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Pendahuluan 

Latar Belakang 
 

Kamadeva selaku pengembang Sistem Informasi Sekolah berbasis web bernama 

SISKO, banyak mendapat masukan dari sekolah-sekolah di Indonesia untuk dapat 

membangun sebuah sistem untuk memfasilitasi proses belajar mengajar menggunakan 

fitur e-Learning. 

Setelah mengamati media e-Learning yang berkembang saat ini, akhirnya lahir 

ide untuk membangun sebuah portal dengan konsep e-Learning berbasis komunitas, 

dengan fitur-fitur yang memungkinkan masyarakat pendidikan yang meliputi Guru, 

Siswa maupun masyarakat umum untuk terlibat. 

Selain itu, Portal Palapa juga ikut mendukung gerakan GO Green GO Paperless 

untuk mengajak masyarakat pendidikan di Indonesia menggunakan Palapa untuk 

membuat Tes Online dan mengurangi penggunaan kertas sebagai media untuk 

mengerjakan ulangan harian.  

 

Visi dan Misi 
PORTAL PALAPA, mengambil nama Palapa karena mengadopsi Sumpah Palapa 

yang pernah di ucapkan oleh Mahapatih Gajahmada, yang memiliki cita-cita untuk 

mempersatukan nusantara. Hal ini sesuai dengan visi Portal Palapa, yang ingin 

mempersatukan segenap elemen pendidikan serta memberikan wadah bagi komunitas 

pendidikan untuk dapat berkembang dan berkompetisi secara sehat, agar eksistensi dari 

setiap member Palapa mendapat perhatian dari komunitas, sehingga memunculkan 

budaya saling menghargai dan menghormati antar member.  

 

Tujuan 

e-Learning berbasis komunitas 
PORTAL PALAPA di desain untuk menjadi portal dunia pendidikan Indonesia yang 

di dukung sistem online quiz dan e-learning dengan data, kontrol data dan scoring 

berbasis komunitas  

Dengan konsep e-Learning yang berbasis komunitas, siswa dapat berguru pada 

siapa saja, mengasah pengetahuan kapan saja dan melakukan kompetisi yang sehat 

dengan siswa dari seluruh nusantara. Seorang guru dapat share ilmu pengetahuan dan 

menerima murid dari mana saja, membuat soal dan melakukan tes online melalui 

konsep e-Learning yang menyenangkan. Perangkingan di lakukan setiap hari dan pada 

level nasional. Masyarakat umum bisa ikut berkontribusi memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan melalui forum maupun quiz yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.  



 

Fitur 
Untuk mendukung tujuan diatas, Portal Palapa di lengkapi dengan berbagai Fitur 

dan fasilitas yang memungkinkan terjalinnya komunikasi dan aliran informasi yang 

lancar. Fitur yang saat ini tersedia di Portal Palapa adalah sebagai berikut : 

 
  



 Open Community Forum 

Portal Palapa di desain agar semua siswa, guru, praktisi pendidikan dan 

masyarakat bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi trik dalam sistem belajar 

mengajar, juga bisa berbagi ilmu yang bersifat informal maupun non formal 

melalui media Forum Diskusi yang terbuka 

 



 
 

 

 
  



 Open Friendship 

Seorang guru dapat share ilmu pengetahuan dan menerima murid dari mana 

saja, membuat soal dan melakukan tes online melalui konsep e-Learning yang 

menyenangkan. Masyarakat umum bisa ikut berkontribusi memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak 

 

  
 

 

 
 

  



 Online Quiz 

Tersedia fitur Online Quiz dari dan untuk komunitas yang dapat dimanfaatkan 

untuk berbagi ilmu dengan cara yang unik dan asik, proses sharing ilmu 

pengetahuan dapat terjadi secara alami sehingga dapat tercipta interaksi antar 

member melalui media Quiz ini 

 

 
 

 
  



 Online Test 
Soal-soal Quiz yang di buat oleh user dapat di kemas menjadi Online Test yang 

dapat di share kepada para siswa untuk dikerjakan. Pilihan jawaban otomatis 

teracak, dan urutan soal juga bisa di acak. 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
  



 Re-Test / Remidi 
Siswa dapat mengajukan re-test / tes ulang / remidi jika mengalami kendala 

ketika mengerjakan, misal kendala koneksi internet atau kendala teknis lainnya. 

Dan wewenang guru untuk re-open tes bagi siswa yang bersangkutan 

 

 
 

 
  



 Bank Soal 
Soal-soal quiz yang di buat setelah di review oleh member lain akan otomatis 

masuk bank soal. Guru dapat membuat Tes Online dan menugaskan siswa 

mengerjakan dengan menggunakan soal-soal ini 

 

 
 

 

  



 Scoring 

Setiap aktifitas member di portal ini akan di rekam oleh sistem Palapa dan akan 

mendapat apresiasi berupa penambahan score. Aktifitas tersebut antara lain 

sharing di forum, komentar di forum, membuat soal quiz, mengerjakan quiz, 

mereview soal quiz yang dibuat member lain 

 

 
  



 Verifikasi Identitas 

Setiap user di Portal Palapa di sarankan untuk mengirimkan scan identitas 

sebagai syarat verifikasi. Tujuan dari veeifikasi ID ini adalah agar keanggotaan di 

Portal Palapa tidak di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

 
 

Dan masih banyak lagi fitur yang akan dan sedang terus di kembangkan di Portal 

Palapa 

Rencana Kegiatan 
 Bagi sekolah yang tertarik untuk menerapkan Sistem e-Learning Portal Palapa di 

sekolah, kami memberikan penawaran pelatihan yang dapat di ikuti oleh guru dan siswa 

selama 2 hari dengan agenda pelatihan sebagai berikut : 

 Hari 1 : Pelatihan untuk para pengajar dalam membuat soal 

 Hari 2 : Pelatihan untuk para siswa mengerjakan soal dan Quiz 

  



Hasil yang diharapkan 

Bagi Siswa : Iklim Kompetisi yang dinamis dan sehat 
 Menyediakan Iklim Kompetisi yang sehat bagi para siswa di Indonesia dimana 

score yang terkumpul akan di ranking oleh sistem di Portal Palapa, dan akan di sajikan 

dalam bentuk ranking secara nasional. 

Bagi Guru : Pemberdayaan Komunitas 
 Membentuk budaya berbagi  

Soal Quiz yang di buat juga akan masuk ke bank soal setelah mendapat review 

dari pengajar lain. Soal yang terkumpul di bank soal dapat di gunakan oleh 

pengajar lain untuk membuat Tes Online, dengan ini kita bersama membangun 

budaya saling berbagi.  

 Membentuk budaya saling menghargai  

Dengan memberikan review atas hasil karya soal buatan pengajar lain, kita 

bersama-sama membangun budaya saling menghargai. Sebuah contoh yang baik 

bagi para generasi muda Indonesia.  

 

Bagi Sekolah 
  Dengan menerapkan e-Learning berbasis komunitas, guru dan siswa akan lebih 

aktif yang berarti secara langsung merupakan kontribusi sekolah bagi dunia pendidikan 

di Indonesia.  

 

GO Green GO Paperless  
Dengan menggunakan Palapa, akan kita dapat bersama-sama mengurangi 

penggunaan kertas untuk keperluan latihan tes/ulangan di sekolah. Tes dapat di lakukan 

online. Waktu mengerjakan dapat di batasi. Pilihan jawaban otomatis teracak. Dan yang 

menarik, urutan soalpun dapat di acak.  

 

  



Biaya Pelatihan 
 Portal Palapa dalam rencana menjalankan kegiatan mengajak pihak sekolah 

untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bantuan dana demi suksesnya 

rencana kegiatan diatas.  

 Biaya pelatihan Sistem e-Learning berbasis komunitas Portal Palapa adalah 

sebesar Rp 5.000.000/sekolah dan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. 

Syarat dan Ketentuan 
 Syarat dan ketentuan untuk diadakannya pelatihan yaitu : 

1. Kesiapan Infrastruktur 

Pelaksanaan training diadakan di sekolah. Sekolah yang mengajukan pelatihan e-

Learning harus memenuhi syarat kesiapan infrastruktur yaitu kesiapan lab 

komputer yang terhubung dengan internet 

2. Jumlah Peserta 

Jumlah peserta tidak di batasi, tergantung kapasitas komputer yang tersedia 

3. Jadwal Pelaksanaan Training 

Jadwal pelaksanaan training akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah 

terlebih dahulu masuk ke agenda training Portal Palapa 

4. Transportasi dan Akomodasi 

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi apabila 

sekolah berada di luar wilayah Yogyakarta. 

Kontak 
PORTAL PALAPA 

Jalan Yos Sudarso No. 21  

Yogyakarta 55224 

DIY - Indonesia 

Tel. +62-274-9593382 

Email : marketing@kamadeva.com 

Website : http://www.portalpalapa.com 
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FAQ 

Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Palapa terkait alasan mengapa Portal Palapa 
dibangun sebagai web portal quiz berbasis komunitas, berikut penjelasannya : 

Ide awal Portal Palapa dibangun adalah sebagai web portal pendidikan. Lalu yang 

menjadi pertanyaan selanjutnya adalah portal pendidikan yang seperti apa yang ingin di 
ciptakan? 

Akhirnya tim Palapa memilih membangun sebuah web portal quiz berbasis 
komunitas. 

Berikut penjelasannya : 

Mengapa web portal quiz yang di pilih? 

Palapa memilih web portal quiz, karena berawal dari ide untuk memberikan wadah bagi 

guru untuk dapat berkreasi dengan membuat pertanyaan quiz yang bermutu. Quiz dipilih 

sebagai sarana sharing di Palapa, karena untuk membuat sebuah pertanyaan 

Quiz, jawaban beserta review/penjelasannya, diperlukan pengetahuan yang cukup 

mendalam atas materi yang ingin disampaikan. Dan di Palapa, kemampuan Guru akan 
mendapat penghargaan dari komunitas berupa poin atas tiap soal quiz yang di buat. 

Mengapa dipilih media sharing berbentuk Quiz? 

Pada prinsipnya otak manusia mampu untuk merekam berbagai hal dan apa yang 

tersimpan dalam memori dapat sewaktu-waktu keluar apabila di pancing dengan 

pertanyaan. Ide portal Palapa adalah memancing memori yang terekam dalam ingatan 

para siswa agar terlatih untuk mengeluarkan jawaban atas pertanyaan yang di buat oleh 

para guru. Palapa juga menyediakan pembahasan soal yang harus disertakan oleh para 

guru tiap membuat pertanyaan quiz agar siswa mendapat pemahaman penuh atas 
pertanyaan yang di ajukan. 

Mengapa Quiz yang dibuat guru perlu di review oleh guru lain sebelum tayang/masuk ke 
bank soal? 

Soal yang dibuat oleh seorang guru, perlu di review oleh guru lain yang mengajar mata 

pelajaran yang sama / memiliki minat atas bidang yang sama, untuk memastikan bahwa 

apa yang di tanyakan beserta jawaban dan juga pembahasannya sudah banar dan tidak 

menyesatkan siswa yang menjawab atau membaca penjelasan atas soal yang diajukan. 

Atas alasan ini juga keanggotaan di portal Palapa perlu terverifikasi identitas nya untuk 

memastikan bahwa guru / praktisi pendidikan membuat pertanyaan sesuai bidang 
pengetahuan dan atas dasar sharing pengetahuan. 

Mengapa portal yang di bangun berbasis komunitas? 

Palapa dibangun untuk menjadi wadah bagi komunitas pendidikan agar tiap-tiap 

anggotanya dapat unjuk pengetahuan melalui soal-soal quiz berkualitas yang di buat, 

sekaligus dapat memberikan apresiasi atas karya soal quiz buatan guru lain, sehingga 

eksistensi dari profesi guru akan lebih meng-global dan di kenal oleh guru-guru lain di 

nusantara. Poin yang di dapat dan di rekam oleh Palapa, menunjukkan keaktifan 

seorang guru dalam sharing pengetahuan melalui media quiz online dan untuk siswa 

menunjukkan kemampuan siswa dalam melahap pertanyaan yang di sharing oleh para 

guru. 


