

Andi Sutanto Bandung, Indonesia 2014-03-04 Menyangkut masa depan anak bangsa

Aprino Vino Indonesia 2014-03-04 Pendidikan dalam penggunaan IT sangat penting untuk meminimalisasi

penyalahgunaan IT itu sendiri.

Selain itu juga untuk melahirkan SDM yang lebih baik dalam dunia IT khusus

nya di Indonesia.

Alfiansyah Nasri Palangkaraya, Indonesia 2014-03-04 Jaman sekolah dulu belajar WS dan Lotus aja dah bangga banget sambil

nenteng tu Disket yg ukuran 8 inchi.. apa lagi jaman sekarang, masa jaman

teknologi gini malah mau di hapus pelajaran TIK sedari dini ada apa ini...

Nukleon Jefri Nur

Rahman

Malang, Indonesia 2014-03-04 Kasihan yang sekolahnya da didaerah pinggiran atau desa, jika TIK d

hapuskan dari smp trus gmn klo nnt siswax mw lanjutkan sekolah d smk. kan

gag da mtri TIk sm sekali apalagi d desa sarana dan prasarana dari mli

komputer ja gag da pa lg laptop atw tablet, danya cuma ladang ma sawah

doang, klo.d kota sih gag da masalah keluar rmh dikit dah nemu warnet, game

online dsekitarnya.

dan lagi jika pengunaan teknologi atw inyernet tanpa pengarahan maka akan

kebliger. banyak lah contoh nya seperti kasus d siswa smp d jkarta kemarin.

mohon di pertimbangkan nasib kami calon guru informatika seluruh indoneasia.

Achmad Ibrahim Wijaya Indonesia 2014-03-04 Saya menolak Mapel TIK dihapus!

Risqi Adi Indonesia 2014-03-04 Karena dengan dihapuskannya TIK maka siswa kurang bisa memanfaatkan

komputer dengan maksimal, mereka hanya bisa menggunakan komputer

berdasarkan kebiasaan saja tidak mengetahui penggunaan yang benar seperti

apa. Ada pelajaran TIK saja di pedesaan banyak yang belum bisa cara untuk

mencetak dokumen, apalagi TIK dihapuskan !

Sarmilih Majid Indonesia 2014-03-04 TIK penting untuk menyiapkan generasi tidak gagap teknologi cuma

pembenahan sarana (software dan hardware) perlu ditingkatkan

Trezadigjaya Tresna Indonesia 2014-03-04 Hal ini hanya kebijakan politis elit

SITI ZAKIAH Indonesia 2014-03-05 Pemerintah benar2 gaptek di zaman modern seharus ny jam TIK di tambah

malah kok di alihkan k prakarya,kasian guru yang laki2 pak turun wibawa

sbagai seorang laki2 yg kerjaan ny di suruh jait,masak,nyulam dlll...
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Khoirul Anam Indonesia 2014-03-05 Perbandingan saja, seorang teman dari malang hingga saat ini masih

mengajar komputer office di Boishi (USA). Berarti di Indonesia juga masih perlu

belajar TIK/KKPI yang tidak hanya internetan saja, masih ada kompetensi lain

seperti Office, olah gambar dan lain-lain. Apalagi pengalaman mengajar, SMA

dan SMK kompetensi di bidang TIK masih banyak yang harus dikembangkan

dan perlu di catat bahwa masih banyak SMP dan bahkan SMA/SMK yang lab.

TIK nya belum dan bahkan tidak memadai. Jadi mata pelajaran TIK di

SMP/SMA dan KKPI di SMK masih sangat perlu diajarkan secara mandiri

untuk mendukung kompetensi pelajaran lainnya.

Azhar Iwan Sriharto Indonesia 2014-03-05 Mau dibawa kemana kalo TIK dihilangkan tidak ada penyeimbang buat anak

didik kita dimana perkembangan teknologi semakin pesat dampak yang

ditimbulkan semakin parah kususnya buat anak didik kita

Vina Oktarina Cilegon, Indonesia 2014-03-05 For better output of Indonesia's next generation.

Ai Siti Rohimah Indonesia 2014-03-05 TIK Dan KKPI jangan dihapuskan karena sangat penting ,masa dalam era

serba online malah ditiadakan ,sangat disayangkan apalagi kalo di daerah

banyak siswa yang tidak belajar komputer kalau tidak ada mapelnya.

Siti Arbaroni Indonesia 2014-03-05 Pelajaran TIK di sekolah kami  masih sangat dibutuhkan karena kebanyakan

siswa kami yang basic-nya berada/berasal di daerah pinggiran belum dapat

menguasai atau belum dapat menggunakan peralatan TIK dengan baik

terutama komputer. Mereka masih belum familiar dengan komputer, padahal

komputer sangat dibutuhkan siswa untuk mengerjakan berbagai tugas dari

pelajaran yang lain, seperti membuat laporan, browsing, dan lain-lain, yang

cara mengerjakan/menyelesaikan tugas tersebut tidak mungkin diajarkan oleh

guru yang memberikan tugas, sehingga, peran pelajaran TIK disini masih

dibutuhkan.

Yudi Hariyawan Banyuwangi, Indonesia 2014-03-05 Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu komponen utama dalam

meraih kesuksesan para siswa, sedangkan arus teknologi harus di ajarkan dari

kota sampai pelosok negeri, disinilah peran penting Guru TIK yg sudah

tersebar di pelosok negeri

Muslim Amiren Indonesia 2014-03-05 Untuk menjembatani gap teknologi informasi di Indonesia, khususnya dalam

bidang pendidikan yang akan berefek pada bidang lainnya juga.

rendra rubby Indonesia 2014-03-05 penguasaan ilmu teknologi di sekolah, SD s/d SMA wajib hukumnya untuk

menghadapi era teknologi yang berkembang dengan cepat..

DIDIN AWALUDIN Indonesia 2014-03-05 Sebagai guru TIK, bahwa siswa bisa internet tapi belum bisa mengaplikasikan

program yang ada

Fachruddien Imam Indonesia 2014-03-05 Pak Menteri lihatlah daerah terluar negeri ini, Betapa bahagia mereka melihat

televisi dan internet yang masuk daerah melalui sekolah yang mengadakan

Mapel TIK. Betapa besar harapan mereka bisa setara dengan penduduk

ibukota

Rosiy Lawati Auckland, New Zealand 2014-03-05 It is the future. Lebih cepat lebih baik jika murid-murid menguasai materi TIK

dan bisa menerapkannya. Walaupun begitu harus dipikirkan pendapat

Depdikbud mengenai ketersediaan dana untuk laboratorium komputer untuk

setiap SD dan SMP di seluruh Indonesia. Jika memang dananya tidak ada,

mungkin murid bisa mempelajari teorinya dulu dan demonstrasi oleh guru di

depan kelas. Bagaimanapun juga tidak boleh ada kesetidak imbangan antara

SD/SMP kota yang mampu menyediakan laboratorium komputer dengan

SD/SMP desa yang tidak punya dana. Sila ke lima dari Pancasila harus

dipertimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan ketrampilan antara lulusan

SD/SMP kota dengan SD/SMP desa dalam hal TIK.

Christian Budi Anrianto Yogyakarta, Indonesia 2014-03-05 Siswa sekolah kami sangat buta IT. mereka hanya memanfaatkan komputer

hanya untuk internetan untuk facebook an twitter. selebihnya belum menguasai
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iswanto wawan Indonesia 2014-03-05 Globalisasi modern identik dengan teknologi, mengapa teknologi untuk anak

didik mau di kebiri

Tri Budihardjo Surakarta, Indonesia 2014-03-05 Demi masa depan siswa didalam ERA IT

Faomasi Iman Bogor, Indonesia 2014-03-05 mendukung tidak dihapusnya mata pelajaran TIK

Fitri Yuniarti Indonesia 2014-03-05 kalau dihapus km ngajar apa??

Ariski Wira Widyartama Indonesia 2014-03-05 TIK/KKPI merupakan jembatan yang sangat penting untuk siswa agar dapat

menggunakan teknologi tepat guna

imam fathoni Surabaya, Indonesia 2014-03-05 TIK adalah skill yang harus dipunyai karena disemua bidang tidak lepas

dengan namanya TIK.

Sammy Anthony Indonesia 2014-03-05 Karena generasi baru di Indonesia perlu adanya pelajaran TIK dalam

pendidikan formal SMP & SMA juga KKPI dalam SMK

Hafidz Ismail Indonesia 2014-03-05 Mata Pelajaran TIK tetap mesti berdiri sendiri, disinilah para siswa/i diarahkan

dari mulai pengenalan alat TIK, penggunakan alat TIK sampai

bimbingan/pengarahan penggunaannya dengan baik dan benar.

Eka Ricky Indonesia 2014-03-05 Seharusnya bukan dihapus, tetapi diperbaharui. Masa iya yang SMP

diajarinnya tentang cara menyimpan suatu website. Seharusnya diganti spt

tentang Open Source juga. Jangan melulu produk Microsoft aja yg dibahas

Bambang Irawan Kualasimpang, Indonesia 2014-03-05 TIK Pelajaran yg sangat di minati siswa.

ristiarti yuningsih South Jakarta, Indonesia 2014-03-05 Tik wajib ada d sekolah untuk dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa,

apa yg akan kita bekali untuk masa depan mereka menjawab era globalisasi

Dan kemajuan bangsa2 asing....jika tik hilang bagaimana kita dpt berkompetisi

dgn bangsa Lain???...penurunan moral bukan alasan krn tik, tapi tugas

bersama elemen masyarakat terutama peran keluarga d rumah...dan tidak etis

bila orangtua menyalahkan moral anaknya kpd sekolah, krn mereka berada d

sekolah tdklah lebih lama dr pada mereka d rumah..Mari pikirkan kembali

matang2..saya bangga menjadi guru TIK, mengantarkan anak2 berprestasi

dan meraih juara office, design, presentasi bahkan tik menunjang mata

pelajaran lainnya..tik tdk bisa diintegrasikan dgn ilmu yg lain, mereka butuh

waktu khusus untuk mempelajarinya tdk smua orang memiliki keahlian yg

sama...Hidup TIK

Dendy Dhol Indonesia 2014-03-05 ada pelajaran tentang ilmu teknologi banyak anak yang menyalahgunakan

bagaimana kalau tidak ada sama sekali, itu pun kalau orang tua dari anak-anak

tersbut mengerti akan perkembangan teknologi dan bisa mengimbangi

anaknya. Kenyataannya sekarang banyak anak SD yang pulang sekolah

bukannya belajar malah main game online. Dengan adanya materi tentang

teknologi informasi di sekolah, bisa memberikan informasi kepada anak-anak

dampak negatif dan positif akan teknologi yang ada.

dwik kurniawan Indonesia 2014-03-05 Siswa harus dipandu dalam memanfaatkan teknologi

Agus Iriyanto Indonesia 2014-03-05 karena ingin menyelamatkan anak bangsa dari kesalahan memanfaatkan

teknologi informasi

Ilham Rizaldi Indonesia 2014-03-05 Pengen jadi IDIOT IT?

Alfha Gemilang Indonesia 2014-03-05 PTIK tuh wajib, jaman skrang anak  TK udah pinter main internet, mau gimana

coba kalo mereka nggak tau cara penggunaan teknologi secara benar

m. iman wahyudi Indonesia 2014-03-05 bagaimana lanjut kuliah di bidang tik kalo pondasinya d hilangkan.
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Annisa Fikri S Indonesia 2014-03-05 TIK itu tak sekedar Internetan -_-

Anda kira kuliah nantinya cuma internetan saja, buka office, excel saja?

Bapak pernah coba program proteus? pernah coba program auto cad? pernah

coba bahasa pascal, C, C++ dan delphi? 

Anda kira komputer cuma main game, internetan dan office saja? -_-

tentu tidak bukan. maka penting lah mata pelajaran ini, terutama jika anak

bangsa ini mau masuk jurusan teknik dan jurusan TIK di perguruan tinggi.

TIK itu menyenangkan, menarik untuk di eksplore bukan sekedar mata

pelajaran iseng saja. tapi lebih ke perkembangan uptodate yang berjalan

seiring dengan perkembangan zaman

Bestananda Filartana Indonesia 2014-03-05 Karena MatPel TIK dan KKPI sangat penting, untuk menunjang pengetahuan

dan pembelajaran

achmad khumaini Indonesia 2014-03-05 karena terknologi informasi dan penguasaannya penting bagi masa depan

suatu bangsa

buchori silver Yogyakarta, Indonesia 2014-03-05 wajib ada agar, anak anak kita tidak terjerumas pada tindakan cyber crime.

bukan cuma bisa menggunakan tapi bisa memanfaatkan teknologi.

Wahyu Arisandi Indonesia 2014-03-06 Jangan bilang TIK dihapuskan karena pemerintah tidak cukup keuangan untuk

memenuhi fasilitas seperti Lab dan komputer di seluruh sekolah di indonesia !

dwi iful riya yanto Indonesia 2014-03-06 Pak Menteri Yang Terhormat, Jika alasan tersebut buat penghapusan

TIK/KKPI, mohon sekalian dihapus juga mapel lain. karena anak saya usia 1

tahun juga sdh bisa bicara, berhitung, membedakan warna dll.

agus ferdinan Indonesia 2014-03-06 untuk mempertahaan kan TIK

Adhi Putranto Indonesia 2014-03-06 Saya lulusan Pendidikan TI. Saya ingin menjadi seorang guru TI.

Nurul Inayah Slawi, Indonesia 2014-03-06 karna saya seorang guru kkpi karna keahlian komputer dibutuhkan oleh siswa

nanti didunia kerjaan

indah purnamasari Indonesia 2014-03-06 hancurkan ketidakadilan

Rey Kur Indonesia 2014-03-06 Pelajaran TIK sangat membantu dalam penggunaan komputer sehari-hari

bayu triyanto Indonesia 2014-03-06 karena teknologi selalu berkembang, dan penggunaannya harus di bimbing

oleh seorang guru, khususnya guru tik, agar tidak di salah gunakan oleh

generasi muda.

intan kusumah Jakarta, Indonesia 2014-03-06 matpel TIK sangat dibutuhkan anakanak yg melek internet saat ini

rahmadani kusumah Jakarta, Indonesia 2014-03-06 mata pelajaran tik itu penting utk diajarkan di sekolah

Abdul Ghofur Surabaya, Indonesia 2014-03-06 Seharusnya ada.

Didik Jatmiko Indonesia 2014-03-06 Jangan kau hapus Mapel TIK, Karena TIK dibutuhkan demi kemajuan Bangsa

Indonesia

muhammad muchsin Bojonegoro, Indonesia 2014-03-06 perlu karena kita akan ke era globalisasi bukan akan kembali ke era jaman

batu, jadi TIK harus di tingkatkan

Mohammad Faried

Rahmat

Indonesia 2014-03-06 Pelajaran Tik sangat diperlukan , karena sebagai dasar dari mereka untuk

belajar mengenal teknologi dan tahu tentang apa saja aturan di dunia maya

Edy Supra Eko Indonesia 2014-03-06 pelajaran TIK di sekolah harus tetap ada, karena saat ini kemajuan zaman

yang serba canggih, maka disekolah perlu ada pembelajaran TIK agar

generasi muda tidak ketinggalan zaman (Gaptek)

leli kusnawati Indonesia 2014-03-06 Karena semakin berkembangnya zaman, untuk memenuhi tuntutan tersebut

dibutuhkan sember daya manusia yang cakap di dunia IT, dan untuk

menyiapkan hal tersebut sebaiknya mapel TIK tetap ada dalam kurikulum

Sekolah.

Tri Sapta Indonesia 2014-03-06 Adanya pelajaran IT anak terarah belajar IT.
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Endy Maulidi Pontianak, Indonesia 2014-03-06 mengapa TIK diganti menjadi Prakarya? Apakah nanti Perguruan Tinggi akan

membuat Prodi Pendidikan Prakarya? Apakah guru TIK yang harus menjadi

guru Prakarya? Bukankah institusi yang Bapak Pimpin menginginkan

Profesionalitas sehingga Program Sertifikasi dijalankan???

Lalu bagaimana dengan Prakarya yang baru dimunculkan di kurikulum ini

memiliki guru yang profesional? Jika guru TIK harus mengajar bukan di bidang

ilmunya bukankah itu tidak profesional?

Untuk Pak Menteri Pendidikan.

masluh jamil Indonesia 2014-03-06 Apabila dihapus, maka siswa SMP/SMA maupun SMK hanya bersifat sebagai

konsumen atau Objek dalam bidang IT.

Sekarang IT mau tidak mau harus menjadi bagian dari hidup dan kehidupan

kita. Untuk itu diperlukan Ilmunya. Nah, salah satunya didapat dari Sekolah

yang merupakan sebagai dasar dalam keilmuan siswa tersebut.

Andaikata didalam perumusan kurikulum 2013 ada anggota Tim Perumus

berasal dari TIK (yang berani bersuara), kemungkinan tidak akan dihapus mata

pelajaran tersebut.

Bukankah apabila TIK/KKPI masuk menjadi struktur kurikulum nasional akan

mampu menjadi pemacu pemerintah untuk dapat menyediakan laboratorium

komputer? 

Bukankah apabila TIK/KKPI masuk menjadi struktur kurikulum nasional akan

mampu menjadi pemacu pemerintah untuk dapat SEGERA mengalirkan listrik

ke beberapa daerah?

Bukankah apabila TIK/KKPI masuk menjadi struktur kurikulum nasional, akan

dapat dan menjadikan daerah-daerah yang tertinggal mengejar

ketertinggalannya agar dapat mensejajarkan bahkan bersaing dengan daerah

yang sudah maju?

Dengan adanya TIK/KKPI siswa akan lebih matang ilmunya dibidang IT,

sehingga mereka merasa mantap dan percaya diri sebagai bekal didalam

bersosial (baik itu lingkup nasional maupun internasional).

Kurang bijak, apabila alasan penghapusan hanya karena "Anak TK dan SD

sudah bisa internetan dan Listrik di daerah belum teraliri sepenuhnya".

Dede Busandi Indonesia 2014-03-07 Hanya akan menambah masalah baru didunia pendidikan indonesia,

Nurul Amaliah Indonesia 2014-03-07 Jika dicermati, alasan-alasan Penghapusan TIK / KKPI  dari Kurikulum 2013

tampaknya  tidak konsisten dan cenderung mengada-ada. Mana mungkin

Pembelajaran seharusnya berbasis TIK (alat bantu guru dalam mengajar), jika

banyak sekolah yang belum teraliri LISTRIK. Argumentasi anak TK dan SD

sudah bisa internetan tidak menggambarkan kondisi anak-anak Indonesia

secara umum. Di daerah-daerah justru kebanyakan baru anak-anak  pada

tingkat SMP dapat mengenal internetan atau paling tidak aplikasi dasar

computer melalui pendidikan di sekolah. Maraknya anak-anak Indonesia saat

ini untuk memanfaatkan Internet justru sebagai dampak dari adanya

pembelajaran TIK di sekolah.Lebih dari itu, bagi sekolah-sekolah di daerah

adanya pembelajaran TIK di SMP dan KKPI di SMA/SMK menjadi salah satu

faktor yang dapat meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar di sekolah,

sehingga cukup berkontribusi pada peningkatan APK dan perluasaan akses.



Nama Lokasi Tanggal Komentar

Angga Saputra Indonesia 2014-03-07 Ya Dunia Semakin Maju Alat Teknologi Canggih Kalau Bukan Kita Yang

Gunakan Terus Siapa??? Apa Kita Mau Terus dijajah... Hidapkan Kembali TIk

Hidup Guru TIK

Nurul Amaliah Indonesia 2014-03-07 Alasan-penghapusan Mata Pelajaran TIK/KKPI dalam Kurikulum 2013 sangat

tidak konsisten dan cenderung mengada-ada. Mana mungkin Pembelajaran

seharusnya berbasis TIK (alat bantu guru dalam mengajar), jika banyak

sekolah yang belum teraliri LISTRIK. Argumentasi anak TK dan SD sudah bisa

internetan tidak menggambarkan kondisi anak-anak Indonesia secara umum.

Di daerah-daerah justru kebanyakan baru anak-anak  pada tingkat SMP dapat

mengenal internetan atau paling tidak aplikasi dasar computer melalui

pendidikan di sekolah. Maraknya anak-anak Indonesia saat ini untuk

memanfaatkan Internet justru sebagai dampak dari adanya pembelajaran TIK

di sekolah.Lebih dari itu, bagi sekolah-sekolah di daerah adanya pembelajaran

TIK di SMP dan KKPI di SMA/SMK menjadi salah satu faktor yang dapat

meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar di sekolah, sehingga cukup

berkontribusi pada peningkatan APK dan perluasaan akses.

Adi Marjani Patappa Pontianak, Indonesia 2014-03-07 Mata pelajaran TIK sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa supaya

tidak tertinggal dengan bangsa lain.

zhafirah anismahir Indonesia 2014-03-07 TIK sangat penting dipelajari untuk mendukung pembelajaran mata pelajaran

lainnya. Jadi harus jadi mata pelajaran tersendiri

Waryanto Abu Hafizh Indonesia 2014-03-07 Segala hal butuh ilmu untuk memahaminya...

Dwi Wahyudi Pontianak, Indonesia 2014-03-07 Intinya Mata Pelajaran TIK Jangan Dihapuskan dari Kurikulum SMP/SMA.

Titik...

Zakaria Zakaria Indonesia 2014-03-07 TIK adalah salah satu ilmu yg bisa memajukan sdm bangsa indonesia.

Rizal Yugo P Indonesia 2014-03-07 Saya calon guru TIK

muhamad ropiq Indonesia 2014-03-07 tik dan kkpi jelas sangat dibutuhkan untuk sekarang dan masa depan

thohar mahmudi Yogyakarta, Indonesia 2014-03-07 tidak semua orang bisa/mau menggunakan komputer/internet dengan baik dan

benar lho.. Tanpa guru pembimbing apa jadinya?

Mahendra Zain Indonesia 2014-03-07 Ini hanya akal-akalan mendikbud saja, semua pasti terkait dengan uang dan

korupsi

Abe Abdullah Indonesia 2014-03-07 Bapak Mentri YTH. Kiranya Bapak Selaku pemangku kebijakan mohon tinjau

ulang kembali mengenai kebijakan menghilangkan Mapel TIK di SMP.SMA dan

KKPI di SMK, Terimakasih Pak Mentri.

lilis suryanti Indonesia 2014-03-07 Pelajaran TIK sangat penting,peserta didik sangat perlu pendampingan dari

guru,meski mereka bisa belajar melalui kursus maupun otodidak,dengan

adanya guru peserta didik akan lebih terarah dan mampu memanfaatkan

teknologi untuk hal-hal yang lebih positip.Perkembangan jaman semakin

maju,jika TIK dihapuskan,kita akan semakin lambat mengejar ketertinggalan

dari bangsa-bangsa lain.

ivan joel Indonesia 2014-03-07 TIK itu bukan cuma internetan, Tapi masih banyak yang lainnya. untuk

membuat rumus excel saja masih banyak yang tidak bisa...

Christian Naa Calais, France 2014-03-07 Pemerintah pikir Indonesia hanya Jakarta...

Andi Keja Indonesia 2014-03-07 saya, adalah salah satu orang yang suka akan pelajaran tik

Harlely Harlely Harun Indonesia 2014-03-07 Matpel TIK jangan di hapus, karena sebagai  dasar matpel formal ilmu

pengetahuan TIK di SMP/SMA untuk mencetak bibit unggul anak-anak

Indonesia yang akan menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk membangun

Indonesia ke masa depan



Nama Lokasi Tanggal Komentar

chaerul ikhsan Indonesia 2014-03-07 Menyangkut masa depan tekhnologi di Indonesia yang akan semakin terpuruk

jika tidak diajarkan dan diarahkan sedini mungkin.

ferri yusrizal Indonesia 2014-03-07 jangan ragu berusaha untuk selalu terdepan. saat ini TIK merupakan salah

satu jajaran ilmu terdepan. mari kita buat bangsa indonesia jadi jajaran

bangsa-bangsa terdepan.

Alif R Mahdi East Jakarta, Indonesia 2014-03-07 TIK sebaiknya menjadi bahan pembelajaran dalam abad ke 21 ini yang sedang

terjadi proses globalisasi

Arief Aulia Indonesia 2014-03-07 Mendukung agar pelajaran tik tetap ada

Bimo Ariyanto Bandung, Indonesia 2014-03-08 Jangan di hapus, supaya anak2 Indonesia lebih cerdas, kreatif, inovatif & bisa

mengikuti perkembangan peradaban masyarakat dunia

Yusuf Septiananda Indonesia 2014-03-08 teknologi itu penting dan harus dibina sejak dini agar tidak salah

penggunaanya

Mario Nathaniel Bekasi, Indonesia 2014-03-08 Pendidikan di Indonesia sampai saat ini blm mendapatkan perhatiannya yang

baik dari pemerintah kalau alasannya pemerintah tidak mampu menyiapkan lab

komputer ini aneh karena hampir setiap tahun ada proyek pengadaan

komputer bagi sekolah-sekolah

Hogy Kartodiprodjo Indonesia 2014-03-08 IT, Bhs Inggris, Bhs Mandarin, tuntutan masa depan.

Nugroho Mantan guru Indonesia 2014-03-08 SKILL TIK Belum merata di nusantara.

Almas Maris Palembang, Indonesia 2014-03-08 Saya berpikir sudah seharusnya TIK dimasukkan dalam kurikulum melihat

fakta bahwa di masa sekarang teknologi terus berkembang dan  telah menjadi

kebutuhan di masyarakat. 

Jika ada yang mengatakan "anak kecil saja sudah bisa internetan" di sisi lain

anak SMA belum bisa membuat email. Fakta ini saya dapat dari teman saya

yang mengajar kursus TIK.

M.Arief Setyo Utomo Indonesia 2014-03-08 Pemerintah menghapus pelajaran TIK hanya karena anak2x indo di anggap

sudah jago TIK hanya karena gaming dan main jejaring sosial.

nanti segala urusan komunikasi & administrasi ditulis di atas daun lontar... Yg

ngirimnya burung Garuda...   

Pemerintah meremehkan TIK.Coba lihat negara-negara maju di dunia itu

karena TIK,lihat jajaran orang terkaya di dunia itu rata-rata dari bidang IT(Bill

Gates,Mark Z,Larry page.dll)

Pantasan banyak anak2x indo yang jago di bidang IT kabur ke luar

negeri,karena gak di hargai di negaranya 

Indonesia gak bakalan bisa maju kalo ITnya gak maju

Muhammad Syahroyni Palembang, Indonesia 2014-03-08 TIK itu penting. Di negara lain saja yang Iptek nya lebih tinggi dari Indonesia

masih mempelajari TIK.

Revo Ambadar Indonesia 2014-03-08 Biasa main game ataupun browsing internet bukan berarti menjadi seorang ahli

maupun terdidik.

Ageng Marwata Indonesia 2014-03-08 Pendidikan abad 21 sarat ditandai dengan kemampuan dan pengetahuan TI.

Karena itu matpel TI dan KKPI, khususnya untuk SMK tetap harus diajakarkan.

RIA TEKAT CEPU, Indonesia 2014-03-08 Saya sangat setuju dengan Bapak Wijaya. Kalau mapel TIK dihapus, mengapa

mapel Bahasa Indonesia tidak dihapus?



Nama Lokasi Tanggal Komentar

azwar akbar bandung, Indonesia 2014-03-08 Karena mata pelajaran TIK bukan sekedar belajar buka internet dan ngetik.

Lebih dari itu, belajar seluk beluknya, pengembangannya, dan etika di dunia

informasi.

Bahkan di luar negri, belajar membuat program (pemrograman) itu sangat

dianjurkan oleh pemerintah dan para ahli teknologi informasi seperti Mark Zuck

Berg pemilik facebook. Negara yg tidak kuat dalam dunia digital akan menjadi

negara terpuruk di masa mendatang.

Arseno Sastrodiwiryo Jakarta Timur, Indonesia 2014-03-08 Kenalkan sejak dini TIK ke anak dan itu sangat mempengaruhi masa

depannya.

Azhar Rukminto Indonesia 2014-03-08 sdh mendunia TI ini utk dipelajari..

joko suharyanto Purwokerto, Indonesia 2014-03-08 justru karena anak TK sudah berinternet maka perlu diajari cara berinternet

yang baik dan benar

titie wibipriatno Jakarta, Indonesia 2014-03-08 jangan lakukan pembodohan kepada anak-2 tunas bangsa.

mulyati KW Jakarta, Indonesia 2014-03-08 Anak2 kita bisa makin bodoh kalau akses internet saja mereka nggak bisa.

Kaisar Arkhan Indonesia 2014-03-08 Karena Anak-Anak Indonesia Harus Tau IT! dan IT ADALAH KUNCI MASA

DEPAN

Nur Sahid Rembang, Indonesia 2014-03-08 Siswa yang ada di daerah pelosok (dan jumlahnya sudah pasti lebih banyak),

paling tidak mengenal TIK hanya sebatas teori, tidak bisa praktek karena tidak

ada komputer. Tapi jika Mapel TIK dihapus, sedikitpun mereka tidak tahu

tentang TIK. Bodoh dan gagap teknologi itulah akibatnya.

Fahrana Amelia South Jakarta, Indonesia 2014-03-08 Pelajar di Indonesia harus bersaing baik secara mutu dan kuantitas untuk

menghadapi AEC(Asean Economic Community), jika pelajaran ini dihilangkan,

secara otomatis mutu pendidikan pelajar Indonesia semakin berkurang utk

menghadapi era globalisasi yg smakin tdk terbendung. Tidak terbayang

bagaimana kita harus bersaing dengan pelajar negara maju.

febriyan prayoga Indonesia 2014-03-08 mengapa bisa begini?berarti mereka tidak menghargai teknologi sekarang.

dan berarti indonesia ingin tertinggal dari negeri tetangga yang sudah hebat

dalam teknologi

Inaya Rajaloa Indonesia 2014-03-08 Semangat

Amanda Siahaan Indonesia 2014-03-08 Setuju agar Mapel TIK harus diperlukan agar siswa dapat mengerti mengenai

TIK dengan benar.. Jd, mapel TIK jgn dihapus.. :)

Yulio Kharisma Malang, Indonesia 2014-03-08 Karena Dunia Pendidik itu bukan mengajar melainkan mendidik. TIK dapat

diajarkan dengan mudah, tapi mendidik siswa untuk menjadi user yang baik itu

perlu pengarahan.

syarifah fitriana yogyakarta, Indonesia 2014-03-08 saya kuliah paling dapet ilmu 45% sisanya adalah cari sendiri dari buku,

internet dan magang, sebagai desainer grafis komputer dan internet udah

kayak belahan jiwa..

Dien Muhammad Bogor, Indonesia 2014-03-08 Menghilangkan matpel TIK seperti kembali ke jaman pra-sejarah

Muhamad Efendi Pekanbaru, Indonesia 2014-03-08 Karena menghilangkan KKPI/TIK dari Kurikulum adalah perbuatan yang sangat

keliru...!!!

Bekti Hermawan Indonesia 2014-03-08 Banyak ahli pendidikan di Kemendikbud. Tetapi mereka tampak menjadi bodoh

ketika melebur dalam birokrasi pemerintahan!

Dendy Triady bandung, Indonesia 2014-03-08 pemerintah bodoh kalau benar" menghilangkan mata pelajaran TIK sangat-

sangat BODOH

ruslan abdul Indonesia 2014-03-08 sangat penting

Famella Jamal Indonesia 2014-03-08 Mapel TIK dan KKPI itu sangat penting, karena Mapel ini merupakan salah

satu dasar dalam mempelajari aplikasi komputer.
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Rip'at - Cipanas, Indonesia 2014-03-08 Belajar itu harus ada yang mengarahkan, apalagi belajar Teknologi Informasi

yang semakin maju, kalau tidak diarahkan maka siswa akan belajar semaunya

tanpa arah, yang akan berdampak negatif bagi siswa itu sendiri, TIK sangat

penting untuk mengarahkan siswa belajar teknologi.

khanif muslim Boyolali, Indonesia 2014-03-08 TIK masih diperlukan untuk siswa dan guru

Havry Hardiyanto Semarang, Indonesia 2014-03-08 Bagi saya adanya Mata Pelajaran TIK bisa menyadarkan siswa bahwa dalam

dirinya ada minat dan bakat dalam hal tersebut. banyak hal dalam TIK yang

tidak bisa di integrasikan ke dalam proses belajar mengajar mata pelajaran

lain. Misal apakah siswa akan diajarkan oleh Guru Mapel Matematika untuk

membuat data menggunakan microsoft access? banyak argumen lain yang

bisa jadi perlawanan untuk penghapusan mapel TIK.

sugeng wahjudianto Indonesia 2014-03-08 kalau sekolah belum ada aliran listrik, kewajiban pemerintah adalah

mengalirkan listrik kesekolah

jio mademir Jakarta, Indonesia 2014-03-08 peningkatan pendidikan di indonesia

Said Adam D Said Jakarta, Indonesia 2014-03-08 Sekarang era Teknologi IT seharusnya  Mediknas tidak menghapus mata

pelajaran TIk & KKPI karena ini sebagai sumber dan dasar Mata pelajaran

agar indonesia tidak Gaptek

INGLESJZ K Jakarta, Indonesia 2014-03-08 PENTING SEKALI !!! AGAR ANAK2 KITA DIAJARKAN CARA

MENGGUNAKAN KOMPUTER DENGAN BAIK DAN BENAR . MISAL EXELL

DAN WORDS  ATAU POWER POINT YANG LAZIMNYA DIGUNAKAN UNTUK

BEKERJA, BANYAK ANAK2 SETINGKAT SLA YANG BELUM PAHAM

DENGAN LENGKAP KETIKA SAYA TEST REKRUITMENT MEREKA . KALAU

DISURUH BUKA INTERNET, BROWSING, UNDUH MEMANG JAGO2. CUSU

SAYA YANG KELAS 1 SD JUGA JAGO TAPI LEMAH DI EXCELL DAN WORD

APLIKASI LENGKAPNYA. JADI JANGAN DIHILANGKAN !!!!

Hanson Situmorang Pangkalan Bun,

Indonesia

2014-03-08 sangat penting.

Ahmad Saidi Saidi Bekasi, Indonesia 2014-03-08 sebagai upaya untuk memajukan indonesia ke depan

Davin Setiamarga Japan 2014-03-08 Untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan sains pada generasi

mendatang.

Fuad Supangat Purwokerto, Indonesia 2014-03-08 siswa memerlukan pengarahan untuk penggunaan perangkat TIK yang baik

dan benar, jangan dilihat dari siswa yang sudah bisa internet lalu tidak perlu

mapel TIK (TIK tidak melulu soal internet saja). kesimpulannya, mapel TIK

sangat penting untuk siswa, jangan sampai dihapus !!

Sr. Franka CB Indonesia 2014-03-08 Dgn belajar TIK/KKPI, para siswa dapat terarah dan menggunakan standar yg

benar karena TIK dapat dijadikan sarana untuk pendidikan dan pembelajaran

alawi alazizi Indonesia 2014-03-08 seppp

Andy Yuwono Surabaya, Indonesia 2014-03-08 Saat ini adalah ERA Teknologi yang super cepat perkembangannya dan ini

harus dimulai sejak usia dini.

Hamka Scout Indonesia 2014-03-08 karena tanpa tik pendidika akan semakin kumuh dan tidak akan mengalami

peningkatan...

Isti adi Indonesia 2014-03-08 indonesia kapan maju bila TIk di hapus.. apa cukup sebagai pengguna

teknologi saja..

boby wisesa malang, Indonesia 2014-03-08 ini salah satu pelajaran yg saya senangi sedari SD hingga SMA, dan benar2

melatih dan mengembangkan saya dalam hal TIK. Saya dari SD juga gamer,

hobi browsing online, dan juga oprek komputer, namun saya tidak pernah

sama sekali merasa bahwa pelajaran TIK tidak penting. Pelajaran ini sangat

penting dan harus ada dalam kurikulum.
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Sabirin Mr Banda Aceh, Indonesia 2014-03-08 hal tersebut sudah menjadi kebutuhan untuk saat ini,

Inka Therensia Indonesia 2014-03-08 karena teknologi informasi semakin maju dan sangat diperlukan pendidikan

dibidangya

Edith Vina Semarang, Indonesia 2014-03-08 Pemerintah tidak sanggup...itu mobil-mobil koruptor dariada disita jualin aja

buat pengadaan listrik daerah terpencil atau ngebeliin anak2 komputer.

Gierlang Bhakti Putra Bandung, Indonesia 2014-03-08 Kita butuh untuk lebih visioner dalam penyusunan kurikulum. Jangan jadikan

keadaan sebagai hambatan, jadikan tujuan sebagai dorongan untuk mengubah

keadaan.

Melinda Gularso Indonesia 2014-03-08 Pemerintah bisa kok buat laboratorium komputer di semua sekolah di

Indonesia, masalahnya cuma mau atau tidak :)

Ahmad Hidayat Juneau, Indonesia 2014-03-08 Sangat penting  tehnologi informasi & komunikasi bagi siswa di

SMP/SMA/SMK, jadi kenapa harus dihapus ??

Fembi Rekrisna Grandea

Putra

Malang, Indonesia 2014-03-08 Sejak saya belajar di SD, pelajaran yang paling saya sukai adalah TIK.

Sampai-sampai saya sekarang kuliah di jurusan informatika di PTN di

Surakarta.

Clara Nia Indonesia 2014-03-08 Karena tanpa mata pelaaran inni Indonesia akan semakin tertinggal dibanding

negara maju. Tolong jangan membuatkeputusan tidak bijak seperti ini karena

mata pelajaran PTIitu penting!

Sri Sulistiowati Cirebon, Indonesia 2014-03-08 Siswa yang tidak ketinggalan kemampuan akan teknologi komunikasi tidak

akan mudah diperdaya dan dimanfaatkan orang yang mau menipu. Bangsa

kita tidak boleh menjadi bangsa yang tertinggal dalam bidang TIK dan KKPI.

Aris Permadi Indonesia 2014-03-08 Tidak semua guru melek komputer! Bagaimana mau diintegrasikan ke semua

mata pelajaran?

Hendry Gunawan Serang, Indonesia 2014-03-08 Karena KKPI merupakan salah satu penunjang perkembangan dunia

pendidikan di indonesia.

Muhammad Iqbal Depok, Indonesia 2014-03-08 Arnold Pacey (1983) dalam "The Culture of Technnology" telah mengingatkan,

dalam teknologi (termasuk TIK) harus dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek teknis,

aspek organisasi, dan aspek budaya.

Khusus pada aspek budaya (pelajaran nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan

kapabilitas serta kredibilitas pribadi atas aspek teknis dan organisasi dari

teknologi), jelas sangat menentukan masa depan kualitas generasi bangsa. 

Sementara generasi bangsa mendatang adalah generasi penerus di Abad

Informasi tengah ditantang dalam "era perang informasi" untuk menjadi insan

yang saujana dan bijaksana dalam memperlakukan teknologi. 

Tanpa melibatkan ketiga aspek itu, kecenderungan yang bakal terjadi akan

lebih banyak dampak buruk daripada dampak positif dari penggunaan

teknologi.

Edukasi sejak dini menyangkut tiga aspek dari teknologi adalah mutlak. 

Maka, saya perlu mendukung petisi "Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di SMP/SMA dan KKPI di SMK Harus Ada dalam Kurikulum

Sekolah".
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Muhammad Iqbal Depok, Indonesia 2014-03-08 Arnold Pacey (1983) dalam "The Culture of Technnology" telah mengingatkan,

dalam teknologi (termasuk TIK) harus dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek teknis,

aspek organisasi, dan aspek budaya.

Khusus pada aspek budaya (pelajaran nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan

kapabilitas serta kredibilitas pribadi atas aspek teknis dan organisasi dari

teknologi), jelas sangat menentukan masa depan kualitas generasi bangsa. 

Sementara generasi bangsa mendatang adalah generasi penerus di Abad

Informasi tengah ditantang dalam "era perang informasi" untuk menjadi insan

yang saujana dan bijaksana dalam memperlakukan teknologi. 

Tanpa melibatkan ketiga aspek itu, kecenderungan yang bakal terjadi akan

lebih banyak dampak buruk daripada dampak positif dari penggunaan

teknologi.

Edukasi sejak dini menyangkut tiga aspek dari teknologi adalah mutlak. 

Maka, saya perlu mendukung petisi "Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di SMP/SMA dan KKPI di SMK Harus Ada dalam Kurikulum

Sekolah".

eka trisnawati Tangerang, Indonesia 2014-03-08 Masa depan = Masa Berbasis Teknologi Informasi

chriss karras jakarta, Indonesia 2014-03-08 Karena pendidikan adalah fondasi sebuah bangsa, pendidikan adalah acuan

sebuah bangsa yang bermartabat dan berkarater.

Heriyanto heriyanto Indonesia 2014-03-08 Perkembangan Teknologi Komputer software dan Hardware sangat pesat

sekali bahkan hitungan hari dan minggu sudah berganti teknologinya.

Bagaimana mungkin bangsa ini bisa menguasai teknologi dengan cepat kalau

generasinya mudanya gagap teknologi, sehingga pengenalan TIK /KKPI harus

tetap ada di TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi agar tidak

ketinggalan dalam pengembangan teknologi dan informasi.

haidi nullah Indonesia 2014-03-09 Mata pelajaran TIK harus tetap ada di kurikulum sekolah

Theresia Jennifer LG Indonesia 2014-03-09 Saya sangat sangat menyukai pelajaran TIK di kurikulum yang baru yaitu

kurikulum 2013 saya tidak mendapatkan pelajaran TIK saya sangat sangat

KECEWA dengan pemerintah. saya berharap dengan petisi ini TIK dapat

kembali ke sekolah. JANGAN HAPUS MATA PELAJARAN TIK & KKPI DI

KURIKULUM 2013!!. INDONESIA AYO MAJU!!!

Badia Purba Indonesia 2014-03-09 Kita hidup dijaman digital dengan banjir informasi. Kalau anak tidak dibekali

pelajaran tik maka akan jadi korban dampak kemajuan teknologi.

Hanna Natalisa Singapore, Indonesia 2014-03-09 Di sekolah bisa fokus pada pengelolaan berkomputer yang 'sehat' dan ber-

'etika'. Jangan malah dihapus sama sekali.

Fath Imtiaz Indonesia 2014-03-09 mengapa? udah dijelasin artikel tuh =))

Ana Puji Lestari Indonesia 2014-03-09 Indonesia adalah negara berkembang,yang yang saat ini tengah di hadapkan

dengan persaingan global. Kalau mata pelajaran TIk dihapus, apakah jaminan

dari pemerntah untuk mempersiapkan generasi muda dalam hal

mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan global,utamanya dalam hal

pengetahuan tentang teknologi? maka dari itu, saya tidak sepakat jika

pelajaran TIK di hapuskan.

Yulistiyan Wardhana depok, Indonesia 2014-03-09 “Anak TK dan SD saja sudah bisa internetan…”

Salah satu alasan aneh dihapuskannya TIK di kurikulum 2013.

Padahal bisa internetan belom tentu bisa memanfaatkannya dengan baik.

Contoh: untuk berkomunikasi di organisasi, lebih milih menggunakan satu akun

google bersama daripada menggunakan google group.

Belum lagi, ada beberapa kemampuan seperti pemrograman dan desain yang

kalau diajarkan bisa jadi modal bagus buat kerja/lanjut kuliah.

safudin safudin Indonesia 2014-03-09 modal, menghadapi masa depan.....
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Setiawan Kartawidjaja Bandung, Indonesia 2014-03-09 TIK bukan berarti asal sekedar bisa memegang komputer, yang penting bisa

pake MS Word... atau sekedar bisa fesbuk-an / twiteran (menggunakan

Facebook / Twitter / jejaring sosial), tetapi juga memanfaatkan dengan baik,

melatih logika, membuat program untuk membantu pembelajaran, dsb.

Tri Setio Semarang, Indonesia 2014-03-09 kenapa bukan menterinya saja yang dihapus dari muka bumi ini?

yang benar saja mapel TIK mau dihapus, saya bayar pajak bukan buat ngisi

perut orang2 yang ada di pemerintahan tetapi untuk pembangunan nasional,

dan pelajaran TIK ini adalah salah satu mapel yang bisa mempercepat

pembangunan nasional

Galih Satrio Pamuji Indonesia 2014-03-09 Seharusnya pelajaran TIK/KKPI jangan di hapuskan dari kurikulum 2013.

Karena pelajaran TIK/KPPI adalah kunci menuju kemajuan suatu negara

dimana dijaman yang sudah modernyang bener bener membutuhkan ahli ahli

dibidang IT

Christian Siauwijaya Tangerang, Indonesia 2014-03-09 sudah tidak ada pelajaran TIK eh ini malah mau buat UN online

kadang susah di cerna isi otak kemdikbud

Alvino Luberzki Jakarta, Indonesia 2014-03-09 Orang yang memiliki visi tentang tantangan kehidupan & kemajuan teknologi di

masa depan menyadari bahwa peran TIK akan sangat besar.. Jika pemerintah

menghilangkan TIK, sama artinya dengan membiarkan calon generasi penerus

bangsa tenggelam dalam kemajuan zaman, tidak kompetitif, dan terus akan

menjadi bangsa konsumtif untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan TIK.

Gagah Ghaniswara Indonesia 2014-03-09 walaupun anak sudah bisa internetan , main game online 

bukan berarti dia bisa mengerti / paham mengenai dunia Komputer

harusnya jangan di hilangkan 

namun di ganti materi nya

kalau hanya ttg Microsoft Office dan tentang "Pengenalan Komputer" semua

juga pasti sudah tau

ganti materinya menjadi yang lebih dalam, seperti desain web , coding Turbo

Pascal , Video Editing , dan semacam nya

muhamad farikhin cirebon, Indonesia 2014-03-09 tik bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat, berbagai bidang pasti slalu

membutuhkan seorang yang mengerti tik,, bahkan dengan tik kita bisa

menciptakan lapanagan pekerjaan yang sederhana.

Naufal Fikri Setiawan Jakarta, Indonesia 2014-03-09 UN dibikin online dan TIK dihapus?

Arung Raditya Indonesia 2014-03-09 semua siswa butuh mempelajari cara menggunakan perangkat tik..

Bagus Yuliandri Indonesia 2014-03-09 itu wajib, semua orang berhak mendapatkan pelajaran TIK. lagipula TIK bukan

hanya mengenai tentang teknologi, tapi etika tentang menggunakan teknologi

tsb

Cathy Trisdiana Aulia Indonesia 2014-03-09 saya bahkan masih menempuh kuliah semester 6 di pendidikan tik. kalau

matpel ini dihapuskan, saya kerja apa?
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Robert Latumahina Indonesia 2014-03-09 Jika TIK/KKPI dianggap akan memberatkan pemerintah karena implikasinya

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya maka terkesan

pemerintah ingin lepas dari tanggungjawab karena kemanakah anggaran

pendidikan yang 20% itu. Padahal jiga logikanya dibalik, karena adanya

matapelajaran TIK beberapa tahun terakhir sebagai stimulus bahkan

membawa revolusi didalam dunia pendidikan dan pembelajaran, maka TIK

akan tetap dipertahankan dan pemerintah akan menganggarkannya, terlebih

TIK menjadi persyaratan pergaulan di abad 21 ini, sehinga untuk mengejar

ketertinggalan TIK akan dikedepankan tidak hanya sebagai media

pembelajaran tetapi sebagai mata pelajaran seperti tercantum dalam Peraturan

Pemerintah No 19.

Dengan adanya TIK sebagai mata pelajaran maka pemerintah secara tidak

langsung akan dipaksa untuk membangun infrastruktur listrik dan

mengalirkannya hingga pedesaan. Dengan demikian Indonesia akan maju

semakin pesat.

Erika Handoko Palembang, Indonesia 2014-03-09 Bila dengan internet anak-anak mampu menyalahgunakannya ke arah negatif,

maka mapel TIK dan atau KKPI yang bertugas untuk mengajarkan etika

berinternet pada anak. Apa jadinya kalo mapel itu dihilangkan? Ini sudah

jaman globalisasi yang mana akses informasi dan komunikasi tidak ada

batasnya.

Aisyah Handa Muharami East Jakarta, Indonesia 2014-03-09 Menurut saya, pelajaran TIK itu lebih dari sekedar internetan. Di SMA saya

diajarkan photoshop dan corel draw, yang ternyata tidak sedikit dari teman

saya yang akhirnya menyukai software tersebut. Sehingga beberapa dari kami

sangat menguasai bidang itu. Skill seperti ini adalah suatu nilai + dalam

kehidupan. Bukankah itu yang harus diajarkan di sekolah? Murid harus bisa

berorientasi pada nilai pelajaran tersebut untuk dunia sehari-hari untuk

diaplikasikan, bukan nilai di atas kertas semata.

Aisyah Handa Muharami East Jakarta, Indonesia 2014-03-09 Oh God. TIK it's not merely about internet. Saya diajarkan photoshop dan corel

draw dari pelajaran TIK di sekolah. Beberapa dari teman saya suka hingga

memutuskan untuk menguasainya. Semua berawal dari pelajaran di sekolah

tersebut. Kami jadi punya skill lain yang mungkin berguna ke depannya.

Sayang sekali kalau sampai dihapus.

syarifah hafizah Jakarta, Indonesia 2014-03-09 bagaimana anak anak yang tidak punya teknologi seperti komputer atau

laptop? apalagi untuk anak anak di dareah terpencil dan anak anak miskin. dari

mana mereka akan mengenal teknologi kalau bukan disekolah dari pelajaran

tik? apalagi untuk globalisasi sekarang ini? sudah sepantasnya laboratorium tik

disebarkan secara merata di seluruh daerah di indonesia hingga daerah

terpencil. tidak hanya melulu di jakarta yang anda pikirkan! saya yakin dana

tersebut pasti ada jika tidak dikorup oleh tikus tikus dimendikbud. jadi, jangan

hapus matpel TIK. :)

Revy Prameshizta Jakarta, Indonesia 2014-03-09 Alasan pentingnya pelajaran TIK sejak dini salah satunya adalah menghindari

adanya pejabat di masa depan menyebut alamat email <a

href="mailto:KOMISISEMBILAN@YAHOO.COM"

rel="nofollow">KOMISISEMBILAN@YAHOO.COM</a>..

dimas nugroho jakarta, Indonesia 2014-03-09 kejadiannya tipis tipis sama IPA mau dihilangkan nih, alesannya "terintegrasi"
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Donny ND Jakarta, Indonesia 2014-03-09 Tiru Bangsa Jepang n Korea.

Mereka belajar dari mana saja sumber bisa terperoleh termasuk apapun dg

Guru2 yg keratif.

jangan membatasi anak Indonesia yg mau maju, n mengkotak2an pengajaran

seenak yg berkuasa.

Ingat menabur n menuai hukum kehidupan.

Bila tdk pernah menabur / tanam / belajar mungkinkah mengetahuinya?

Mengetahui yg benar berbeda dg asal.

Belajar adalah cara mengetahui yg benar, asal klik klak adalah asal rtelah tau

berinternetan.

Salam,

Alija Lavihusna Adhari Indonesia 2014-03-09 Karena Saya mau belajar tentang TIK dan ini adalah pelajaran kesukaan saya.

Yusuf Arofat Bojonegoro, Indonesia 2014-03-09 Saya adalah mantan guru TIK, saya tidak ingin calon guru/guru TIK yang

sudah mengajar di boykot dari tugas dan pekerjaannya.

pustaka ida putu Indonesia 2014-03-09 karena saya sedang kuliah s1 teknologi informatika

alfa morot Indonesia 2014-03-09 kami para calon guru TIK tidak jelas harus berkerja dimana,pikirkan kami

bukan hanya pikirkan perut anda-anda semua

Hery Purwanto Karawang, Indonesia 2014-03-10 Semoga pemerintah mau mendengarkan apa suara rakyatnya.......

Moh Abu Choir Indonesia 2014-03-10 wajib

Luluk Amalia Indonesia 2014-03-10 Mata Pelajaran TIK harus ada dalam kurikulum sekolah, karena siswa masih

membutuhkan bimbingan untuk menjadi kreator bukan hanya sebagai pemakai

henri kurniawan Indonesia 2014-03-10 TIK sangat berguna untuk bekal siswa mengenal komputer secara positif dan

skill dasar yang harus ada untuk bersaing di dunia global. Banyak masyarakat

pedesaan yang belum mengenal tentang perangkat TIK itu sendiri

Asih Rahayu Indonesia 2014-03-10 Tanpa pelajaran TIK, siswa dapat menggunakan perkembangan tekhnologi

tanpa batas dan etika, sehingga membentuk pribadi melek tekhnologi tapi

miskin budaya

Aan Sayudi Pekanbaru, Singapore 2014-03-10 yang sudah pandai saja masih harus belajar, apalagi yang belum pandai

denia nurjanah Indonesia 2014-03-10 karena TIK sangat berguna bagi saya dan anak bangsa indonesia lainnya...

icha khoerunisa Indonesia 2014-03-10 kami masih memerlukan pelajaran TIK sangat penting

Anissa Rantika Putri Indonesia 2014-03-10 kepada mentri pendidijkan jangan hapus TIK

fuji yani nur lestari Indonesia 2014-03-10 karena pelajaran tik sangat membantu kita dalam memahami tentang peralatan

tik terutama komputer

Reza Rahayu Indonesia 2014-03-10 karena saya belum mengetahui lebih jauh pelajaran TIK, juga TIK itu sangat

penting bagi kehidupan manusia modern.

resti meidinar Indonesia 2014-03-10 bapak pendidikan jangan hapus TIK

edi rosadi cilegon, Indonesia 2014-03-10 anak-anak berhak untukmendapatkan bimbingan cara penggunaan teknologi

yang benar.

Riki Nurfadilah Indonesia 2014-03-10 "Karena saya sangat membutuhkan pelajaran TIK"

UNTUK MEMBANTU PEMBELAJARAN LAINNYAA

SANDI DARMAWAN Indonesia 2014-03-10 KARENA SAYA SUKA  PELJARAN TIK

dan butuh untuk membantu pel lainnya

ineu nurhasanah Indonesia 2014-03-10 Pelajaran TIK sangat penting bagi kita semua,, karena pelajaran ini bisa

membuat kita tau banyak hal..

fini nurpriantini Indonesia 2014-03-10 karena TIK sangat penting untuk mengetahui hal ygkita belum tau
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dian daniarti Indonesia 2014-03-10 bapak pendidikan jangan hapus TIK

elsa marliyanti Indonesia 2014-03-10 karena tik cukup menyenangkan

sarah jeni nurlita Indonesia 2014-03-10 tolong jangan hapus pelajaran TIK. karna saya sangat suka

NURDINI HASANAH

DINI

Indonesia 2014-03-10 KARENA TIK BISA KAMI MANFAAT KAN UNTUK BISA LEBIH BERKREASI

DAN MENAMBAH PENGETAHUAN TENTANG BUDAYA LUAR YG KITA

TIDAK TAHU

indra ardiansyah Papua New Guinea 2014-03-10 suka tik 

sngat butuh untuk menunjang pel lainyya

riska aulia Indonesia 2014-03-10 krena TIK bsa menghibur

Azhar Rabni Indonesia 2014-03-10 Sebagai Guru TIK berlatar belakang pendidikan Sistem Informasi, prihatin

terhadap kemampuan komputer siswa/i yang tidak sesuai dengan kompetensi

dan kebutuhannya.

ayi apaniati ayi Indonesia 2014-03-10 bapak pendidikan jangan hapus TIK please

adjie yudhistyra Indonesia 2014-03-10 karna saya ingin mengetahui banyak tentang TIK

tina apriyanti royani Indonesia 2014-03-10 sebab dengan adanya pelajaran tik kita dapat mengetahui dan memahami

lebih luas tentang cara cara menggunakan perangkat tik

Mohamad Izzul Hanif Slawi, Indonesia 2014-03-10 Karena agar masyarakat indonesia ngga ketinggalan pengetahuan tentang

teknologinya

sri mulyani Indonesia 2014-03-10 Kenapa TIK harus ada??

Karena yang dibutuhkan anak tidak cuma bisa ngegame dan

internetan....Tetapi anak juga membutuhkan bimbingan bagaimana cara

menggunaan teknologi yang baik

Ferry D.S. Indonesia 2014-03-10 Dasar dari TIK

Baskara Maitri Karuna Indonesia 2014-03-10 HARUS ADA!, agar negara kita lebih berkembang dalam bidang Teknologi

informasi!

Samsiatun Aisiah Indonesia 2014-03-10 TIK bukanlah sekedar alat untuk menunjang KBM tetapi TIK adalah sebuah

ilmu yang harus diberikan kepada peserta didik untuk dapat berkompetisi di era

globalisasi

Daniel Lim Medan, Indonesia 2014-03-10 Penting bagi para siswa/siswi Indonesia untuk mempelajari ilmu TIK.

Penghapusan ini juga akan menimbulkan kemungkinan yang merugikan

pemerintah bila pelajaran TIK dihapus dari kurikulum 2013 serta Indonesia

akan semakin bobrok dan gaptek, melihat perkembangan yang sangat pesat di

bidang teknologi.

Essa Kurniawan Indonesia 2014-03-10 TIK dihapuskan =kurikulum indonesia kembali ke KBK .

akan mudah dibodohinya anak anak generasi ini dengan teknologi.dan mereka

akan semakin terjeremus ke yang 'negatif'

Daniel Lim Medan, Indonesia 2014-03-10 Bila TIK aja dihapus, gimana Indonesia mau menghadapi Amerika Serikat yang

kekuatan teknologinya begitu besar.

#PemerintahHarusMakinMajuBukanMundur

Betty Amalia Bogor, Indonesia 2014-03-10 pelajar perlu mendapatkan mata pelajarana TIK setidaknya untuk mengetahui

etika dalam berkomunikasi di dunia maya, pada saat browsing misalnya.

Mereka boleh copy paste dari google image dengan menyertakan sumbernya..

Saya sungguh iri dengan pelajar sekarang. Mereka mendapatkan hal-hal yang

tidak saya dapatkan ketika masih sekolah. Jadi sayang kalau dihapuskan.
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Adam Adnan Indonesia 2014-03-10 Karena Pelajaran TIK bukan untuk browsing saja melainkan mengetahui cara

kerja komputer ..

Jika pelajaran TIK di hapuskan bisa dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan

menjadi generasi terpuruk dari teknologi .

Dian Widi Indonesia 2014-03-10 Mata pelajaran TIk sangat penting dan sangat di butuhkan oleh2 adek2 kita

sebagai penerus bangsa, Dan jangan melihat TIK dari sisi negatif tapi melihat

dari sisi positifnya. Dan bagaimana indonesia akan bisa bersaing dengan

negara lain, jika kurukulum TIK ditiadakan??

hindin wahid Indonesia 2014-03-10 TIK dan KKPI adalah tulang punggung penguasaan dan etika penggunaan

Teknologi Informasi

Fendi Arie Wibowo Indonesia 2014-03-10 Sangat menolak penghapusan TIK

moh safii Indonesia 2014-03-10 Perkembangan IT sangat cepat tanpa ilmu IT pelajar pasti akan ketinggalan

dari negara lain, apalagi sekarang era pasar bebas.

Abdul Aziz Muhammad

Ridwan

Indonesia 2014-03-10 Karena saya tidak ingin anak dan cucu kita nanti gagap teknologi.

Kholid Havidz Muzaky Indonesia 2014-03-10 Karena saya masih ingin belajar TIK/KKPI

Ini sangat penting bagi saya generasi muda.

Kalau tidak ada pelajaran ini sama saja seperti membodohkan generasi

bangsa, emang sengaja ya pengen punya generasi bodoh dan gagap

teknologi, dasar pemerintah sampah, suatu hari nanti kau akan lihat, biar

semua orang di muka bumi menjadi saksi, aku bersumpah akan

menghancurkan pemerintah dunia!

Mawardi S.Pd Indonesia 2014-03-10 Karena ini sangat penting dalam berglobalisasi..,

suci setianingsih Jakarta, Indonesia 2014-03-11 jangan hapus mata pelajaran yang membuat anak2 bisa mengerti penting

komunikasi dan teknologi informasi, jangan jerumuskan anak2 dengan

menjauhkannya dari pengawasan terarah

Aldi Alfarizi Indonesia 2014-03-11 Karena pelajaran TIK sangat bermamfaat bagi kehidupan di tengah semakin

majunya perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi

Silvi Agustin Indonesia 2014-03-11 Saya kurang setuju, jika pelajaran TIK harus di

hilangkan, karena pelajaran TIK sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-

hari. Alasan WAMEN pun mengenai pelajaran TIK harus dihilangkan seperti :

“Anak TK dan SD saja sudah bisa internetan…” Alasan ini kurang masuk akal

karena jika pelajaran TIK harus dihilangkan karena anak TK dan SD sudah

bisa internetan, mengapa bahasa indonesia tidak dihilangkan juga ? Bukan kah

bahasa Indonesia pun anak Tk dan SD sudah bisa.

Jadi, sebaiknya pelajaran TIK tidak dihilangkan.

tri wiyanto Indonesia 2014-03-11 banyak siswa yang belum kenal komputer

Asep Saripudin Indonesia 2014-03-11 sebagai bekal dalam penguasaan teknologi"yang beretika dalam pemanfaatan

teknologi untuk menunjang keilmuan lainnya"

FAISAL RIZQI Indonesia 2014-03-11 TIK sangat penting untuk saat ini

Eko Yuli Rusmanto Indonesia 2014-03-11 Ditempat kami ada Mapel Produktif Namanya Computer Basic Training. Jika

KKPI dihilangkan bagaimana nasib anak-anak yang masih buta tentang

teknologi

Sri Cahyati Indonesia 2014-03-11 Kalau pelajaran tik dihilangkan bagaimana jadinya kemampuan anakku dalam

menguasai komputer, kalau harus kursus malah jadi nambah-nambah biaya...

kalau ada pelajarannya di sekolah kan bagus....

Ratna Sari Indonesia 2014-03-11 TIK itu sangat bermanfaat bagi kita selain bisa menambah wawasan TIK juga

bisa bikin kita asik :)
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amal fauzan Indonesia 2014-03-11 tik itu seru............. kenapa mesti di hapus...

pia oktapiani Indonesia 2014-03-11 tik sangat dibutuhkan bagi kami para pelajar

Slamet Kuswantoro Indonesia 2014-03-11 TIK media belajar di sekolah perlu pendampingna guru

Munawar Mataram Indonesia 2014-03-11 Guru KKPI SMKN 8 Mataram

ayuamrita putri Djakarta, Indonesia 2014-03-11 saya duduk kelas X, dan secara otomatis saya meraskan kurikulum baru ini.

dan tidak adanya pelajaran TIK, saya merasa bahwa banyak diantara kami

(murid) merasa "dianggap cukup" dalam bidang komputer, padahal sebenarnya

masih banyak di antara kami yang belum begitu mngerti mengenai komputer.

oleh karena itu, saya sangat meras peljaran TIK harus dibangkitkan kembali.

Nurdiono S.Pd Indrapura, Indonesia 2014-03-11 Bapak Menteri dan semua pejabat tinggal dikota besar yg segala sesuatu

tersedia dgn mudah...kalau mau...tinggalah di pelosok perkampungan kecil

selama setahun..lalu putuskan apakah TIK/KKPI pantas dihapuskan...!!

zainal abidin Indonesia 2014-03-11 Teknologi Bagian tak terpisahkan dari kebutuhan manusia modern

Deri Gustira Indonesia 2014-03-11 pemerintah seharusnya memahami kalau yang namanya pengintegrasian

pelajaran TIK/KKPI ke semua mata pelajaran sampai kapanpun tidak akan

terlaksana. pemerintah harusnya cerdas dan bijak.

ahmed kemal Indonesia 2014-03-11 Karena Indonesia masih ketinggalan dalam hal IPTEK

Fauzi Gusman Indonesia 2014-03-11 Karena pelajaran TIK masih dibutuhkan oleh para siswa!!!

zufikar fikar Indonesia 2014-03-11 karena indonesia masih banyak yang belum menguasai tik, terutama dibidang

industri yang kebanyakan menggunakan teknologi canggih

Muhammad Yusuf Indonesia 2014-03-11 Assalamu'alaikum Wr Wb

TIK bukan sekedar main internetan saja.. tpi masih banyak yang harus di

kembangkan.. munhkin anak TK cuma main internetan saja.. tapi coba lihat

kedepan nya, anak TK cuman main-main saja, tapi pelajar SMP, SMA dan

seterusnya masih membutuhkan pelajaran ini.. Mohon Bapak M. Nuh mengerti

akan pendapat ini..

Wassalamu'alaikum Wr Wb..

lukman fauzi Indonesia 2014-03-11 karena kita memerlukan tambahan pngetahuan mengenai teknologi terkini,

mungkin di gedung dpr sono, banyak yang oon tik.

mohamad ilham Indonesia 2014-03-11 karena belajar TIK sangat menyenangkan.

Bebenk Satria Indonesia 2014-03-11 Sundul gaaaaan

rian faturahman Indonesia 2014-03-11 TIK masih diperlukan untuk para pelajar agar bisa menguasai ilmu teknologi.

WASSALAM.

neng dinda alifhia Indonesia 2014-03-11 menurut saya jangan dihilangakan ,karena indonesia tanpa TIK bisa

GAPTEK!!!

Kobato Hasegawa Indonesia 2014-03-11 karena TIK masih diperlukan untuk ANIME Indonesia..!!

Theo Septian Dani Indonesia 2014-03-11 TIK masih dini di Indonesia.. para pelajar cuma baru bisa internetan saja.. jadi

TIK harus di junjung tinggi..

Fidya Rahmawanti Indonesia 2014-03-11 Indoseia masih gaptek pak!

Sa'roni S.Kom Indonesia 2014-03-11 Ini Zaman modern dan TIK adalah pelajaran penting untuk zaman ini.

muhammad ihsan

hambali

Indonesia 2014-03-11 pelajaran TIK itu sangat lah penting karena TIK belum masuk sampai papua

karena saya pernah mengeceknya sampai ke papua ternyata tidak semua

orang papua bisa mengenal internett!!

Anom Gilang P Indonesia 2014-03-11 Karena TIK itu dibutuhkan, banyak orang yang masih gaptek, dan TIK

dibutuhklan untuk GAMER

IMAM IHSAN Indonesia 2014-03-11 karna TIK bagisayah sebagian dari hidup ku tanpa TIK saya mati
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sutarsa asa Indonesia 2014-03-11 TIK/KKPI PENTING BANGET!!!!

Ayu Putu Kartika Devi Denpasar, Indonesia 2014-03-11 Bukankah ini hanya akan menjadikan Indonesia tidak mengalami kemajuan di

bidang teknologi?

Asta Aditya Indonesia 2014-03-11 MaPel TIK tidak hanya sekedar asal belajar mengetik dan berinternet dengan

komputer, tapi juga di MaPel TIK ini juga diajarkan tentang penggunaan

teknologi khususnya komputer secara efektif dan efisien. Selain itu, di TIK juga

mengajarkan etika-etika penggunaan TIK yg tidak semua siswa dapat pelajari

secara autodidak.

jika alasan pemerintah menghapus Mapel ini dengan alasan tidak sanggup

memfasilitasinya, menurut saya ITU BUKAN SEBUAH ALASAN! karena sudah

kewajiban negara untuk memberikan pendidikan yg layak untuk semua warga

negaranya. APBN 20% untuk pendidikan yg seharusnya bisa lebih banyak

digunakan untuk peningkatan fasilitas sekolah di daerah terpencil malah

digunakan untuk membuat 160 paket soal UN yg kualitasnya SANGAT

DIRAGUKAN (mengingat pelaksanaan UN 2013) dan rentan dengan

munculnya indikasi penyelewengan dalam berbagai macam bentuk.

Handoko . Bandung, Indonesia 2014-03-11 Bisa untuk nilai tambah anak saya di sekolah... ;)

muhammad hadis Indonesia 2014-03-11 TIK adalah mata pelajaran yg harus diajarakan pada abad ke-21, saya tak bisa

membayangkan bila matpel TIK taka ada dalam struktur kurikulum

Dwi Susilo Kudus, Indonesia 2014-03-11 sangat aneh jika pada zaman IT seperti sekarang justru pelajaran TIK/KKPI

dihapus dari kurikulum. Di kota kecil dan di pinggirin banyak masyarakakat

yang belum melek IT....

Muhammad Taufiq Kudus, Indonesia 2014-03-11 Siswa sangat membutuhkan bimbingan pemanfaatan tik yg sehat dan benar.

Siswa juga butuh pembelajaran yg terarah dan terencana dengan baik. Hidup

guru tik!

Selamat berjuang!

Nessyahana Clarisa West Jakarta, Indonesia 2014-03-11 Pelajaran TIK dibutuhkan untuk membekali siswa dengan kemampuan

penggunaan tekonologi yang terarah. TIK juga memfasilitasi generasi penerus

bangsa untuk maju dari ketertinggalan pendidikan di Indonesia

Son Ardhynata Sukarno

Mudha

Indonesia 2014-03-11 Mahasiswa Teknik Informatika

Robin Cosamas Jakarta, Indonesia 2014-03-11 Etika dan dasar-dasar penggunaan TIK perlu diajarkan sejak dini (SD-SMP).

Sedangkan SMA/SMK juga perlu untuk mempersiapkan diri kepada dunia

kerja, bermasyarakat, maupun melanjutkan ke perguruan tinggi.

Chusni Mubarok Sampang, Indonesia 2014-03-11 Karena perkembangan teknologi semakin hari semakin maju, dan hamper

seluruh kegiatan sehari-hari menggunakan teknologi

Muhammad Manaf Surabaya, Indonesia 2014-03-11 Karena faktanya banyak guru yang belum siap dengan kurikulum terintegrasi.

Samuel Christian Indonesia 2014-03-11 Karna saya lebih suka dan bisa mendalami materi

Hengki Febriyanto Banjarnegara, Indonesia 2014-03-11 TIK tidak hanya internetan, tetapi bagaimana etika dan pendayagunaan

Teknologi secara bijak ditanamkan pada setiap individu peserta didik. Masih

banyak generasi penerus bangsa Gaptek. Apakah para pembuat kebijakan

menginginkan generasi penerus hanya terkagum-kagum dan terpukau melihat

kemajuan teknologi negara lain nantinya?

Agung Syarief Indonesia 2014-03-11 TIK wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia

kusno adhitama Indonesia 2014-03-11 TIK masih dibutuhkan untuk anak didik kita yang sdh dipengaruhi dampak

negatif internet, jadi harus dibimbing dan diarahkan melalui mapel TIK/KKPI.

Ahmad Pram Prayogo

Pangestu

Indonesia 2014-03-11 TIK masih sangat penting dalam sekolah, dari sekolah menengah pertama,

ataupun atas, ini di gunakan untuk siswa bisa memahami dan menggunakan

perangkat dengan baik, apalagi di masa teknologi canggih seperti sekarang
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Ananda Budi Setyono Indonesia 2014-03-11 IT is fun! :)

Randa Kurniadi Indonesia 2014-03-11 Anak TK/SD yg sudah bisa komputer harus dibimbing kearah yang benar.

Bukan malah dihapus kurikulumnya

mohammad hanifah nur

shafrudin

Indonesia 2014-03-11 saya seorang calon guru TIK sebaiknya pelajaran TIK bukan di hapus

melainkan di ganti karena di masa SMA siswa dididik bukan menjadi bisa tapi

untuk mengasah otak si anak seperti contohnya biologi matematika dan fisika

pelajaran ini tidaklah terpakai saat kita kuliah tapi dengan mempelajari ini kita

jadi hebat dalam berhitung dan menghafalkan sesuatu , dari kesimpulan ini

menurut saya SMA dalam bidang IPA pelajaran TIK bukanlah microsoft office

lagi melainkan pemograman seperti C sederhana dengan pelajaran

pemograman si anak di latih untuk menjalankan logika logika mereka.jadi yang

tadinya di sekolah sma kita hanya bisa mendapatkan jago berhitung dan

menghafal dengan tik pemograman si anak pun jago dalam hal berlogika dan

itu sangat membantu di masa kuliah yang dimana logika kita harus berjalan

Esa Rahmayanti Al-

Rasyid

Indonesia 2014-03-11 Karna menurut saya pendidikan TIK itu sangat penting... banyak anak TK bisa

main Internet tapi apa bisa mengaplikasikan berbagai aplikasi dalam komputer

dan sejenisnnya.. Saya saja yang sudah SMK tingkat 3 masih mengaku

kesulitan dan butuh banyak belajar

erwin kurniawan ST Kudus, Indonesia 2014-03-12 pengetahuan akan teknologi ada di mata pelajaran ini, jangan biarkan anak-

anak untuk tersesat dalam perkembangan teknologi, terutama moral

berteknologi mereka, hati saya menjerit saat saya melihat berita ada anak-

anak yang telah menyelewengkan teknologi dengan tanpa moral, seperti

peredaran pornografi dan pemanfaatan teknologi untuk hal yang membuat

mereka tambah bodoh.......

JUNAEDI SP.D Indonesia 2014-03-12 ALASAN YANG DISAMPAIKAN WAMEN DIKBUD TIDAK SESUAI

DILAPANGAN

syahri dalimunthe Indonesia 2014-03-12 TIK dihilangkan, maka  generasi muda indonesia bakal hanya jadi BUDAK

dinegeri sendiri. Semua negara di dunia berlomba untuk menguasai IT, tapi di

indonesia IT kok jadi barang haram untuk  dipelajari

miftahur rozaq Indonesia 2014-03-12 karena aku guru TIK di MTs

farahjita salsabilla Indonesia 2014-03-12 karena saya suka tik

binti lailatul nafi'ah Indonesia 2014-03-12 menyenangkan

felik ginting Indonesia 2014-03-12 Karena TIK sangat diperlukan di tengah arus jaman teknologi dan mampu

menggunakan TIK dengan baik dan benar.

Selain itu juga diperlukan TIK dalam pengembangan budaya, intelektual, dan

sebagainya.

Hendra S,Pd Indonesia 2014-03-12 Karna saya sebagai Lulusan Pendidikan Teknik Informatika dan mengajar TIK,

dan saya merasa keputusan penghapusan TIK adalah sesuatu yang tidak

dipikirkan secara matang

masykuri Ikhsan Kediri, Indonesia 2014-03-12 TIK & KKPI sebagai upaya membekali generasi muda untuk tidak jadi manusia

"Katak dalam Tempurung" sehingga muncul generasi yang berwawasan luas

dan menjadi generasi yang " ora nggumunan lan ora kagetan"
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mat rukun Lamongan, Indonesia 2014-03-12

Untuk:

Mendikbud, M.Nuh, Jangan Hapus Matpel TIK & KKPI di Kurikulum 2013,

Kemdikbud di Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA, Kemdikbud di Jl. Jenderal Sudirman

Senayan Jakarta, 10270

Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP/SMA dan

KKPI di SMK Harus Ada dalam Kurikulum Sekolah

Salam,

[mat rukun]

Claudia Sarumpaet Indonesia 2014-03-12 Jangan biarkan pendidikan di Indonesia semakin mundur!

dian danu wijaya Indonesia 2014-03-12 saya tidak setuju karena sangat penting dengan pelajaran tersebut

Edwin Prayoga Indonesia 2014-03-12 Saya sangat tidak setuju bila mata pelajaran TIK di hapus dikarnakan jaman

sekarang sudah banyak yang mengunakan teknologi mulai dari komunikasi

sampai sumber pembelajaran.... Mau bagaimana dengan anak cucu kita bila

TIK dihapus... apakah mereka akan ketingalan zaman dan mereka kembali lagi

ke zaman'nya ( Purba Kala )

Pepi Sri Lestari Indonesia 2014-03-12 menurut saya, pelajaran TIK tidak boleh dihapuskan dari kurikulum 2013.

karena tanpa pelajaran TIK, kami takkan bisa mengenal pelajaran TIK dengan

lebih jauh lagi, tolong dipertimbangkan lagi, TIK itu sangat penting apalagi saya

termasuk orang yang suka komputer. terimakasih

devy putri yulianti Indonesia 2014-03-12 menurut pendapat saya ,pelajaran tik ituh pelajaran yang sangat saya sukai

.dan  sangat penting bagi masa depan

siti Ririn Karlina Indonesia 2014-03-12 Karena sebagian besar siswa belum mahir dalam bidang TIK

Hana Nurul Pauziah Indonesia 2014-03-12 saya tidak setuju pelajaran TIK di hilangkan  karena TIK modal utama buat kita

sebagai siswa-siswa mengenal dan mendalami IPTEK biar kita bisa jadi orang

yang nggak GAPTEK.

Silvia Fitriani Indonesia 2014-03-12 Saya tidak setuju pelajaran TIK itu di hilangkan karena masih banyak siswa yg

belum bisa mempelajarinya dengan benar

Fauzan Nurzaman Indonesia 2014-03-12 menurut saya TIK jangan di hapus di kurikulum 2013 karena makin

tertinggalnya negara ini gimna mau bersaing dalam teknologi, sedangkan mata

pelajaran teknologinya di hilangkan…

Indra Ramadhan Indonesia 2014-03-12 agar murid-murid masa mendatang bisa mempelajari, pelajaran TIK di masa

mendatang...!!

Danan Setiawan Indonesia 2014-03-12 Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diseluruh dunia khususnya di-

Indonesia semakin lama semakin maju otomatis tenaga pengajarpun semakin

diperlukan...

TIK untuk kemajuan suatu bangsa!!!!

Oti Kusmiati Indonesia 2014-03-12 Karena saya masih membutuhkan pelajaran TIK

Nova Astuti Indonesia 2014-03-12 saya tidak setuju karena TIK itu penting bagi masadepan semua orang.

Mohammad Syofhan

Kamil

Indonesia 2014-03-12 Karena TIK perlu terus dikembangkan bukan malah dihapus dari mapel , TIK

juga sangat dibutuhkan oleh banyak siswa-siswi di Indonesia untuk masa

kedepannya dengan semakin majunya perkembangan Teknologi .

Nissa Destyani Indonesia 2014-03-12 Saya tidak setuju mapel TIK dihapus karena TIK dapat membuat negara

Indonesia maju

iwan sutiawan Indonesia 2014-03-12 saya tidak setuju bila TIK di hilangkan, karena kita harus bisa mempelajari ilmu

TIK,. bagi orang yang belum mengetahuinya TIK itu masih belum dikenalnya.
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Maulana Yusuf Tojirin Indonesia 2014-03-12 TIK sangat penting..

karena negara kita masih membutuhkan teknologi.

nunung nuryanti Indonesia 2014-03-12 karena pelajar indonesia masih membutuhkan pelajaran TIK.

Hayati Nufus Aslamah Indonesia 2014-03-12 menurut saya, pelajaran TIK jangan dihapus dalam kurikulum 2013 karena

masih dibutuhkan untuk kepentingan dimasa depan

Hery Budianto Indonesia 2014-03-12 Negara maju adalah negara yang mampu menguasai TI dalam segala bidang.

peran TI ?TIK sangat penting demi masa depan anak didik disekolah, sebagai

dasar mereka mengembangakan penguasaan TI ...

agustini rahmadany Pangkalanbun, Indonesia 2014-03-12 karena saya adalah guru mapel TIK yang sudah sertifikasi TIK

khairina gusfiarni Indonesia 2014-03-12 karena pelajaran ini penting untuk anak sekolah

najila ramadhina Indonesia 2014-03-12 Agar teknologi tidak terbuang sia-sia seperti hanya untuk bermain game dan

agar anak indonesia bisa berinovasi untuk menciptakan teknologi baru yang

lebih canggih dan bermanfaat

albert simon Indonesia 2014-03-12 Saya setuju dengan integrasi TIK ke mapel lain, tetapi untuk dihapus menurut

saya kurang tepat, mohon dipikirkan lagi apa konsekuensinya.

Muhamad Djuanda Jakarta, Indonesia 2014-03-12 ini bukan masalah anak tk sudah mengerti internet atau tidak,tapi rakyat

indonesia juga butuh yang namanya kemajuan tekhnologi dan TIK salah satu

pelajaran yang bersangkutan dengan tekhnologi...TOLONG untuk dep

pendidikan agar JANGAN di hapus kurikulum ini.TERIMA KASIH

Darry Poernomo Surabaya, Indonesia 2014-03-12 kemjuan teknologi sangat penting untuk diajarkan, dan juga agar siswa dapat

memilih yang baik dan buruk di bidang TIK

aim videoproject godong grobogan, ID 2014-03-12 Tidak setuju. sangat sangat tidak setuju.

Mohammad Hafizh

Hafizh

Indonesia 2014-03-12 dengan adanya pelajaran tik, siswa diharapkan untuk lebih dalam mendalami

dunia teknologi. disamping itu, pada mata pelajaran ini, siswa juga akan

diberikan wawasan tentang penggunaan teknologi secara benar dan

bertanggung jawab

Rifa'i S.Pd Indonesia 2014-03-12 Saya yakin hampir semua manusia yang ingin bersaing dengan dunia luar

tentu sangat penting dengan kita mempelajari TIK maka jika mapel TIK

dibunuh, apakah pemerintah memang menginginkan anak bangsa indonesia

selalu tertinggal dengan bangsa lain karena kita menjadi makhluk yang

GAPTEK...??????????

dan_ pemuda Kuala Kapuas, Indonesia 2014-03-12 Sebab.... TIK/KKPI pintu gerbang untuk menuju IT atau berbasis Teknologi.

Ibarat program gemar membaca, mana mungkin bisa terlaksana dengan baik,

bila yang bersangkutan/banyak orang tak bisa membaca (buta aksara)........

he... he....

Rasya Azka Jakarta, Indonesia 2014-03-12 globalisasi needs computer

Retno Kusumawati Jombang, Indonesia 2014-03-12 karena ilmu TI tak kan pernah berakhir, selalu update sesuai perkembangan

jaman

Sandi Prayoga Indonesia 2014-03-12 Seperti Hal nya Bahasa Indonesia, semua orang bisa berbahasa Indonesia

tetapi kenapa Bahasa Indonesia masih di gunakan begitu pula TIK walau

banyak orang tahu mengenai itu tapi perlu juga TIK dimasukan kedalam

KuriKulum

Sunandar skom Indonesia 2014-03-12 bagaimana nasib anak bangsa jika TIK dan KKPI dihilangkan... sekarang az

masih banyak siswa yang belum bisa menggunakan komputer
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Nur Afif Safiudin Indonesia 2014-03-13 TIK menurut saya tetap diperlukan, jika saya bandingkan dengan mapel

Prakarya, yang mana siswa dituntut untuk bekerja dan kreatif, tapi materi

prakarya belum cukup untuk menampung kemampuan siswa dikarenakan

teknologi yang digunakan belum modern, Jadi saya setuju jika TIK tetap ada,

dan contennya di perbaiki, dengan lebih memperbanyak mengeksplor

kreatifitas siswa, terima kasih...

eka fuji astuti Indonesia 2014-03-13 perkembangan zaman semakin maju apalagi di zaman globalisasi ini segala

hal berkembang dengan pesat , tentunya teknologi semakin cagih dan maju

pula . untuk itu jika pelajaran TIK di hilangkan mungkin kita sebagai bangsa

indonesia tidak dapat menguasai canggihnya tekhnologi pada zaman

globalisasi ini

pastinya kita tidak ingin menjadi manusia bodoh di zaman canggih ini dimana

hampir setiap pelajaran yang ada di tunjang dengan adanya matpel TIK ini 

kami mohon sebagai siswa SMP untuk tidak menghapus matpel TIK !

terima kasih

Gunawan Herlambang Indonesia 2014-03-13 Saya mendukung TIK Dalam bentuk apapun dan saya tidak mau pelajaran tik

di hapus

risman toro Indonesia 2014-03-13 Karna saya masih membutuhkan pelajaran TIK

Ersya Sudrajat Ciamis, Indonesia 2014-03-13 karena pelajaran TIK sangat menunjang untuk kita dimasa depan.

Hikmah Presa Indonesia 2014-03-13 Untuk memajukan bangsa, sebaiknya pelajaran TIK tidak dihapus karena pada

zaman modern ini TIK sangat diperlukan dalam berbagai bidang.

febylia salsadian Ciamis, Indonesia 2014-03-13 Because pelajaran TIK masih sangat dibutuhkan oleh generasi muda seperti

kita. Kalo tidak! Apa kata dunia?? :O

Febria Dwisalsa Indonesia 2014-03-13 Saya tidak setuju pelajaran TIK dihapus karena masih banyak yang harus kami

pelajari sebagai generasi penerus bangsa

DENISA ASRI Indonesia 2014-03-13 Saya tidak setuju pelajaran TIK dihapus karena saya rasa masih ada banyak

yang harus kita pelajari dari TIK sebagai generasi muda

Gun Gun Iskandar Bandung, Indonesia 2014-03-13 Jika TIK/KKPI dihapus maka akan semakin banyak daerah tertinggal dari

teknologi informasi dan rakyat akan makin mudah dibodohi.

gilang candra pratayuniar Indonesia 2014-03-13 supaya lebih bisa menelaahi pelajaran TIK lebih dalam

DADAN PERMANA Indonesia 2014-03-13 pelajaran tik penting untuk bekal bekerja di kantor ,di bank

jujun junansah Indonesia 2014-03-13 karena pelajaran TIK bisa membantu mata pelajaran yang lain,sedangkan di

daerah terpencil ada yang belum mengenal  TIK tetapi pelajaran TIK  malah

akan dihilangkan ,seharusnyakan di KEMBANGKAN bukan di HILANGKAN !!!

Tanda tanya bagi kami yang memerlukan pelajaran TIK ???

DADAN PERMANA Indonesia 2014-03-13 adanya mapel KKPI/TIK bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dasar

penguasaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (INFORMATION

AND COMMINICATION TECHNOLOGY) kepada siswa, terutama dalam

menghadapi lapangan kerja dikemudian hari, dan penyajian materi pada mapel

KKPI/TIK juga untuk mengarahkan pada penguasaan kemampuan dasar

tersebut serta Sikap Positif dalam penggunaan perangkat TIK.

yatin hartini Indonesia 2014-03-13 karena bagi saya jika tidak ada pelajaran TIK maka kita sebagai murid akan

tertinggal oleh kemajuan teknologi oleh negara lain :) ^^

fajar ramdhan Indonesia 2014-03-13 yaaa,, bicara tentang TIK saya itu ahlinya dan menurut AJAY TIK itu adalah

makanan seharihari,,kalau TIK di hapus saya tidak bisa belajar

menDOWNLOAD jadi intinya TIK ADALAH BELAHAN TANGAN SAYA

dian indriani Indonesia 2014-03-13 dunia ini semakin maju, dan komputer merupakan bagian daripada teknologi.

apabila pelajaran tik dihapus mana mau maju indonesia.
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ndiez cmuuet ea ea

muachhhh

Indonesia 2014-03-13 kalu tik tidak ada apa kata duniaa....?

hidup tidak indah kalu tdk d iringi tik ?  kembang kan lakh tik terus agra

indonesia maju

miftah pebriyanti Indonesia 2014-03-13 jangan hapus pelajaran TIK karna anak indonesia masih membutuhkan

pelajaran TIK :)

Dede Reno Suryana Indonesia 2014-03-13 tik itu di ibaratkan cahaya dalam kegelapan yang menerpa bangsa

indonesia.dengan adanya ilmu tik diharapkan bangsa indonesia bisa lebih

maju, dan sekarang apabila pel tik dihapuskan itu sama artinya ingin

menggelapkan wawasan tentang teknologi. ayolah saya mohon jangan sampai

dihapus yang namanya pel tik, supaya bangsa ini semakin maju dan bisa

bersaing di dunia luar

hamba allah ( farhan ) Indonesia 2014-03-13 karena kalo tidak ada TIK saya gak bisa masuk TV

yuke berliana Indonesia 2014-03-13 saya bisa dan tau teknologi komputer dari pelajaran TIK,saya yakin bapak

menteri juga bisa dan tau teknologi  itu belajar dulu dari pelajaran TIK.

jadi tidak ada alasan untuk menghapus pelajaran TIK!!!!!

SADID GANTENG Indonesia 2014-03-13 ah paduli

nofrizal nofrizal Semarang, Indonesia 2014-03-13 karena TIK / KKPI adalah dasar penguasaan TI

Sunario Aritonang Indonesia 2014-03-13 Fokusnya bukan hanya pada kemampuan, tapi etika dan moral.

dodi heryadi Indonesia 2014-03-13 sangat penting demi kemajuan dan kecerdasan anak didik bangsa untuk

menggapai cita-citanya diperlukan teknologi it yang mempuni mahir, jangan

sampai kita dihack dan ditindas dalam teknologi yang sudah canggih dan maju

pesat sekarang ini, sampai-sampai kita ketinggalan, dan yg paling penting

content matpel TIK nya yang harus diperbaiki, dan kepada para pejabat, TIK

disekolah yang dibahas bukan internet saja, tp berbagai macam aplikasi yang

disipakan para siswa untuk terjun kedunia usaha/dunia industri atau juga untuk

melanjutkan ke Perguruan tinggi. terima kasih...wassalam

Mila Utami Situbondo, Indonesia 2014-03-13 karna kesejahteraan saya ada d TIK

Sudrajat S.Kom Indonesia 2014-03-13 Mata Pelajaran TIK tidak hanya mengajarkan bagaimana mengoperasikan

komputer dengan baik dan benar, melainkan beretika dan berakhlak dalam

bersosialisasi dengan siapapun di dunia maya..

Nurkholis Kholis Semarang, Indonesia 2014-03-13 Karena materi TIK masih dibutuhkan peserta didik dan guru pengampu mapel

lainnya belum bisa diandalkan kalau diintegrasikan ke mapel lainnya

Hasby Lubis Indonesia 2014-03-13 Karena TIK itu Sangat diperlukan di masa yang akan datang.

marini wijaya Indonesia 2014-03-13 karena dengan mempelajari dasar-dasar teknologi secara khusus yg

digabungkan dalam satu bidang mata pelajaran, saya selaku salah satu siswi

di indonesia dapat lebih memahami teknologi dari dasar. selain itu, saya

mohon pikirkanlah nasib para guru TIK yg tersebar diseluruh indonesia.

Fandy Mohammad Indonesia 2014-03-13 Biar ga gaptek

Risna Rahayu Indonesia 2014-03-13 Jika alasan dihilangkannya pelajaran TIK cuma karena “Anak TK / SD sudah

bisa main game dikomputer dan berinternet ”, Jadi tidak perlu lagi ada

pelajaran Bahasa Indonesia karena anak TK / SD pun sudah bisa berbahasa

Indonesia !

Nurdin S.Pd., M.A. Peureulak, Indonesia 2014-03-13 saya faham pentingnya mapel TIK di sekolah karena saya sebagai pengawas

sekolah
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Ghitsa Nurrohmah Indonesia 2014-03-13 Jika TIK/KKPI dianggap akan memberatkan pemerintah karena implikasinya

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya maka terkesan

pemerintah ingin lepas dari tanggungjawab , bagaimanapun    pemerintah tidak

boleh lari dari tanggung jawab , dan kita masih ingin belajar matpel TIK .

komay alamsyah Indonesia 2014-03-13 Saya rasa bukan dihapuskan pelajaran TIK/KKPI nya akan tetapi kualitas

pengajaran yg mengikuti perkembangan dunia IT pd saat ini dan masa

mendatang....adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai guru TIK/KKPI.

Dona SKA & Reggae Indonesia 2014-03-14 Karena kami masih MEMBUTUHKAN PELAJARAN TIK!! untuk masa depan

Anak Bangsa.

Tidak Ada TIK tidak ada lagi Kecerdasan Teknologi!

Tina nurhasanah Indonesia 2014-03-14 TIK masa depan kita semua,.. bila tak ada TIK takkan ada kehidupan yang

baru ,.. :D

toyichi Full IPUL Indonesia 2014-03-14 dengan adanya TIK zaman ini semakin canggih & MODERN

saipul muiz Indonesia 2014-03-14 Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pasti ilmu TIK diperlukan

untuk menjalankan perangkat tersebut..... :) :v

Herni Yanti Indonesia 2014-03-14 Kalau alasannya karena banyak sekolah di Indonesia yang belum teraliri listrik,

kenapa imbasnya jadi pada dihilangkannya pelajaran TIK ?

Pembangunan di Indonesia saja yang belum merata dan banyak instansi

pemerintah yang menyalah gunakan uang pembangunan sarana prasarana

untuk rakyat !!

Tri Nurjanah Indonesia 2014-03-14 Kalau pelajaran TIK di hilangkan, kita tidak akan tahu lagi teknolgi yang akan

berkembang nantinya !!

saipul muiz Indonesia 2014-03-14 Karena perkembangan teknologi sangat pesat pasti ilmu TIK diperlukan untuk

mengoprasikan perangkat tersebuttt....:V :)

atep riski Indonesia 2014-03-14 Dengan ilmu TIK saya bisa ngoprasikan komputer, dikit-dikit :), dan tanpa TIK

hidup akan terasa hampa

wkwkwk :D

Ressa Nuringtyas

Nuringtyas c muach

muach thuea cmuet

thueae

Indonesia 2014-03-14 Kalo gak ada TIK kapan mau bisa ngetik di Microsoft Office Word

Diki Eldis Fauzi Indonesia 2014-03-14 Tanpa TIK kita tidak akan hidup sepraktis sekarang, apalagi kalau kita

kembangkan...

Sandi Iswandi Bandung, Indonesia 2014-03-14 Mau dibawa kemana anak didik kita apabila TIK dihilangkan. okey mereka bisa

belajar secara otodidak tapi bagaimana mereka meredam kemajuan arus

Globalisasi yang semakin mengerikan. bagaimana mereka tahu cara

penggunaan TIK yang benar

Gina Khoerunnisa Indonesia 2014-03-14 Jika matpel TIK dihilangkan, bagaimana Indonesia bisa maju ? Sedangkan

untuk para calon pegawai yang berhadapan langsung dengan computer

mereka akan sangat membutuhkan matpel TIK.

muhtar efendi Indonesia 2014-03-14 "Anak TK dan SD saja sudah bisa internetan…" emang TIK cuma internet

....!indonesia coba berkaca pada china mengapa sampai maju dalam TIK

andre agassi Indonesia 2014-03-14 karna TIK mempunyai peran penting dalam informasi

wahyu riswandi Indonesia 2014-03-14 karna mapel TIK sangat mengasyikan dan memberi informasi bagi pelajaran
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Daffa Eka Fakhri Indonesia 2014-03-14 Karena TIK bukan hanya untuk internet saja,tapi masih banyak yg harus di

pelajari tentang TIK & Komputer .....

jadi d kurikulm 2013 TIK harus ada biar pemimpin d masa depan menjadi

pintar ...!!!!!

ahmad said dudin Indonesia 2014-03-14 eeeuuuuhhh te rame ath ri eweh tik mah.

Ade sutardi Indonesia 2014-03-14 karna pelajaran TIK sangan mengasikan....

pikri zulfikri Indonesia 2014-03-14 agar anak indonesia terbebas dari keterpurukan

Muhammad Fawaz Az-

Zahid

Indonesia 2014-03-14 karena TIK Penting Utk Masa depan Siswa/i nanti Agar mereka pintar utk

mempelajari Teknologi Masa depan,dan membuat Teknologi Tsb......

yayang lis nirmayanti Indonesia 2014-03-14 apabila TIK dihapus indonesia tidak akan maju seperti negara lainya

selsi oktaviani Indonesia 2014-03-14 TIK membantu bangsa indonesia menjadi salah satu negara yang maju.jadi

mohon pelajaran TIK jangan dihapus

riki santoso Indonesia 2014-03-14 karna di pelajaran tik selain internet masih banyak lagi yang harus di pelajari di

pelajaran TIK

yuliana siti nurazizah Indonesia 2014-03-14 karena jika pelajaran tik di hapus banyak generasi selanjutnya yang tidak akan

mengenal internet

arief ihwani arief Indonesia 2014-03-14 karena ingin lebih banyak  mendapatkan ilmu dari tik

ihsan setiawan Indonesia 2014-03-14 mengaaaapa pelajaran tik di hapus,kalao macam tu anax indonesia bsa bdo

eaa kan

RESYA FAUZIAH Indonesia 2014-03-14 Karena TIK sangat berperan penting bagi kehidupan kita semua !!!

ami emelia putri zahra Indonesia 2014-03-14 karena tidak semua orang bisa menggunakan peralatan TIK

RISMAYA PUSPITASARI Indonesia 2014-03-14 Karena jika matpel TIK di hapus peranan teknologi informasi dan komunikasi di

indonesia tidak akan maju seperti di negara lain !!!

gina gustina Indonesia 2014-03-14 karena pelajaran TIK sangat penting

pera rahmawati Indonesia 2014-03-14 karena mata pelajaranTIK sangat penting untuk INDONESIA maju

Adly Noor Indonesia 2014-03-14 IT adalah dasar dari semua ilmu..

Wildan Al Hadad Aziz Indonesia 2014-03-14 karena saya suka sekali mata pelajaran TIK

Aghniya DP Indonesia 2014-03-14 karena pelajaran TIK itu sangat penting bagi zaman sekarang

DZaky Rifai Jakarta, Indonesia 2014-03-14 Pelajaran TIK penting diajarkan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dan

bukan hanya sekedara alat bantu pembelajaran. Apalagi saat ini kemajuan

begitu cepat tentu TIK sebagai ilmu harus dipejari secara mendalam.

Hery Sucahyono Weleri, Indonesia 2014-03-14 Sudah jamannya semua harus menguasai IT

achmad tarmiji kudus, United States 2014-03-14 untuk bersaing ilmu dengan luar negeri supaya menjadi negara yang maju.

Firman TM Jakarta, Indonesia 2014-03-15 seneng kali ya.. ngeliat bangsanya bodoh n gaptek, biar bisa dibodohin n

dijajah sama negara lain. negara lain udah lari, nah.. kita masih lenggak

lenggok sambil ngondek.. haadeeuuuhhh...

Firman TM Jakarta, Indonesia 2014-03-15 seneng x ya.. ngeliat bangsanya sendiri bodoh n gaptek. biar bisa terus

dibodohin n dijajah terus sama negara lain. negara lain udah lari, kita masih

lenggak lenggok sambil ngondek. haddeeuuuhhhh...

Jafar Sidiq Cikarang, Indonesia 2014-03-15 karena mata pelajaran tik adalah mata pelajaran yang sngat bermanfaat untun

semua anak bangsa.

dan apabila mata pelajaran tik dihapus mungkin akan bertambah banyak

siswa-siswa anak sekolah yang gaptek dengan teknologi.

jadi saya harap mata pelajaran tik jangan dihapus sampai kapanpun.

Mochammad Kurnia Bekasi, Indonesia 2014-03-15 Sederhana, ngawur apabila dihapus!
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Suwiarta Aquariawan Negara, Indonesia 2014-03-15 saya merupakan guru KKPI di SMK, saya mendukung dengan penolakan

dihapusnya matpel TIK dan KKPI.

azura novitri Indonesia 2014-03-15 karena ini menyangkut masa depan bangsa kita

Muhammad Zaki Fariz Indonesia 2014-03-16 wajib lah ! mending gue aja sekalian jadi menteri pendidikan sini dah biar beres

wkwk -_-

Faisal Muhammad Indonesia 2014-03-16 Karena pelajaran TIK sangat lah penting..

seharusnya para siswa didik teori praktik dasar console komputer seperti

penggunaan perintah command promd (CMD), pemahaman etika, dan lain lain.

Bukan materi penghidupan komputer

terima kasih

Susilo Ana Pati, Indonesia 2014-03-16 Jk mapel TIK dihilangkan Indonesia semakin ketinggalan dg negara lain

dibidang teknologi terutama komputer.

Ardi Ajang Kusnadi Indonesia 2014-03-16 Untuk siswa khusunya didaerah Mapel TIK sangatlah berguna dan manfaatnya

dapat dirasakan lsg karena mereka memperoleh skil didlm bidang komputer

sehingga mereka dapat bekerja atau mengembangkan/membuka

kewirausahaanya di lingkungan masyarakat sebagai bekal kehidupanya di

masyarakat.

TUWUH PURNOMO Indonesia 2014-03-16 ada TIK saja masih kayak gini, apalagi dihapus?

Apri Jeni Indonesia 2014-03-16 di kabupaten saya tidak semua menguasai TIK kebanyak mereka dari dusun

semua maka anak kami banyak menanyakan "kapan kami bisa belajar TIK"ini

dari kelas 7 Smp yang sudah Kurukulum 2013...anak anak bangsa sangat

membutuhkan belajar TIK dari Dusun/Desa...TIK?KKPI Jangan hapus karena

mereka membutuhkan

Dimas Riadi Indonesia 2014-03-17 Pembelajaran masa kini yang mengarah ke perkembangan teknologi informasi

dengan internet mempersyaratkan semua pelajaran  untuk berbasiskan TIK,

Rahayu Dwi Harnum Indonesia 2014-03-17 di masa depan teknologi tentu akan semakin berkembang.. kalau tidak ada

yang mengendalikan mau bagaimana nasib anak-anak kita kedepannya??

Aulia Rachmat Tangerang, Indonesia 2014-03-17 karena TIK adalah pondasi agar raknyat indonesia bisa maju

Piter Lomo Indonesia 2014-03-17 Karna TIK masih sangat dibutuhkan Generasi Muda

Fuad Muhammad Bekasi, Indonesia 2014-03-17 I &lt;3 TIK

annisa syahfitri Indonesia 2014-03-17 karena tik merupakan perkembanga suatu teknologi,jika kita tidak mempelajari

tik bagaimana kemajuan teknologi informasi dan teknologi di indonesia??

farras tsany Malang, Indonesia 2014-03-17 karena TIK bukan hanya tentang INTERNETAN(nge-net), tolong dicermati

INDRATO DWI Indonesia 2014-03-17 tidak ada tik maka teknologi indonesia makin mindur

SULHAN FATHONI Indonesia 2014-03-18 mapel TIK jangan disamakan dengan sekedar bisa mengoperasikan Komputer,

tetapi dasar pemakaian dan tata krama penggunaan serta banyak lagi yg

diperoleh dr TIK

Agustin Cindy Malang, Indonesia 2014-03-18 Globalisasi is a must, jangan sampai anak Indonesia ataupun orang Indonesia

mudah dibodohi karena keterbelakangan dalam teknologi.

Rachmad Rinaldie Indonesia 2014-03-18 Karena indonesia perlu untuk jadi negara yang mampu menciptakan Teknologi,

bukan yang hanya menikmati.
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Achmad Zulkarnain Indonesia 2014-03-18 Mutu pendidikan di seluruh Indonesia Masih tergolong rendah, baik itu guru

maupun siswa belum tentu mahir/paham dengan pelajaran Komputer, Ujian

Nasional  tahun lalu 2012 Saja masih manual tidak online, trus pendistribusian

soalnya juga tidak serempak lagi, belum lagi ada kebocoran soal dan

terindikasi markup proyek pula. Tidak semua pejabat daerah melek internetan

bos la, malah pak nuh mau melikuidasi TIK/KKPI! pemerintah mau membodohi

masyarakat namanya.....yuk kita sama sama ujuk rasa minta copot/turuni aja

pak nuh sebagai mentri pendidikan! Pak Nuh itu bukan mentri pendidikan

namanya, itu mentri pembodohan masyarakat!

Hadi Djuhartono Bogor, Indonesia 2014-03-18 bini gw guru TIK

aini mufidah Indonesia 2014-03-18 jaman teknologi sekarang makin berkembang,kenapa harus dihilangkan kalau

mata pelajaran ini dibutuhkan utk masa depan. jadi wajib ada terus nih

pelajaran

M Raynaldo Sandita

Powa

Indonesia 2014-03-18 Anak TK/SD memang banyak yang sudah bisa bermain internet/game PC/dsb.

Namun, yang perlu digarisbawahi, mereka hanya "bermain". Mereka tidak

mengerti esensi dari teknologi itu sendiri. Mereka akan menjadi bebas dan liar

dalam pemanfaatan teknologi tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang baik.

Dan perlu diketahui juga, banyak sisi lain dari IT yang tidak dapat dipandang

hanya sebatas "game/browsing internet untuk anak TK/SD. Mapel TIK harus

ada di SMP Sederajat dan SMA Sederajat.

Riky Tarnando Tangerang, Indonesia 2014-03-18 Mata Pelajaran TIK diperlukan dalam kurikulum Indonesia untuk memfasilitasi

minat siswa terhadap komputer.

Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas yang memadai dalam

pembelajaran TIK sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

KRISTADI SUTRISNO Indonesia 2014-03-18 TIK penting untuk skill siswa

suhery handoko Tangerang, Indonesia 2014-03-18 karena, matpel TIK adalah jawaban untuk tantangan masa depan.

dudih gustian Indonesia 2014-03-19 penting karena Komputer adalah jawaban di zaman ICT

ary haryanto Indonesia 2014-03-19 karena pengenalan tik di smp dan sma juga kkpi di smk merupakan bekal

dasar selain dari pada itu dengan adanya tik dan kkpi anak anak bisa lebih

mengenal dasar dasar komputer coba pemerintah pusat kroscek di daerah

banyak anak anak yang baru bisa mengoperasikan komputer hanya karena

adanya pelajaran tik dan kkpi kalo menganggap di sd udah terima itu salah

karena pelajaran di sd tidak sesuai dengan pola pikir anak sd itu yang saya

tahu setelah mempelajari pelajaran komputer anak sd materinya terlalu berat

coba lakukan croscek langsung ke daerah jangan menyuruh anak buah

Alexander Ones Indonesia 2014-03-19 Karena kalau tidak dididik teknologi sejak dini, nanti kalau udah gede,

pengetahuan tentang teknologi sangat kurang

apalagi indonesia merupakan negara yang lambat perkembangan

teknologinya

kalau pelajaran TIK dihapuskan, mau jadi apa Indonesia ????

Indonesia ngga bisa bersaing di kanca Internasional

Ahmad Zaaeni Indonesia 2014-03-19 mata pelajaran tersebut penting untuk di kembangkan demi masa depan

bangsa dan negara

Branitasandhini

Wijayanto

Indonesia 2014-03-19 Karena TIK akan sangat berguna untuk masa depan dalam bidang pekerjaan

dan lain-lain. Juga membuat tersalur nya informasi untuk pendidikan lebih

cepat seperti pelatihan lebih enak disertai slide

Danil Acep Indonesia 2014-03-19 perlu membina dan mengarahkan dampak positif dan negatif dari perangkat

TIK, salah satunya di sekolah melalui pelajaran TIK....

tyas desti Jakarta, Indonesia 2014-03-19 di jama teknologi saat ini mempelajari tik adalah sebuah kebutuhan
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Srondol Hazmi Indonesia 2014-03-19 Negera sebesar Indonesia tak bisa dikelola tanpa menggunakan teknologi

tinggi. Internet adalah salah satunya.

Happy Lengkong Indonesia 2014-03-19 Ini hidup saya.


