
               PEMERINTAH KOTA PADANG 

       DINAS PENDIDIKAN 
                      Jalan Tan Malaka        Telp.(0751)21554-21825  Fax (0751) 21554              Website : http://www.diknas-padang.org 
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H a l :  Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi   
      
 
 
Kepada : 
Yth. 1. Kepala SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta 
 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Padang 
              di   
            P A D A N G  
 

 

Mendukung dan menjabarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di 
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, serta surat edaran Kepala 
Pustekkom Depdiknas No. 1136/A11/TP/2008 tanggal 21 Juli 2008, maka dengan 
hormat sangatlah diharapkan Kepala Sekolah melaksanakan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Sekolah yang sudah terpasang jalur schoolnet dan telah berakhir bantuan 

pembayaran bulanan dari bantuan pemerintah pusat agar tetap melanjutkan 
pembayaran bulanannya ke PT.Telkom dari sumber dana lainnya. 

2. Khusus untuk SD dan SMP, pembayaran bulanan dapat diambilkan dari dana 
BOS (agar dicantumkan dalam RAPBS tahun 2008-2009) 

3. Mulai tanggal 1 Agustus 2008, informasi dari Dinas Pendidikan Kota Padang 
yang bersifat umum (untuk semua sekolah), maka penyampaian informasi 
melalui website Dinas Pendidikan Kota Padang. Untuk itu, semua sekolah 
yang sudah memiliki Schoolnet agar setiap hari, minimal 3 kali sehari (pagi, 
siang dan sore) harus mengakses website Dinas Pendidikan Kota Padang 
untuk mendapatkan informasi terakhir. 

4. Website Dinas Pendidikan Kota Padang adalah: http://diknas-padang.org  dan 
email resmi Dinas Pendidikan Kota Padang per Bidang/Bagian akan 
diinformasikan secara resmi melalui website. 

5. Melalui website ini, komunikasi dua arah akan ditingkatkan terus, sehingga 
sekolah dapat mengirimkan data yang diminta melalui website.   

6. Masih banyak pihak sekolah yang belum memahami pengertian Speedy 
(produk Telkom) dan Schoolnet (produk Jardiknas).  Karenanya, bersama 
surat ini dilampirkan surat Dinas Pendidikan Nomor : 
1660.a/420.DP/KPMP/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang Aktifasi Schoolnet 
dan Diklat ICT bagi Guru dan ditambah Penjelasannya. 

7. Bagi sekolah yang menemui kendala dalam perawatan dan pengembangan 
komputer serta internet di sekolah, dapat meminta bantuan pada Tim 
Teknologi Informasi Dinas Pendidikan Kota Padang. 
 

Demikianlah disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih. 
 

K e p a l a 
       
             
 
        Drs. H. M. Nur Amin M.Pd 
         NIP. 130607244 
Tembusan, disampaikan kepada Yth: 
1. Bapak Walikota Padang           (sebagai laporan) 
2. Bapak Wakil Walikota Padang (sebagai laporan) 
3. Koordinator Pengawas Sekolah 
4. Arsip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADANG KOTA TERCINT A



 
               PEMERINTAH KOTA PADANG 

       DINAS PENDIDIKAN 
                             Jalan Tan Malaka  Padang                Telp.(0751)21554-21825  Fax (0751) 21554 
 
Nomor :  1660.a /420.DP/KPMP/2008                                                      09 Mei 2008 
Lamp :    -                   
H a l :   Aktifasi Schoolnet dan Diklat ICT bagi Guru 
      
Kepada : 
Yth.          1. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta 
          (sekolah penerima Block Grant Schoolnet Tahun 2007)  
      2. Semua Anggota Tim IT – Dinas Pendidikan Kota Padang 
         di   
                 P A D A N G 

 
 
Dengan telah  disosialisasikannya cara-cara penggunanan schoolnet dengan 
mengunakan usernameID /password untuk aktivasi schoolnet di sekolah pada hari 
Rabu tanggal 23 April 2008 di SMK Negeri 6 Padang , maka dengan hormat 
disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Aktivasi schoolnet sudah dapat dilaksanakan sejak tanggal 23 April 2008, tapi 

perhitungan mulai diberlakukannya schoolnet terhitung tanggal 1 Mei 2008. 
2. Bantuan block grant schoolnet bagi sekolah penerima akan dihitung mulai 

tanggal 1 Mei 2008 tersebut sampai dengan 3 bulan ke depan untuk 
SD/SMP/MTs dan 4 bulan ke depan untuk SMA/SMK/MA.  

3. Bagi sekolah yang belum mengaktifkan schoolnetnya agar segera melakukan 
aktivasi seperti yang telah diinformasikan pada operator schoolnet sebelumnya. 
Apabila masih menemukan kendala, mohon menghubungi Tim IT Dinas 
Pendidikan Kota Padang. 

4. Dari data yang diberikan pihak PT. Telkom Padang bahwa beberapa sekolah 
masih belum menyelesaikan pembayaran jasa internet yang digunakan (saluran 
speedy) untuk pemakaian sampai dengan bulan April 2008. Untuk itu, PT. 
Telkom memberikan toleransi batas waktu sampai tanggal 25 Mei 2008. Apabila 
masih belum diselesaikan maka sambungan telepon/internetnya akan diputus 
oleh PT. Telkom Padang. 

5. Pembayaran jasa schoolnet setelah masa kontrak berakhir (Juli 2008 untuk 
SMP dan Agustus 2008 bagi SMA/SMK) adalah sebesar Rp.385.000,- (sudah 
termasuk PPN-10%). Diharapkan sekolah tetap mengaktifkan jaringan schoolnet 
karena Dinas Pendidikan Kota Padang akan memanfaatkan Teknologi Informasi 
ini untuk berkomunikasi.  Bagi SD dan SMP/MTs penerima dana BOS dapat 
membayarnya dengan dana BOS. 

6. Bagi sekolah yang merasa berkeberatan melunasi tagihan speedy karena 
alasan merasa tidak pernah memakai jasa speedy atau alasan teknis lainnya, 
agar segera menghubungi pihak PT.Telkom Padang ( Sdr. Suwito, Bagian Unit 
Cooperated Customer, HP. 0751-7872007 ) 

7. Untuk menyambut tawaran PT. Telkom Padang yang bersedia melatih guru 
untuk mahir ICT, maka diharapkan sekolah mengirimkan nama 2 (dua) orang 
gurunya yang belum pernah mengikuti pelatihan serupa dan telah pandai 
mengunakan komputer. Nama-nama ini paling lambat sudah diterima tanggal 15 
Mei 2008 di Bidang KPMP Dinas Pendidikan Kota Padang. 

8. Bersamaan dengan pengiriman nama guru tersebut, juga mohon disampaikan 
alamat email Kepala Sekolah, email Kasubag Tata Usaha, email operator 
schoolnet dan situs website sekolah (bila ada).   

 
Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas 
perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
         K e p a l a 

       
             dto 
 
        Drs. H. M. Nur Amin M.Pd 
        NIP. 130607244  
Tembusan : Yth :           
1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)        
2. Bapak Wakil Walikota (sebagai laporan) 
3. Arsip 
 
 

 
 
 

PAD ANG KOT A TERC INTA



PENJELASAN  
 
1. Speedy adalah jaringan PT.Telkom yang digunakan untuk mengakses internet.   

Media yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Speedy ini adalah jaringan telepon kabel  

dan modem Speedy. Tanpa kedua media ini, sekolah tidak bisa mengakses internet 

dengan mengunakan jasa Speedy. 

2. Schoolnet adalah pelayanan server Jardiknas Depdiknas untuk membantu sekolah 

mengakses internet lebih murah. 

3. Schoolnet ini bisa berfungsi apabila mengunakan jalur/jaringan Speedy.  Arti lainnya, 

untuk mengaktifkan schoolnet (tersambung ke server Jardiknas), maka sekolah harus 

meminjam jalur speedy. Tanpa speedy, secara otomatis, schoolnet tidak berfungsi. 

4. Oleh sebab itu, maka sekolah yang memiliki Schoolnet akan memiliki 2 Username dan 

2 Password, yakni : 

a. Username dan Password untuk mengaktifkan Speedy (diberikan oleh PT.Telkom). 

b. Username dan Password untuk mengaktifkan Schoolnet (diberikan oleh Depdiknas 

Jakarta). 

5. Sekolah hanya bisa memakai salah satu dari username diatas. 

6. Perbedaan Speedy dengan Schoolnet adalah : 

a. Dengan Speedy, sekolah hanya bisa menggunakan internet maksimal sebanyak 3 

Gigabyte sebulan ( hampir setara dengan pemakaian 120 jam) 

b. Dengan Schoolnet, sekolah bebas mengunakan berapa gigabyte yang dibutuhkan 

(istilahnya : Unlimited). Berapa jam pun pemakaian, biaya yang ditimbulkan tetap. 

7. Sesuai perjanjian antara Pengelola Jardiknas Depdiknas Jakarta dengan PT.Telkom 

Pusat, maka sekolah yang menggunakan Schoolnet dibebani biaya Rp. 385.000,-  

(termasuk PPn 10 %).   Tidak ada pembiayaan lainnya, meskipun sekolah memakai 

jalur Speedy, dengan syarat : digunakan pada batas limit yang ditetapkan ( maksimal 

3 Gigabyte). 

8. Sebelum mengaktifkan internet di sekolah, pastikan bahwa yang digunakan adalah 

jalur Schoolnet (periksa Username dan Password-nya). 

9. Kesalahan memakai jalur internet (misalnya yang diaktifkan internet Speedy dan telah 

melebihi 3 Gigabyte), maka sekolah dikenakan biaya tambahan sebesar berapa 

gigabyte kelebihan pemakaiannya ke PT.Telkom. 

10. Untuk mengetahui, sudah berapa Gigabyte yang terpakai pada Speedy di sekolah 

maka dapat diakses melalui website : http://telkomspeedy.com. Kemudian masukkan 

nomor Username dan Password Speedy yang diberikan pihak PT.Telkom sewaktu 

pemasangan speedy di sekolah. 

11. Nomor 10 diatas, hanya untuk mengetahui dan memastikan bahwa sekolah memakai 

jalur Speedy tidak melampaui batas maksimal. Tetapi untuk pemakaian Schoolnet 

tidak perlu diperiksa pemakaiannya karena dia bebas tanpa batas (unlimited).  

12. Apabila pihak sekolah masih ada keraguan, maka dapat ditanyakan langsung pada 

Tim Teknologi Informasi Dinas Pendidikan Kota Padang atau pada PT.Telkom 

Padang ( melalui Sdr. Suwito, Bagian Unit Cooperated Customer, HP. 0751-7872007 ) 

   


