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Latar Belakang

Tantangan terbesar bagi penyedia layanan 

pendidikan adalah bagaimana menjangkau 

seluruh peserta didik secara merata dan 

efektif. 

Metode pengajaran di dalam kelas serta 
materi pembela jaran berbasis cetak 
masih mendominasi. Materi yang 
dimiliki sekolah saat ini masih 
menggunakan media dan bahan yang 
sama, yaitu buku cetak.

Saat ini peserta didik diisi oleh generasi 
modern yang dinamakan Generasi Z 
yaitu generasi yang lahir setelah tahun 
1995. Generasi Z menggunakan 
teknologi digital lebih sering daripada 
generasi-generasi sebelumnya.

Manfaat terbesar dari penggunaan 
teknologi digital dalam proses bela jar 
mengajar ada pada kemampuan dalam 
memvisualisasikan konsep yang sulit 
dipahami terutama dalam pela jaran 
matematika dan sains serta 
meningkatkan interaksi peserta didik. 
Penelitian menunjukan bahwa otak 
manusia dapat memproses visual 
60.000 kali lebih cepat dari teks.

Z



Meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan 
menyiapkan sarana dan prasarana  pendidikan 
berbasis digital yang berkelas internasional 
dengan rekam jejak penggunaan  di berbagai 
negara,  dan sudah dikorelasi dengan Kurikulum 
Nasional dan Cambridge. 

Mencapai pemerataan layanan pendidikan 
dengan menyiapkan sarana dan prasarana  
pendidikan digital terpadu, terstandarisasi, dan 
dapat digunakan peserta didik maupun  pengajar.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 
pengajaran dengan menyiapkan bahan a jar  
berbasis digital dengan pilihan materi 
pembela jaran yang komprehensif dan dilengkapi  
melalui alat pelaporan otomatis.

Meningkatkan motivasi bela jar peserta didik 
dengan menyiapkan bahan bela jar berbasis 
digital yang menyenangkan, interaktif, dan 
relevan terhadap Generasi Z. 

Mengoptimalkan penggunaan teknologi secara 
jangka panjang dengan menyiapkan  sarana dan 
prasarana yang mengadopsi teknologi berbasis 
web dan berarsitektur  modular yang tidak rentan 
terhadap perubahan dan kemajuan teknologi 
serta  penyempurnaan dan penambahan fitur.

Manfaat positif teknologi digital dapat 
mempermudah proses bela jar mengajar, Oleh 
karena itu, dunia pendidikan perlu 
memanfaatkan teknologi digital dengan baik. 
Diginusa hadir sebagai solusi penyedia konten 
pembela jaran yang bertujuan untuk:

Teknologi Digital
Manfaatnya dalam dunia pendidikan



Profil Diginusa

Diginusa adalah Departemen dari PT. Bangun 
Satya Wacana (BSW)   yang berdiri sejak 
tahun 1989, perusahaan penyedia kurikulum 
pendidikan dan sistem integrator di sekolah 
mulai dari TK hingga SMA/SMK. BSW 
memiliki  pengalaman panjang dan customer 
yang loyal untuk produk kurikulum ICT 
(Information & Communication Technology) 
modern di sekolah-sekolah swasta di Medan, 
Bengkulu, Riau, Pekanbaru, Palembang,  
Lampung,  Jabodetabek,  Banjarmasin, 
Balikpapan, Jawa  Tengah, Jawa  Timur,  
Manado, Ambon dan Manokwari. Selain itu, 
Diginusa juga merupakan re-naming dari 
BSWsmartschool.

Misi utama Diginusa adalah mencerdaskan 
anak bangsa melalui solusi  pembela jaran 
berbasis digital yang inovatif, efektif, dan 
bermutu. Diginusa sebagai sumber bela jar 
digital diharapkan dapat menjadi solusi yang 
tepat bagi sekolah untuk menghadapi 
tantangan dunia pendidikan era digital. 
Teknologi hadir justru menambah daya 
kreativitas sekolah baik guru maupun siswa 
untuk menerapkan pola Pendidikan yang baru.



Young Digital Planet

Young Digital Planet (YDP), adalah perusahaan penyedia  materi 
pendidikan digital dengan pengalaman lebih dari 25  tahun. YDP 
merupakan bagian dari Sanoma Education, perusahaan edukasi 
terbesar di Eropa dengan pengalaman  internasional di lebih dari 
40 negara serta mitra utama dari Kementrian Pendidikan 
Finlandia. 

Berisi konten pembela jaran untuk mata pela jaran 
Science, Math, English, dan ICT. Di dalam Diginusa 
sudah terdapat worksheet, video instruksi, video 
simulasi, dan teaching guide sehingga 
memudahkan guru atau siswa untuk 
menggunakannya.

Terdapat lebih dari 3.500 konten pela jaran dari 
beberapa mata pela jaran yang ada di dalam 
Diginusa. Konten pembela jaran mampu 
berelaborasi dengan kurikulum yang digunakan 
sekolah sehingga sekolah tidak perlu mengubah 
kurikulum yang sudah diterapkan.

Diginusa bersama dengan Young Digital Planet 
telah bekerjasama untuk menciptakan sumber 
bela jar digital yang disebut dengan Diginusa 1.0 



Tampilan Halaman Diginusa

Diginusa mencakup banyak elemen yang membantu guru dan siswa 
dalam menerapkan gaya bela jar di era digital. Di dalam setiap mata 
pela jaran sudah terdapat video instruksi, teks penjelasan, video 
simulasi, dan latihan soal. Dikembangkan dengan teknologi web-based, 
HTML-5 sehingga mampu digunakan dalam berbagai macam platform 
mulai dari telepon pintar (smartphone), tablet, laptop, hingga PC dan 
dapat dijalankan dalam berbagai jenis operating system mulai dari 
Windows, Android, hingga Mac. Hal ini membuat Diginusa menjadi 
begitu mudah dalam hal instalasi dan pengoperasiannya. 

Kurikulum atau buku yang digunakan sekolah tidak akan menjadi suatu 
permasalahan karena Diginusa hadir untuk mendukung sekolah dalam 
menghadapi tantangan teknologi digital yang cepat. Diginusa tidak 
akan mengganggu atau mengubah kurikulum dan buku yang sudah 
digunakan sekolah. Justru, Diginusa melengkapi keberadaan buku dan 
kurikulum tersebut.



Dalam mendukung berlangsungnya 
kegiatan bela jar-mengajar dengan 
baik maka Diginusa menyediakan 
layanan pembimbingan menyeluruh  
yang secara rinci dapat dijabarkan 
dalam tabel di samping.

Curriculum Correlation

 

CURRICULUMS  AND SUBJECTS GRADES
Number of 
Curriculum  
Objectives

Total 
Number 

of 
Lessons

Number and Percentages of Ranks

Rank 
A % Rank 

B % Rank 
C %

KURIKULUM NASIONAL 2013 SMA
Kimia SMA 1-3 10 10 58 9 90% 0 0% 1 10% 

11 15 78 15 100% 0 0% 0 0% 
12 11 86 9 82% 0 0% 2 18% 

Biologi SMA 1-3 10 11 29 11 100% 0 0% 0 0% 
11 14 136 13 93% 0 0% 1 7% 
12 10 54 10 100% 0 0% 0 0% 

Fisika SMA 1-3 10 11 26 9 82% 0 0% 2 18% 
11 12 42 10 83% 1 8% 1 8% 
12 11 39 9 82% 1 9% 1 9% 

Matematika SMA 1-3 10 11 68 11 100% 0 0% 0 0% 
11 12 44 7 58% 0 0% 5 42% 
12 5 35 4 80% 1 20% 0 0% 

KURIKULUM NASIONAL 2013 SMP
IPA terpadu SMP 7 -9 7 11 84 8 73% 1 9% 2 18% 

8 12 130 11 92% 0 0% 1 8% 
9 10 82 10 100% 0 0% 0 0% 

Matematika SMP 7-9 7 12 101 11 92% 1 8% 0 0% 
8 11 135 11 100% 0 0% 0 0% 
9 7 75 7 100% 0 0% 0 0% 

              
KURIKULUM NASIONAL 2013 SD               
Tematik Integratif 1-3 1-3 26 TEMA 86 26 100% 0 0% 0 0% 

IPA SD 4 -6 4 8 47 8 100% 0 0% 0 0% 
5 9 43 9 100% 0 0% 0 0% 
6 8 31 8 100% 0 0% 0 0% 

Matematika SD 1 -6 1 9 67 9 100% 0 0 0 0% 
2 11 43 9 82% 2 18% 0 0% 
3 13 28 11 85% 1 8% 1 8% 
4 12 60 10 83% 2 17% 0 0% 
5 10 38 9 90% 0 0% 1 10% 
6 9 38 7 78% 2 22% 0 0% 

 
         

Descriptions:
A : Correlated
B : Correlated with the need of some elaborations by the teacher in classroom or laboratory
C : No correlation found



Maintenance / 
Pemeliharaan

Setup Awal
Bimbingan 
& Pelatihan

Layanan Pendukung

Dalam mendukung berlangsungnya kegiatan bela jar-mengajar dengan baik 
maka Diginusa menyediakan layanan pembimbingan menyeluruh  yang secara 
rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pemeliharaan web server berikut 
materinya dari bug (bug fixing) maupun 
perbaruan (update)

Perbaikan terhadap error ditanggapi 
langsung pada saat kejadian dengan 
indikator kerja utama yang berlaku

Keluhan terhadap error perangkat lunak 
dapat disampaikan melalui email, 
telepon, maupun webticket diginusa.

pemeliharaan terhadap fitur yang 
dipakai untuk mengelola materi 
tambahan dari guru sendiri

Setup Awal disediakan   untuk   
membantu sekolah dalam pengaturan 
konfigurasi perangkat keras, perangkat 
lunak, dan jaringan LAN serta internet 
sekolah agar sesuai dengan spesifikasi 
teknis yang disarankan

Pengaturan konfigurasi dilakukan 
langsung di lokasi masing-masing 
sekolah dan dapat memakan waktu 
paling lama satu minggu setiap sekolah

Pelatihan dan bimbingan ditujukan untuk 
membangun dan memperkaya 
kompetensi akademik bagi para 
pendidik dalam menggunakan portal 
dan materi bela jar digital.

Pelatihan dan bimbingan akademik 
dilaksanakan langsung di lokasi 
masing-masing sekolah dengan 
bahasan:
Pelatihan pra-adopsi, pelatihan 
pemantapan, dan pelatihan pengayaan.



Tabel berikut ini adalah 
perbandingan antara DIGINUSA 
dengan produk-produk konten 
pendidikan digital lain yang ada di 
Indonesia:

 Diginusa Produk A Produk B Produk C

Mata 
Pelajaran 

ICT,Matematika,IPA, 

Bahasa Inggris 

Matematika, 

IPA 

Semua 

Mapel 

Tidak ada 

Produk Konten digital, LMS Konten Digital Konten Digital, 
LMS 

LMS 

Komposisi 
Konten 

Per Unit Pelajaran (video 
instruksi,teks,pelajaran,video 

simulasi,latihan) 

Per unit pelajaran 
(video 

instruksi/simulasi) 

Per unit pelajaran 
(video instruksi) 

Tidak ada 

Format 
Konten 

SCORM (video instruksi,teks 
pelajaran,video 

simulasi,latihan soal) 

Video simulasi Berbasis 
video,dokumen 

status 

Tidak ada 

Teknologi Web-based, HTML-5 Flash Web-based Web-based 

Platform Semua OS dan mobile Windows Semua OS dan 
Mobile 

Semua OS dan 
mobile 

Sasaran 
Pengguna 

Guru,siswa Guru Guru,siswa Guru,siswa 

Lokasi 
Penggunaaan 

Kelas/Lab/Individu Kelas Kelas/Lab/Individu Kelas/Lab/Individu 

Internet Tidak Tidak Ya Ya 

Pelayanan Pelatihan,bimbingan 
(administrator),laporan 

pencapaian 

Pelatihan Pelatihan Pelatihan 

Penawaran 
Lisensi 

Per siswa per tahun (kontrak 
sekolah) 

Per paket/unit 
pelajaran (retail, 
kontrak sekolah) 

Per paket/unit 
pelajaran (retail, 
kontrak sekolah) 

Per paket/unit 
pelajaran (kontrak 

sekolah) 

 



Diginusa juga hadir dengan lini program dari 
jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) 
hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 
(SMA dan SMK). Lini produk tersebut adalah:

smartschool
Program pembela jaran TIK untuk siswa Taman 
Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

smartexplorer
Program pembela jaran TIK untuk siswa Sekolah 
Dasar (SD) dengan basis berbagai jenis platform 
seperti Windows, IOS, Android, dll. 

Futurepro
Program pembela jaran TIK untuk siswa Sekolah 
Menengah baik SMP, SMA, maupun SMK.

ITPreneur
Program pembela jaran kewirausahaan berbasis 
TIK untuk siswa sekolah menengah: SMP, SMA, 
dan SMK.

SMART DIGITAL MULTIMEDIA (SmartDM)
Sebuah sistem yang dirancang untuk keperluan 
Computer Center dan Language Center di 
Sekolah.

Produk Lain
Diginusa

ITPreneur
ForStudent

Digital Multimedia



Smartschool adalah paket kurikulum pendidikan komputer yang dikembangkan 
sejak tahun 2000 untuk menjawab kebutuhan sekolah di jenjang TK dan SD. 
Keunikan dari Smart Program terletak pada kurikulum dan metode 
pengajarannya dilengkapi dengan software edukasi sehingga para siswa dapat 
bela jar sambil bermain.

Metode Pendekatan:

Memanfaatkan teknologi multimedia 
untuk memberikan informasi secara 
audio visual sehingga penyampaian 
pesan lebih efektif.

Pengenalan teknologi komputer yang 
diselingi permainan agar 
meningkatkan daya pikir, kreativitas, 
dan menjadi alat bantu bela jar. 

Workshop pembuatan benda yang 
ada di lingkungan sekitar agar anak 
menjadi lebih kreatif.

Buku Kurikulum dan Silabus

Buku Penilaian dan Student book

Software Pendidikan

Rapor dan Sertifikat

Perawatan Software dan Hardware

Monitoring Instruktur/PBM

Instruktur yang  Kompeten

Konsep Dasar Kurikulum:

Kurikulum dirancang sesuai dengan 
kebutuhan siswa di tiap jenjang 
sehingga dapat meningkatkan 
pemahaman pela jaran yang telah 
didapat di kelas dan makin terampil 
dalam penggunaan komputer.

Siswa dapat menjadi problem 
solvers dengan menggunakan 
keterampilan komputer.

Kurikulum disusun secara fleksibel 
sehingga dapat mengikuti 
kemajuan teknologi terkini.

Computer Skill

Problem Solving

Flexible

Sarana Pendukung

1
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Smartschool
Lebih cerdas, lebih kreatif 1
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Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Kelas 6

Kelas berapakahkalian?



Smart
ExplorerBuku Aktifitas Siswa

1
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Smart Explorer adalah paket pendidikan 
komputer untuk siswa TK dan SD yang 
bertujuan membekali siswa dalam pengenalan, 
penggunaan TIK dan perangkatnya serta 
mengacu pada penguasaan area teknologi.

Area Teknologi yang dipela jari:

Silabus dan RPP

Student Book

Raport dan Sertifikat

Instalasi software dan hardware

Perawatan Software dan Hardware

Monitoring Instruktur/PBM

Instruktur yang Kompeten

Karakteristik Smart Explorer:

Materi disusun secara tematik dan 
terfokus pada area teknologi, bukan 
hanya mempela jari satu software 
secara khusus, sehingga siswa 
memiliki wawasan yang luas akan 
teknologi yang berkembang saat ini. 

Penguasaan teknologi disusun sesuai 
dengan usia atau kelas serta 
menggunakan metode online 
education melalui internet.

Siswa juga bela jar untuk 
mengembangkan kreativitas melalui 
proyek/hasil karya kreatif.

Sarana 
Pendukung

Telecommunication

Multimedia Database
Word 

Processing

Spreadsheet

Image
Processing

Desktop
Publishing

Programming

Operating 
Environment



Sarana Pendukung

1. Silabus dan RPP

2. Lembar Kerja Siswa

3. Rapor dan Sertifikat

4. Instalasi Perangkat lunak dan keras

5. Perawatan Software dan Hardware

6. Monitoring Instruktur (Evaluasi Rutin).

7. Program Semester dan Program Tahunan

8. Instruktur yang Kompeten

9. Pelatihan untuk Guru/ Karyawan/ Sekolah

FuturePro adalah paket pendidikan komputer 

untuk siswa SMP, SMU, dan SMK yang 

memadukan kurikulum Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan dengan kurikulum Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Telematika. FuturePro 

mempersiapkan siswa untuk menjawab 

tantangan pengembangan TIK yaitu: 

pemenuhan target pembela jaran dan kesiapan 

untuk terjun di dunia pekerjaan.

Menjadikan komputer sebagai 

alat bantu siswa dalam 

menyelesaikan tugas dan 

permasalahan, khususnya di 

lingkungan sekolah.

Komputer Profesi

Memberikan wawasan yang 

luas pada siswa tentang 

keterampilan penggunaan 

komputer, serta perkembangan 

dunia hardware dan software.

Memberikan wawasan luas 

pada siswa tentang komputer 

sebagai alat bantu dalam 

memecahkan masalah yang 

terkait dengan pekerjaan atau 

profesi tertentu.

Komputer Pendidikan

Pendidikan Komputer

Konsep Dasar Kurikulum:

Teori

Pengantar singkat yang membahas 

mengenai pendapat, cara, dan aturan 

untuk menyelesaikan suatu masalah 

dalam komputer.

Praktek

Pelaksanaan secara nyata dan 

merupakan tingkat lanjut dari teori. Ini 

merupakan salah satu cara untuk 

mengingat dan menerapkan teknologi 

komputer yang telah dipela jari.

Pendekatan Proyek

Proyek merupakan hasil akhir yang 

harus dicapai dan diselesaikan setelah 

siswa mempela jari seluruh materi dalam 

satu buku.

FUTUREPRO
Basic Office
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ITPreneur
ForStudent

ITPreneur adalah paket kurikulum pendidikan 
komputer ditujukan untuk membekali siswa 
tingkat SMP, SMA, dan SMK dengan keterampilan 
kewirausahaan yang berbasis pada tiga (3) pilar; 
graphic design, programming, dan online 
business. ITPreneur mempersiapkan siswa untuk 
masuk ke dunia kerja ataupun menciptakan 
lapangan kerja sendiri saat lulus sekolah.

Tiga Pilar Pembela jaran

Desain Grafis

Mendesain berbagai materi promosi dan 

produk

Programming

Melakukan kegiatan pemrograman dalam 

pembuatan web, aplikasi online dan animasi.

Bisnis

Strategi mempromosikan hasil karya melalui 

media online

Konsep Dasar Kurikulum:

Mempela jari ilmu graphic design 
dengan hasil akhir portofolio. Siswa 
akan melakukan materialisasi karya 
grafis dalam bentuk sablon kaos, 
kartu nama, pin, brosur, kemasan 
dan sebagainya.

Pembekalan programming berbasis 
PC, mobile ataupun web. Program 
karya siswa ini diharapkan dapat 
mengasah logika serta mampu 
memicu kreativitas dalam berbisnis 
online

Siswa akan dibekali pengetahuan 
tentang enterpreneurship 
(kewirausahaan) seperti 
menghitung harga pokok, business 
plan, tata cara transaksi dan 
lain-lain



Smart Digital Multimedia (Smart DM) adalah sistem yang dirancang untuk 

membantu guru mengorganisir laboratorium (lab.) bahasa melalui optimalisasi 

fasilitas laboratorium komputer. Penerapan Smart DM akan meningkatkan 

efisiensi proses bela jar mengajar bahasa di sekolah.

Digital Multimedia

Siswa dapat berkomunikasi melalui 
teks, audio dan video.

Guru mampu membuat materi 
latihan berupa teks atau audio.

Siswa mampu melatih listening skills 
dengan sistem speech engine

Siswa mampu mempela jari 
grammar dengan latihan: menyusun 
kata, puzzle, pilihan ganda, 
mendengarkan dan menulis.

Tes dapat dilakukan tanpa 
menggunakan media kertas yang 
hasilnya dapat langsung diperoleh 
melalui teknologi e-learning

Guru mampu menampilkan isi 
desktop komputer master kepada 
siswa melalui desktop streaming

Melalui sistem voice recognition 
siswa mampu melatih pronunciation 
serta berdialog langsung dengan 
komputer.

Fitur Smart DM:

One-on-One Voice Function

Sarana komunikasi satu lawan satu 
antara guru dengan siswa 
menggunakan headset.

Sarana komunikasi antara guru dengan 
seluruh siswa.

Broadcast Function

Monitoring Function

Tampilan desktop komputer siswa dapat 
dimonitor pada desktop komputer guru.

Berfungsi untuk menyebarkan materi 
latihan dalam format audio, video, atau 
format lainnya

Lesson Transfer Function

Security Function

Sistem single user login dan multilevel 
security system, akan memudahkan 
akses monitoring dan integrasi dengan 
database lain.

Keunggulan Penggunaan 
Smart DM



Sistem Informasi Yayasan (Senayasa) merupakan alat bantu yayasan untuk 

mengelola beragam database unit sekolah yang dikelolanya. Menggunakan 

aplikasi ini, yayasan dengan mudah dan real time dapat melihat, mencari, 

meringkas beragam data dari unit sekolah maupun dari tiap jenjang sekolahnya. 

Semua data terpusat dalam 1 server database sehingga tidak ada lagi 

redundancy data atau data beragam dan tidak sama. Perubahan atau update 

data yang terjadi di unit juga secara real time langsung diketahui oleh pihak 

yayasan. Sangat berguna untuk yayasan yang memiliki banyak unit sekolah dan 

lokasinya saling terpisah.

Senayasa merupakan web aplikasi untuk mencatat semua data di 

berbagai unit sekolah. Menjadi bank data. Menjadi basis data. Menjadi 

pusat data Yayasan XYZ. Semua unit sekolah melihat dan mengakses 

data yang sama dan dalam tempat yang sama. Sekali data di update 

oleh unit sekolah, saat itu juga semua melihat data yang sama dan 

uptodate. Tidak ada lagi data yang berbeda-beda di setiap tempat.

Target dari Web Aplikasi Senayasa :

Menjadi wadah data administrasi Yayasan XYZ dan unit sekolah.

Mengurangi tersebarnya data yang sama dibeberapa lokasi tetapi 

berbeda informasinya (misalnya : jumlah buku perpustakaan 

antara catatan di yayasan dan di unit sekolah, berbeda).

Mempercepat proses penyampaian informasi dari unit ke yayasan 

atau sebaliknya.

Mempermudah yayasan maupun unit sekolah dalam mencari data 

guna pengambilan keputusan.

Sistem dimiliki oleh yayasan, 
termasuk source code

Semua data rahasia disimpan di 
dalam VPS sekolah atau di server 
sekolah sendiri

Tidak tergantung pada pihak ke III

Tidak perlu kontrak tahunan untuk 
sewa akses ke aplikasi

Mudah untuk merubah sistem, karena 
source code sudah dimiliki sekolah

Mandiri dalam mengelola aplikasi dan 
data keuangan

Biaya tidak tergantung pada jumlah 
siswa dan jumlah data

Menggunakan sistem sewa akses

Semua data rahasia disimpan di pihak 
ke III, rawan untuk penyalah gunaan

Bergantung kepada pihak ke III

Data lama tidak dapat digunakan bila 
tidak melakukan perpanjangan 
kontrak

Sulit untuk merubah sistem, karena 
harus sesuai dengan kemampuan 
pihak ke III

Pemanfaatan situasi yang membuat 
pihak ke III mampu mengatur 
kegiatan aplikasi

Semakin banyak data, semakin besar 
biaya yang akan dikeluarkan

Senayasa Aplikasi Lain

Perbandingan Aplikasi Senayasa dengan Aplikasi Lain



PT Bangun Satya Wacana

Gedung Kompas Gramedia, Lt. 4
Jl. Palmerah Barat No. 29-37, Jakarta 10270

Telp: (021) 536 - 77834  - Fax: (021) 549 - 3073

diginusa.com diginusa


