
 
Dear MIEEs, 

  

Melalui email ini, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak 

dan Ibu dalam berbagai kegiatan kami sepanjang tahun 2018 – 2019, mulai dari Hack the 

Classroom, Skype-a-Thon, pelatihan, dan  juga seminar yang kami lakukan bekerjasama 

dengan berbagai instansi di beberapa propinsi. Kami sangat menghargai semua partisipasi 

tersebut dan berharap dapat terus bekerja sama dengan Bapak & Ibu sekalian daIam 

berbagai kegiatan kami di masa depan.  

  

Sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, Microsoft memiliki kegiatan tahunan Education 

Exchange (E2) yang merupakan suatu forum berbagi oleh para pendidik pilihan dari seluruh 

dunia, dan bukan merupakan suatu kegiatan kompetisi. Microsoft juga menjadi sponsor 

utama dalam kegiatan BETT ASIA 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua kegiatan ini 

bertujuan untuk mempersiapkan  seorang MIEE untuk menjadi agen perubahan yang 

bersemangat mendorong transformasi Pendidikan di lingkungannya masing-masing.   

  

Terkait pertanyaan mengenai siapa yang menjadi perwakilan Indonesia di Microsoft E2 di 

Paris tanggal 2 – 4 April 2019 – kami sudah memilih 3 orang yang akan berangkat (jika 

mendapatkan visa Schengen), yaitu: 

  

1. Imam Syafi’i – SMPN 2 Bangilan, Jawa Timur 

2. Solehuddin Al Ayyubi – SDN Banyuwangi 1, Jawa Tengah 

3. Deni Ranoptri – SDN 1 Nawin Hilir, Kalimantan Selatan (Perwakilan Duta Rumah 

Belajar)  

  

Kami juga telah memilih para MIEE yang akan menjadi perwakilan Indonesia ke BETT ASIA 

2019 tanggal 12 – 13 Maret 2019, yaitu: 

  

1.     Achmad Arifudin – SMKN 1 Ponjong, Yogyakarta 

2.     Anastasia Moertodjo – SMKN 2 Surabaya, Jawa Timur 

3.     Purwanti Wahyuningsih – SMAN 1 Ungaran, Jawa Tengah 

  

Apa saja yang sudah mereka lakukan sehingga terpilih, antara lain: 

1. Menjembatani terjadinya Bimtek guru Sekolah Dasar di tingkat Dinas Pendidikan 

Kabupaten berbasis teknologi. 



2. Melaksanakan pelatihan maupun TOT kelas digital berbasis Office 365 yang 

diselenggarakan secara mandiri di berbagai komunitas dan telah tervalidasi oleh kami. 

3. Melakukan deployment Office 365 baik di sekolah sendiri maupun di berbagai sekolah 

lainnya secara mandiri, dan mendorong kompetensi para rekan guru untuk dapat 

memanfaatkan teknologi Office 365 di sekolah tersebut. 

4. Mengembangkan situs/komunitas belajar guru dan melatih guru mengembangkan 

media ajar/video ajar berbasis teknologi Microsoft. 

5. Aktif dalam berbagai digital event yang diselenggarakan oleh Microsoft dan 

melibatkan banyak rekan guru/siswa dalam event tersebut.  

6. Menceritakan berbagai kegiatan yang mereka lakukan terkait inovasi mereka melalui 

berbagai kanal – media sosial, tatap muka, webinar, online meeting, dsb.  

7. Mendorong dan melaksanakan asesmen online memanfaatkan teknologi MS Forms 

sekolah-sekolah di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten. 

  

Meskipun kami sudah memilih para MIEE yang menjadi perwakilan Indonesia baik ke E2 

maupun BETT ASIA 2019, kami tetap mendorong para MIEE lainnya untuk tetap berkarya, 

berinovasi, dan juga berbagi secara aktif di Indonesia dan komunitas ini. Prinsip utamanya 

dari komunitas ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dimulai 

dari para pendidiknya. Kami menyadari bahwa perubahan ini tidak dapat kami jalankan 

sendiri, dan kami yakin bahwa setiap MIEE mempunyai visi yang sama, dengan berbagai 

caranya sendiri melakukan inovasi tersebut. Teruslah berinovasi dan sila berkomunikasi 

dengan kami jika ada ide-ide yang menarik yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. 

   

Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan kami tunggu selalu inovasinya! 

  

Regards, 

  

Obert Hoseanto 

Education Programs Manager | Public Sector 
 


