
 

 

LEMBAGA KOMUNITAS IT GREEN 
NO. AKTA NOTARIS : 02 

NOTARIS : MUHAMMAD SYAFEI, SH 

Technopreunership & 

Wirausaha 

Workshop & 

Training ICT Wacth 2014 

PORTO FOLIO 
Visi Misi dan Kegiatan 

 

Ceo & Founder : Abdul Kadir Syamsuir 

Unit-unit Kerja : 

 
 

1. Unit Kerja ICT 

Watch 

2. Unit Kerja Green 

Partnership 

3. Unit Kerja 

Pelatihan dan 

Kewirausahaan 

4. Unit Kerja 

Pendidikan Non 

Formal 

5. Unit Kerja e-

commerce 

6. Unit Kerja 

Konsultan IT 

7. Unit Kerja Job 

Hunter 

8. Unit Kerja Go to 

School & Campus 

9. Unit Kerja Green 

Inovator & 

Incubator 

 

P E R U M A H A N  T A M A N  P E R M A T A  H I J A U  B L O K  L / 3  S E I  S E M A Y A N G  
M E D A N  -  I N D O N E S I A  

Solusi masalah IT yang sehat 
 



[Lembaga Komunitas IT Green] 

 

 

Page 2 

 

 
KOMUNITAS IT KOTA MEDAN 
Perumahan Taman Permata Hijau Blok L/3 Sei Semayang, Medan 

5/4/2014 PORTO FOLIO LEMBAGA KOMUNITAS IT GREEN 

 Handphone : 0821 6405 7424 
Pin BB : 234249b6 
Email : akadirsyam.itg@gmail.com 
Grup FB   : Facebook.com/groups/ITGreen.on 
Fan Page : Facebook.com/page/ITGreen.on 

Sejarah Komunitas IT Kota Medan 

Berawal dari keprihatinan kami selaku akademisi dan praktisi di bidang TI 
(teknologi informasi) dimana kami ingin menyelamatkan dunia pendidikan di 
indonesia yang sudah dijadikan lahan bisnis oleh sebagian oknum dimana 
mahasiswa hanya diajarkan cara mencari kerja tapi tidak diajarkan bagaimana 
menciptakan lapangan kerja sehingga mereka hanya mengejar nilai akademik 
(IP) bukan skill (kompetensi) yang sebenar nya sangat dibutuhkan di dunia usaha 
dunia industri (dudi) atau pun kewirausahaan. 
 
Ingin mengembalikan kehidupan TI yang sehat untuk kota medan dan sekitar nya 
serta indonesia pada umum nya dimana dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi membuat pelaku di dunia TI sangat lah bebas tanpa 
pengawasan sama sekali yang berakibat pada muncul nya tindakan-tindakan 
yang memanfaat kan dunia TI untuk tujuan negatif dan kriminal (cyber crime) 
dengan memanfaat kan ketidak tahuan pemakai TI itu sendiri, maka kami 
menggagas sebuah komunitas TI yang memiliki visi IT yang sehat dan peduli 
terhadap lingkungan hidup dan spiritual. 
 
Komunitas IT Kota Medan adalah peleburan dari konsultan IT Surya Abadi 
Mandiri Komputer (SYAMKOM) serta beberapa komunitas yang sudah ada 
sebelumnya yaitu Komunitas Free Software Indonesia dan Komunitas Robot Hijau 
Indonesia yang selanjutnya melebur menjadi Komunitas IT Kota Medan yang 
diresmikan akhir tahun 2011. 

Solusi it yang sehat 

Abdul kadir syamsuir 

Solusi masalah IT yang sehat 
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Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan Lembaga Komunitas IT Green adalah di bidang 
sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk mencapai maksud tersebut 
maka diadakan beberapa kegiatan seperti : Workshop (pelatihan), 
Study Club (kelompok belajar), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Outbound Training, Seminar 
dan Diskusi, Studi Banding, Pelestarian Lingkungan Hidup dengan 
Gerakan Go Green dan Spiritual. 

 

 

Visi dan Misi 

Adapun visi Lembaga Komunitas IT Green sebagai berikut : 
 

 Menjadi Komunitas IT terbesar dan terdepan di tahun 2015 
dalam mempelopori pemakaian IT yang sehat dan berwawasan 
ingkungan serta spiritual. 

 Memberikan kontribusi kepada Indonesia dengan gerakan 
penghijauan (Go Green) melalui IT. 

 Memberikan kontribusi kepada Indonesia dengan menciptakan 
Technopreunership muda di bidang ICT. 

 
Adapun misi dari Lembaga Komunitas IT Green sebagai berikut : 
 

 Menyelamatkan kualitas pendidikan khususnya IT di Indonesia. 

 Menyadarkan dan mempelopori penting nya menggunakan IT 
secara sehat. 

 Menghidupkan kembali kesadaran akan manfaat IT yang sehat. 

 Membekali pelajar, mahasiswa dan umum untuk menjadi 
seorang Technopreuneurship dan wirausahawan. 
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Produk Lembaga Komunitas IT Green 
 

 

Workshop dan Training : 
- Linux Fundamental 
- Networking Fundamental 
- Cisco Fundamental 
- Mikrotik Fundamental 
- Java Programming Fundamental 
- Android Fundamental 
- WEB Design 
- Design Grafis 
- Animasi dan Multimedia 
- Hardware Troubleshooting 
- Teknisi Komputer, Laptop dan Handphone 
- Teknisi Jaringan LAN dan Wireless 
- Instalasi Server (Windows Os dan Linux Os) 
- Robotik dan Artificial Intelegent 
- Elektronika dasar dan embeded system 

 
 

Design dan Pembuatan : 
- Software Application 
- Jaringan Perkantoran dan Warnet 
- Animasi dan Multimedia 
- Robot 
- E-Learning 
- E-Commerce 
- Web/portal 
-  
 

Seminar dan Workshop 
- ICT 
- Technopreuneur 
- Digitalpreuneur 
- Enterpreuner 
- Outbound dan Inbound 
- Hypnosis 
- Motivator 
 
 

Uji Kompetensi 
- Perkantoran (Ms.Office/Office Suite) 
- Design Grafis (under windows/under linux) 
- Cisco Academy 
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Legalitas dan Struktur Organisasi 

Lembaga Komunitas IT Green 
 

 

Legalitas IT-green 

 
Nama Akta  :  Lembaga Komunitas IT Green 
Nomor  :  02.- 
Notaris  :  Muhammad Syafei, S.H. 

 

 
Struktur Organisasi IT-green 
 
Ketua  :  Abdul Kadir, ST 
Sekretaris :   

Bendahara :  Lestari Endah Wijayanti, SE 

 

 

 

 

 

 

Ketua 

Abdul Kadir, ST 

Unit Kerja 

1. Komunitas IT 
2. Komunitas IT Pramuka 

3. ICT Wacth 

Workshop & Training 

1. ICT 
2. Inbound & 

Outbound 

Sekretaris 

 

 

Bendahara 

Lestari E.W., SE 

 

 

Konsultan IT 

 

Uji Kompetensi (LSK 

TIK) 
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Program Kerja 2014 

 

 

1. Inovator Muda Indonesia 2014 

Tujuan : mencari orang-orang muda khususnya kalangan mahasiswa dan pelajar dari indonesia 

yang memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi. 

Kerjasama : PT.Telkom Indonesia, Keminfo, Kementrian Pariwisata dan Kreatif, Mendiknas, Bank 

Mandiri, Operator Three. 

2. Green Cyber Crime 

Tujuan : membentuk satuan tugas khusus di bidang pencegahan pelaku kejahatan di bidang IT 

dan membantu unit kerja cyber crime polda sumatera utara di dalam mengungkap kasus-kasus di 

bidang kriminalitas dunia maya. 

Kerjasama : Kanit Cyber crime Poldasu, Cyber crime Kodam Bukit Barisan, Keminfo, Kementrian 

Pertahanan, APTIKOM, ICT Wacth, Internet Sehat. 

3. Green Traineer 

Tujuan : mendidik pelajar, mahasiswa, umum untuk memiliki kemampuan di bidang yang sesuai 

dengan kemampuan nya. Tidak hanya di bidang IT tapi juga di kewiraushaaan. 

Kerjasama : Mark Education Center, Saint Center, Qosmic. 
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4. Green go to school and campus 

Tujuan : mengadakan sosialisasi mengenai it yang sehat, ict wacth, kewirausahaan, 

technopreuneurship di sekolah dan kampus yang bekerjsama dengan komunitas it kota medan. 

Kerjasama : operator telekomunikasi, keminfo, mendiknas, diknas, perusahaan di bidang it, 

penerbit. 

5. Green Job Hunter 

Tujuan : menyediakan informasi awal dan membantu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan 

pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan minat nya. Termasuk mengadakan seminar dan 

workshop untuk menunjang ke dunia usaha dan industri. 

6. Green Consultant 

Tujuan : menyediakan jasa konsultasi di bidang IT untuk perusahaan atau instansi atau sekolah 

dan perguruan tinggi. 

Kerjasama : Green Technology Informatica Solusindo. 

7. Green e-commerce 

Tujuan : menyediakan jasa penjualan on line dan membantu UKM yan ingin berbisnis secara 

online. 

Kerjasama : Google, Menteri Koperasi, Menteri UKM, PNPM, Keminfo. 

8. Green Partnership 

Tujuan : melakukan kerjsama dengan mitra dan instansi atau institusi pendidikan yang ingin 

bekerjasama dengan komunitas it kota medan. 

Kerjasama : Mie Ayam Jamur Original Mahmud, VSI, Wira Usaha Mandiri, Cisco Academy, Three 

Operator. 

9. Green Business Plan 

Tujuan : membantu start up yan baru memiliki ide bisnis untuk diwujudkan ke dalam suatu bisnis 

nyata yang bisa dipasarkan secara online. 

Kerjasama : wirausaha mandiri, Telkom Indigo Incubator, Keminfo INAICTA. 

10. Green Incubator 

Tujuan : melakukan pelatihan (boot camp) selama satu minggu untuk membentuk seseorang 

menjadi technopreneurship di bidang IT. 

Kerjasama : Balai Pendidikan Non Formal, Medan Outbound, Mark Education Center, Sains 

Center, Qosmic. 
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Kegiatan Lembaga Komunitas IT Green 

 

 MINI WORKSHOP 
 

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

Melihat kondisi kampus AMIK INTel Com GLOBAL INDO Kisaran yang sudah layak dijadikan salah satu kampus unggulan IT 

khususnya untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di daerah Asahan dan sekitarnya dengan sarana dan prasarana yang ada namun 

hasil yang diharapkan dari perolehan mahasiswa dari tahun ke tahun tidak signifikan bahkan ada kecenderungan dari tahun ke 

tahun jumlah penerimaan mahasiswa baru yang diterima semakin menurun, Hal itu terus berlanjut sampai penerimaan mahasiswa 

baru tahun 2012 ini. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu terobosan lain di dalam pencarian mahasiswa baru serta 

konsep dan strategi marketing yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sehingga percepatan jumlah mahasiswa yang 

diharapkan untuk dapat diterima di kampus AMIK INTeL Com Global Indo Kisaran akan semakin meningkat. Sehubungan 

dengan hal diatas kegiatan promosi marketing mahasiswa baru yang akan dilakukan lebih menitik beratkan pada aspek edukasi, 

pembelajaran dan transfer teknologi informasi baru dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta 

kebutuhan di dunia pendidikan khususnya SLTA/SMK/MA yang ada di daerah-daerah. Sehingga kesenjangan teknologi antara 

kota dan daerah tidak perlu ada lagi. Oleh karena itu diperlukan suatu tim yang kompak dan disiplin tinggi serta memiliki visi dan 

misi yang sama guna mensukseskan penerimaan MABA (mahasiswa baru) tahun ajaran 2013/2014 di kampus AMIK Intel Com 

GLOBAL INDO Kisaran. Tim Marketing yang ada akan dibentuk dari 3 (tiga) Prodi (Program Studi) dimana masing-masing 

Prodi diwakili oleh Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi masing-masing sebagai penanggung jawab dan pelaksana di lapangan. 

NAMA DAN TEMA ACARA 

Kegiatan ini bernama “Road Show Seminar Mengenal Model Pembelajaran Ubiquitous Sebagai Media Pembelajaran Digital 

Masa Depan” . Acara ini bersifat gratis dan dikhususkan hanya untuk kelas 3 (tiga)  SLTA/SMK/MA atau sederajat baik negeri 

maupun swasta. 

Agenda Umum Seminar 

1. Memberikan gambaran umum apa yang dimaksud dengan U-Learning 

2. Memberikan penjelasan dan praktek langsung penggunaan U-Learning di sekolah. 

3. Mengadakan tanya jawab seputar teknologi komputer terbaru. 

4. Melakukan penyebaran angket atau quisoner ke peserta seminar. 

5. Mengadakan game khusus IT dan pembagian doorprice. 

6. Penyerahan cindera mata bagi sekolah yang di datangi. 

7. Penandatanganan Kerjasama (MOU) untuk kegiatan IT di sekolah. 

Rincian Kegiatan Seminar 

1. Waktu pelaksanaan pada saat jam kerja atau jam sekolah dari hari senin sampai sabtu. 

2. Tanggal pelaksanaan ditentukan dari kesepakatan dengan pihak sekolah dan AMIK INTeL Com GLOBAL INDO Kisaran. 

3. Tempat pelaksanaan seminar di ruang Aula atau Laboratorium Sekolah Masing-masing. Bagi Sekolah yang tidak memiliki 

Aula atau Laboratorium yang memadai maka Pihak AMIK INTeL Com memberikan fasilitas aula kampus sebagai tempat 

acara secara gratis. 

4. Target peserta seminar adalah siswa kelas 3 (tiga) SLTA/SMK/MA atau sederajat. 

5. Fasilitas yang diberikan ke peserta seminar adalah sertifikat, aqua gelas dan voucher diskon biaya kuliah di AMIK INTeL 

Com GLOBAL INDO. 
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SARANA DAN PRASARANA TIM MARKETING 

Untuk menunjang kelancaran kegiatan di atas diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut : 

1. Transportasi tim marketing ke sekolah-sekolah (1 buah mobil grand max) 

2. Akomodasi tim marketing (makan dan minum) 

3. Laptop 1 buah, Tablet 2 buah dan 1 buah projector beserta layar 

4. Perangkat modem router 1 buah dan printer warna 1 buah 

5. Brosur dan kalender AMIK INTeL Com GLOBAL INDO 

6. Souvenir (tas, kaos, pin, voucher, plakat) 

7. Spanduk 

 

   

   

   
DOKUMENTASI MINI WORKSHOP 
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 SEMINAR & WORKSHOP 
Roadshow Program Indigo Incubator 

Medan, 16 April 2013 

Pada hari Jumat 22 Maret 2013 yang lalu, PT. Telkombersama PT. Telkomsel meluncurkan program pengembangan bisnis 

untuk perusahaan rintisan atau startup di bidang industri kreatif digital yang dinamakan Indigo Incubator. Program ini 

merupakanperpaduan dari program yang telah ada sebelumnya yaitu Indigo Fellowship dan Indigo Venture (kompetisi 

dan penghargaan bagi karya teknologi digital terbaik) dan Program Inkubator Bisnis Bandung Digital Valley.Output yang 

diharapkandari program ini adalah terbentuknyasejumlah startup dengan karyakreatif digitalyang telah teruji baik dari 

sisi pasar, produk maupun bisnisnya, sehingga siap untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi entitas bisnis dengan skala 

nasional atau bahkan global. “Industri kreatif digital memiliki prospek yang sangat baik. Namun sayangnya di 

Indonesiajumlah dan kualitas perusahaan rintisan, diferensiasi produk, performansi, SDM, dukungan kepada perusahaan 

rintisan serta pendanaan masih di bawah standar. Telkom mengambil peran aktif dalam memperbaiki aspek-aspek 

tersebut”ujarJoddy Hernady, SeniorGMInnovationandDesignCenterPT. Telkom, pada acara sosialisasi program Indigo 

Incubator di hadapan komunitas pengembang software di Medan, 16 April 2013. Kegiatan sosialisasi ini merupakan 

bagian dari rangkaian sosialisasi program serupa yang juga telah diselenggarakan di Jogjakarta (4/4) 

danjakarta(10/4)serta akan diselenggarakan di Surabaya (23/4), Bali (26/4) . Setiap perusahaan startup yang terpilih 

untuk mengikuti program Indigo Incubatorakan mendapatkan berbagai macam dukungan dalam bentuk fasilitas, 

layanandan pendanaan yang disediakan oleh Telkom.Dukungan pengembangan bisnis tersebut berupa seed capital 

hingga Rp. 250 juta dan venture capital hingga Rp. 2 Miliar per perusahaan startup; tempat kerja yang bersifat co-

working space dan telah dilengkapi oleh infrastruktur digital;server dan perangkat lain yang digunakan untuk 

pengembangan dan pengujian aplikasi;akses kepada platform teknis yang telah dimiliki oleh Telkom Group; mentorship 

atau pendampingan bisnis oleh professional yang telah teruji di bidangnya bekerjasama dengan MIKTI (Masyarakat 

Industri Kreatif TIK Indonesia), hingga kerjasama strategis untuk memasarkan produk yang dikembangkan kepada 150 juta 

pelanggan Telkom dan Telkomsel di Indonesia dan di 10 negara lain dimana Telkom dan Telkomsel telah mengembangkan 

bisnisnya. Peserta program Indigo Incubatortidak dibatasi hanya untuk startup yang telah memiliki produk saja namun juga 

terbukabagi startup yang baru memiliki ide produk. Calon peserta dapat mengikuti seleksi berdasarkan kategori yang 

sesuai, yaitu kategori Innovative Idea untuk ide produk atau produk yang belum diuji ke pasar namun dinilai memiliki 

peluang bisnis yang sangat baik, kategori Innovative Product untuk produk yang telah terbukti disukai oleh pengguna 

namun belum teruji dari segi pendapatandan kategori Innovative Business untuk produk yang telah terbukti disukai pasar 

dan teruji dapat mendatangkan pendapatandan keuntungan yang layak. Total waktu pelaksaan program Indigo 

Incubatoradalah 9 bulan yang dimulai dari Maret 2013 sampai dengan Desember 2013. Untuk kategori Innovative Idea, 

tahap seleksi calon tenant Indigo Incubator akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013. Sedangkan untuk kategori 

Innovative Product dan Innovative Business tahap seleksi akan dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni 2013 dan 

September 2013, dengan catatan bahwa seleksi pada bulan September 2013 akan ditiadakan apabila kapasitas 

inkubasi telah seluruhnya terisi sebagai hasil dari seleksi di bulan Juni 2013. Program inkubasi akan diselenggarakan 

hingga bulan November 2013, di mana pada akhir program tersebut akan dilakukan proses kualifikasi untuk menentukan 

status kelulusan tenant pada program inkubasi ini. Tenant yang dinyatakan lulus kemudian berhak untuk mengikuti event 

demo day dan business connect untuk menjajaki peluang kerjasama strategis termasuk pendanaan investasi lanjutan hingga 

Rp. 2 Miliar. 
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BilpenNainggolan, SMResearchofBusiness,Innovation & Design Center PT. Telkommenambahkan bahwa visi Telkom selaras 

dengan semangat pertumbuhan pembentukan komponen ekosistem industri kreatif digital di Indonesia  “Dalam aspek 

industri kreatif digital Telkom memiliki semangat kolaborasi yang tinggi dengan seluruh startup Indonesia. Visi kami dalam 

kerjasama ini adalah From Here to Everywhere through Glocalization, yang menghadirkan kesempatan bagi startup 

Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya menjadi skala dunia dengan pendekatan local atau glocalization.” Marina 

Kacaribu, Head of Digital Lifestyle Group Telkomsel menambahkan, “Telkomsel juga membuka kesempatan kepada mobile 

app developer lokal yang telah memiliki produk siap jual untuk bisa bekerjasama dalam hal pemasaran produk yang 

mereka miliki untuk dipasarkan kepada pelanggan Telkomsel, hal ini sejalan dengan misi Telkomsel dalam membangun 

Device, Network, and Applications (DNA) ecosystem di Indonesia kedepannya”. 

 

   

   
DOKUMENTASI INDIGO INCUBATOR TELKOM 2013 

 



 
 

  
 

   
DOKUMENTASI SEMINAR TECHNOPREUNER KEMINFO 2013 



[Lembaga Komunitas IT Green] 

 

 

Page 13 

 

 SEMINAR INTERNASIONAL 
SEMINAR INTERNASIONAL 

“PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI  

DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013” 

 
LATAR BELAKANG 

 

  Pendidikan mempunyai peran penting dalam kemajuan negara, karena pada era globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

sangatlah berkembang pesat. Penemuan teknologi sekarang dianggap penemuan yang paling baru, tetapi dalam waktu yang tidak lama akan 

menjadi usang dan dianggap ketinggalan, untuk kemudian disusul dengan informasi atau penemuan yang lebih baru lainnya. Perkembangan 

IPTEK mengharuskan masyarakat pengguna jasa pendidikan yaitu sekolah dan perguruan tinggi mendambakan para lulusannya memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dengan 

melaksanakan proses pembelajaran, dimana  sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan oleh orang-orang yang 

profesional. Kegiatan inti organisasi sekolah mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa.  

Wahjosumidjo (2008:136) mengemukakan sekolah adalah sebagai sebuah organisasi tempat untuk mengajar dan belajar serta tempat untuk 

menerima dan memberi pembelajaran, terdapat orang atau sekelompok orang sebagai sumberdaya manusia dalam satuan kerja yang melakukan 

hubungan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sekolah sebagai institusi pengelola pelayanan pendidikan diharapkan 

dapat memfungsikan  seluruh  sumber daya yang ada secara efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber  daya 

tersebut, salah satunya adalah guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya guru  berkewajiban: (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi pembelajaran, (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, (c) bertindak objektif dan tidak diskrimitif atas dasar pertimbangan  jenis kelamin, agama, 

suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, (d) menjunjung 

tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika,  dan (e) memelihara dan memupuk persatuan 

dan kesatuan bangsa. Dengan bergantinya kurikulum, maka diikuti pula perubahan struktur system pengajaran dan pendekatan yang dilakukan 

guru. Kurikulum adalah suatu program pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya dinamis. Dengan berkembangnya zaman, maka 

berubahlah kurikulum, hal ini dilakukan adalah agar proses pembelajaran dapat mengikuti berkembangnya tuntutan dunia usaha maupun dunia 

industri. Namun, seiring berubahnya kurikulum, sebagian besar para praktisi pendidikan, yaitu guru  dan dosen kurang mampu mengikuti 

perkembangan, bahkan ada yang menentang dan tetap melaksakan sistem pembelajarannya bukan mengikuti kurikulum yang terbaru, melainkan 

tetap memberlakukan sistem kurikulum sebelumnya, akibat tidak siapnya sumber daya manusia dari praktisi pendidikan tersebut. Hal ini juga 

terjadi pada kurikulum 2013, yang merupakan kurikulum terbaru. Kurikulum ini direncanakan untuk dilaksanakan secara keseluruhan pada tahun  

ajaran 2014/2015, dan bahkan sudah ada yang melaksanakan pada semester kedua TP 2013/1014. Namun dari sebagian sekolah dan termasuk 
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gurunya sulit menerimanya dan bahkan menentangnya. Hal ini terjadi diduga karena ketidakmampuan sekolah atau guru dan dosen, untuk 

mengakses informasi terbaru melalui media internet. Padahal informasi itu sudah dibuat atau dimuat dalam internet online. Sehingga kurikulum 

yang baru terus menjadi momok yang membosankan, menakutkan dan bahkan menjadi suatu ancaman ketidakpuasan pada guru. Dengan 

demikian bagaimana mungkin seorang guru dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di depan kelas  dengan baik, bila dibebani dan 

dihantui dengan perubahan kurikulum. Untuk mengatasi permasalahan inilah, perlu dilaksanakan suatu kegiatan berbentuk Seminar Internasional 

dengan tema: „Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013”. Melalui seminar ini akan dijelaskan secara rinci 

materi: 1) Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi; 2) Implementasi Model Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dalam 

Kurikulum 2013; 3) Peranan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kompetensi Guru;   4) Kebijakan penataan beban kerja guru berbasis 

aktivitas (rekonstruksi beban kerja);   5) Penerapan Kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan; dan 6) Pengintegrasian Teknologi 

Informasi dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, keberhasilan Seminar Internasional ini diharapkan dapat  memberikan sumbangan ide dan 

wawasan dalam memberhasilkan kurikulum 2013 untuk mewujudkan tujuan PENDIDIKAN NASIONAL. 

 

  

DOKUMENTASI SEMINAR INTERNASIONAL UNIMED 
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SEMINAR INTERNASIONAL“FIX AND MOBILE COLLABORATION” 

 
LATAR BELAKANG 

 

  Pendidikan mempunyai peran penting dalam kemajuan negara, karena pada era globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

sangatlah berkembang pesat. Penemuan teknologi sekarang dianggap penemuan yang paling baru, tetapi dalam waktu yang tidak lama akan 

menjadi usang dan dianggap ketinggalan, untuk kemudian disusul dengan informasi atau penemuan yang lebih baru lainnya. Perkembangan 

IPTEK mengharuskan masyarakat pengguna jasa pendidikan yaitu sekolah dan perguruan tinggi mendambakan para lulusannya memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  Kemajuan teknologi informasi khusus nya jaringan komputer saat ini semakin canggih sehingga terjadi kesenjangan antara 

dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia khususnya jaringan komputer tidak dapat dipenuhi 

oleh Perguruan Tinggi karena yang diajarkan di Perguruan Tinggi adalah teknologi yang lama dan tidak terpakai lagi di dunia usaha dan industri. 

Ditambah lagi tenaga pengajar yang tidak memiliki sertifikasi jaringan komputer yang menambah permasalahan dari dunia pendidikan komputer 

khusus nya. Untuk mengatasi permasalahan inilah, perlu dilaksanakan suatu kegiatan berbentuk Seminar Internasional dengan tema: „Fix And 

Mobile Collaboration”. Melalui seminar ini akan dijelaskan secara rinci materi: 1) Peranan Teknologi Jaringan Komputer di masa depan; 2) 

Implementasi Model Cyber Campus; 3) Workshop Product Cisco Academy Networking;   4) Try Out Cisco Academy Online). Selanjutnya, 

keberhasilan Seminar Internasional ini diharapkan dapat  memberikan sumbangan ide dan wawasan dalam kemajuan dunia pendidikan dan 

informasi yang dalam untuk dunia usaha dan industri akan teknologi jaringan komputer masa depan.  

  

DOKUMENTASI SEMINAR INTERNASIONAL CYBER CAMPUS POLMED 
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 PELATIHAN e-LEARNING SMA 

   

   
DOKUMENTASI PELATIHAN E-LEARNING SMA DI LANGKAT 

 

 

 UJI KOMPETENSI 

  

 

   
DOKUMENTASI UJI KOMPETENSI 
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 PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER DENGAN DEPNAKER JAKARTA 

   

   
DOKUMENTASI PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER 

 

 KEGIATAN LAINNYA 
 

   

JURI LKS SMK TINGKAT 

PROPINSI SUMATERA UTARA 

SEMINAR IT SEHAT DI BUMI 

PERKEMAHAN SIBOLANGIT 

DONOR DARAH LEMBAGA 

KOMUNITAS IT GREEN 

 



[Lembaga Komunitas IT Green] 

 

 

Page 18 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

DATA PRIBADI 

D
A

T
A

 P
R

IB
A

D
I 

 

Nama Lengkap Abdul Kadir 

Jenis Kelamin Laki – Laki  

Tempat ,Tanggal Lahir P.Berandan, 16 September 1972  

Agama Islam 

Status Belum Menikah 

Alamat Jalan Medan – Binjai Km.12,5 

Perumahan Taman Permata Hijau Blok L/3 Sei 

Semayang 

No.Telp 0821 6405 7424 

E-mail akadirsyam@gmail.com 

PENDIDIKAN FORMAL 

P
en

d
id

ik
an

 F
o
rm

al
 1980 – 1985  SD Swasta Taman Siswa Batuphat Aceh Utara 

1985 – 1988   SMP Swasta Taman Siswa Batuphat Aceh Utara 

1988 – 1991  SMA Swasta Taman Siswa Batuphat Aceh Utara 

1991 – 1997  Fakultas Teknologi Industri Jurusan Manajemen     

Informatika – IST “AKPRIND” Yogyakarta 

PENDIDIKAN NON FORMAL 

P
en

d
id

ik
an

 N
o
n
 F

o
rm

al
 

Kursus Tehnisi Komputer 

Analist Programmer Windows 

Bahasa Inggris 

Kursus PageMaker 

Kursus Novell Networking 

Kursus Windows NT 

Kursus Robotik 

Kursus E-Learning 

LMK Yogyakarta - 1997  

LMK Yogyakarta - 1998 

ELCI Yogyakara – 1994 

SCC Medan – 2001 

Tricom Medan - 2001 

Tricom Medan - 2001 

PENS Surabaya - 2011 

ITS Surabaya - 2010 

KEMAMPUAN 

K
em

am
p

u
an

 

Hardware Computer  Perakitan Computer,Install Operating System,Format Dan Partisi 

Hardisk,Seting Internet Dan Modem 

Software Graphic   Adobe Photoshop,Corel Draw 

Software Image   MatLab 

Software Networking   Packet Tracer, Network Simulator 

Software Pengetikan 

Dan Persentasi 

Ms Office, Macromedia Flash 
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SERTIFIKAT – SERTIFIKAT  
S

er
ti

fi
k

at
 –

 S
er

ti
fi

k
at

  

Pelatihan TQC  IST “ AKPRIND” Yogyakarta 1994 

Peserta Seminar Sehari Selayang Pandang 

Pasar Modal  

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 1997 

Peserta Seminar Regional Teknik 

Informatika  

Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Atmajaya Yogyakarta 1995 

Peserta Workshop Internet Muslim Net 

Koperasi  

Mahasiswa  

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996 

Narasumber Seminar Technopreuner 

Keminfo 

Hotel Tiara Medan 2013 

 Workshop ICTS ke 5 ITS Surabaya 2009 

 Training Robotic PENS Surabaya 2011 

 Workshop LMS Using Moodle ITS Surabaya 2010 

 Solaris General Lecture ITS Surabaya 2007 

PENGALAMAN KERJA 

P
en

g
al

am
an

 K
er

ja
 Praktek Kerja Lapangan 1 di Kantor Pos Besar Yogyakarta 

Praktek Kerja Lapangan 2 di PT, Arun NGL Co Lhokseumawe Aceh Utara 

Instruktur Teknisi Komputer di LMK Yogyakarta 

Staf  Pendidikan di LKP Bina Sarana Informatika Cabang Purworejo Jawa Tengah 

Business Representative PT. Metrodata Distribusi cabang Medan 

 Financial Staf AIG Lippo Assurance Medan 

 Dosen di AMIK Polibisnis Medan 

 Dosen di STMIK Potensi Utama Medan 

 Dosen di AMIK Intel Com Kisaran 

 Dosen di UPN “Veteran” Surabaya 

 Dosen di Universitas Panca Budi Medan 

     Medan,            2014            

Hormat saya 

 

Abdul Kadir, ST 

 


