
Wendhi Budiman…Guru TI juga Teknisi Komputer di ……SMA Negeri 1
Ciamis…

Bukan orang Pinter juga bukan Sarjana Tapi ingin Bicara supaya guru TI
lebih PROPESSIONAL DAN HANDAL

Situs Porno di internet ? rasanya mustahil untuk bisa debendung atau diblokir 100%
hingga aman sesuai dengan yang kita inginkan !, pasalnya berapa ratus ribu bahkan jutaan
situs Porno yang ada di Internet. Mari kita menyikapi masalah ini dengan bijaksana,
pertama mari kita tingkatkan dan tanamkan keimanan dan ketakwaan kepada mereka
yang belum saatnya melihat atau menyaksikan gambar atau tayangan yang berbau porno.
Dalam hal ini saya menyoroti 3 (tiga) tempat dimana mereka bisa menggunakan internet
misalnya : Warnet, Sekolah, Rumah, sementara akses internet melalui HP dapat kita
abaikan dulu karena akses internet melalui HP masih cukup mahal juga harus
menggunakan HP yang cukup canggih, apalagi saat ini yang paling baru salah satu layanan
komunikasi telah meluncurkan software baru yang namanya BlackBerry, khusus untuk
koneksi ke Internet itu juga biaya abodemennya masih mahal.

Di Warnet, sebaikanya diawasi atau dipantau oleh pihak yang berwenang dalam hal ini
pihak yang memberikan ijin pendirian Warnet tersebut agar memberikan sangsi yang
berat apa bila ternyata memberikan peluang untuk membuka situs porno kepada
pelanggan yang belum saatnya melihat tayangan tersebut.

Di Rumah, adalah 100% kewajiban orang tua untuk membimbing atau memantau putra
putrinya pada saat menggunakan internet. Berikan aturan kepada putra putri kita bahwa
untuk koneksi ke internet harus seijin kita sebagai orangtua . (sebaiknya selalu minta
rincian penggunaan tlp-nya pada saat pembayaran tlp. Sehingga bisa terkontrol kapan
putra/putri kita koneksi ke internet, jika ada penggunaan diluar ijin kita itulah patut
kita pertanyakan), insyaaloh dengan cara ini kita sebagai orang tua akan tetap menjaga
putra/putri kita dari hal hal yang tidak kita inginkan.

Di Sekolah, ini mutlak adalah tanggung jawab guru TI-nya yang harus bertanggung jawab
agar anak didiknya yakin tidak akan berani membuka situs yang dianggap terlarang bagi
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anak didik setingkat SMP dan SMA, caranya maaf sekali lagi saya tegaskan, diblokir bukan
cara yang efektif dan tidak mendukung peraturan : agar guru harus selalu berada di
kelas pada saat mengajar. Karena mau tidak mau adanya kesempatan para peserta
didik menggunakan komputer/internet diluar ketentuan, karena guru yang
bersangkutan tidak melaksanakan tugas dengan benar

Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan saya akan memberikan masukan atau
solusi yang pasti aman kepada rekan rekan guru TI agar tidak kabawa ku sakaba kaba ikut
ikutan main blokir yang belum tentu hasilnya. Saya di SMA NEGERI 1 CIAMIS mempunyai
cara yang paling jitu dan oke sehingga tidak pernah ada kejadian ada siswa/siswi
membuka situs porno, sejak ada Internet untuk siswa (sejak tahun 2006) amin…….

Caranya sangat mudah gurunya tidak usah pinter pinter banget yang penting mengerti
jaringan dan sedikit pernak perniknya, dengan cara ini seorang guru TI akan terlihat betul
betul seorang guru TI yang yang handal, anda betul betul bisa memanage seluruh
komputer Client_nya, misalnya anda bisa melihat apa yang sedang dikerjakan
siswa/siswinya, anda bisa memberikan arahan atau penjelasan dengan hanya duduk di
kursi empuk anda, anda bisa mematikan atau menonaktifkan komputer siswa/siswi anda
dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Sudah satnya sekarang guru TI memberikan materi
kepada anak didiknya dengan menggunakan Teknologi Tinggi. Sudah bukan jamannya
seorang guru TI bolak balik melihat komputer siswa/siswi hanya untuk menerangkan atau
melihat apa yang sedang dikerjakan. Gampang !! kita hanya bermodalkan software
netsupport School atau Remot administrator (Radmin) dan ada beberapa jenis software
lagi, sementara saya menggunakan netsupport School dan yang paling penting adalah
disiplin serang guru agar tidak meninggalkan kelas pada saat mengajar (±5 menit masih
bisa).

Demikian pengalaman saya mudah mudahan siapa saja yang membaca tulisan ini bisa
lebih bijaksana lagi menanggapi situs PORNO, terutama para rekan saya yang lebih tinggi
kemampuan dan pendidikannya agar jangan ikut ikutan main Blokir yang mungkin akan
bersinggungan dengan mereka yang memerlukan, justru dengan hebohnya situs ini, kita
terutama sebagai umat islam akan terlihat kecil, karena saya yakin mereka orang-kafirlah
penyebar situs PORNO, kalaupun ada umat islam yang berbuat seperti ini, mari kita
doakan mudah mudahan segera sadar bahwa karyanya lebih banyak madaratnya daripada
manfaatnya.

Diakhir tulisan ini saya mengusulkan kepada DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
atau yang terkait, agar memantau keberadaan Internet di sekolah tersebut apakah
sudah aman dari penggunaan yang tidak diinginkan anak didiknya ?
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Kepada Dinas yang berwenang memberikan ijin usaha WARNET agar lebih ketat lagi
peraturannya, supaya para orangtua merasa nyaman dan tenang ketika anaknya
menggunakan internet di Warnet ( di luar rumah )

Sekali lagi tulisan ini sama sekali tidak berniat atau bermaksud untuk merugikan pihak
manapun atau mengajari siapapun.

Terimakasih kepada Yth. Bapak Kepala Sekolah yang senantiasa mendukung
pengembangan TI di SMA NEGERI 1 CIAMIS, juga rekan rekan yang selalu memotivasi
sehingga keberadaan komputer di SMA Negeri 1 Ciamis lebih maksimal penggunaannya.
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