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SAMBUT MERDEKA BELAJAR &
BERKEMBANG DENGAN DIGITALISASI

Keterlibatan dan Kolaborasi para pihak sangat penting, kami hadir untuk
memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas melalui
digitalisasi sekolah. Tampil dengan branding online sekaligus memanfaatkan sistem sekolah
untuk kolaborasi dan digitalisasi yang terintegrasi dalam 1 sistem (single sign) yang saling
terkait. Platform sistem kami mengikuti program Merdeka Belajar yang saat ini gencar
dicanangkan pemerintah.

Publik/ pengakses web
Siswa / Peserta Didik

Manajemen Sekolah
(Guru/TU/Walikelas/Kurikulu
m/Humas/Stakeholder)

Web App Sekolah terintegrasi yang
dapat diakses via Web Apps dan
Aplikasi Mobile Android

Admin/Operator
Sekolah

Alumni

Orang Tua

Salah satu poin sekolah merdeka belajar adalah melakukan Digitalisai Sekolah, Digitalisasi kami merupakan
pengembangan media online yang tidak hanya sebatas publikasi atau informasi sekolah saja namun lebih ke
pemanfaatan pengembangan TIK secara online dan mobile.
Secara garis besar tujuan dari digitalisasi ini dapat dimanfaatkan siswa, guru, alumni, dan masyarakat umum
untuk menjalankanbanyak fitur seperti belajar, berkolaborasi, dan bertransformasi di satu platform milik
sekolah sekaligus menjadi jejaring sosial sekolah untuk menyelesaikan problematika yang ada sekaligus
meminimalisir penggunaan kertas (papper less) dan menyambut digitalisasi pendidikan 4.0 #merdekabelajar
Dalam sistem ini kami mengupayakan memperbaharui sistem sekolah yang kebanyakan saat ini hanya
bersifat publikasi saja, menjadi sistem yang interaktif dan kolaboratif dengan melakukan digitalisasi dari
berbagai lini. Berharap segala kebijakan sekolah dapat diambil berdasarkan analistik dan data.
Dengan system baru user/pengguna (siswa,guru,pengelola,alumni,admin,dan orang tua siswa) akan
mendapatkan satu akun login dan fitur dashboard terintegrasi yang berisi berbagai macam fitur didalamnya
sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Selain untuk branding, platform sekolah kita dapat diakses
melalui mobile dan juga dekstop dan release di Google Playstore sesuai branding sekolah Anda.
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Gambaran Besar
Platform Sistem

www.namasekolah.sch.id

Akses Login masingmasing level.
Akses melalui Dekstop
Komputer atau Install di
Smartphone/Playstore

Manfaatkan sesuai level
(Guru
/pengelola/manajemen,siswa,
alumni,ortu) beraktifitas di
satu platform sistem via web
browser atau via install
aplikasi mobile

User umum masyarakat (umum)
dapat mengakses publikasi &
branding sekolah via website sekolah

Skema Penerapan di Sekolah
dan Skema Level User
Fitur Sistem cukup lengkap, terus berkembang dan
saling terkait, namun demikian digitalisasi tidak
semudah itu dilaksanakan. Sekolah dapat menerapkan
fitur yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan
kesiapan sekolah masing-masing. Eranya sudah
bergeser, mau tidak mau sekolah Anda harus segera
memulai dengan digitalisasi sedini mungkin. Perlahan
dari yang ringan nantinya seluruh fitur dapat di
fungsikan disekolah,jangan khawatir kami siap
mendampingi untuk sekolah Anda berkembang.

Siswa & Alumni

Siswa memanfaatkan sistem online,dan mengikuti
proses pembelajaran elearning yang di berikan Guru,
belajar materi,test online,tugas, pantau
capaian,sharing komunitas, kolaborasi dengan
warga sekolah,presensi mandiri dll
Alumni memanfaatkan sharing dengan adik kelas
dan guru,termasuk tracking study

Orang Tua Siswa

Memantau progress putra putrinya melalui system.
Jalin komunikasi dengan manajemen sekolah

Admin/Operator Pengelola System

Sebagai Pengatur System Mulai Penjadwalan, manajemen akses
level user, pengaturan tahun ajaran semester aktif, secara
periodikal

Guru/Pengajar

Melalukan proses pembelajaran kepada siswa dan administratif
jurnal Harian mengajar, termasuk materi pengayaan,tugas, tanya
jawab, termasuk memantau capaian siswa. Melaksanakan
Administratif digital

Wali Kelas

Melakukan melakukan Evaluasi Progress Siswa dikelas yang di
ampunya. Memantau capaian kelas yang diampu dan lain-lain

Stake holder dan Pengelola
(Kepala,Kurikulum,Humas,BK,Perpus,Tat
a Usaha,Bendahara,Guru Piket,BKK)
Melakukan Pantauan dan evaluasi report, juga mengatur
strategy) termasuk melakukan kegiatan berdasarkan ketugasan
dan levelnya masing-masing..
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GAMBARAN BESAR

LEVEL PER USER

Guru BK/Pengelola

DAN AKSES YANG DIMILIKI

Validasi presensi.
Mengisi Jumlah Hari Evektif
Bulanan
Mengisi jurnal BK Siswa
Bermasalah
Report kehadiran siswa
Report Keaktivan siswa
Poin pelanggaran/prestasi siswa
Mengisi Jurnal kegiatan Pribadi

Walikelas

Dapat mengatur validasi presensi
Siswa
Pemantauan Evaluasi siswa

Admin/Operator
Melakukan

dikelasnya/Kemajuan kelas
Report Presensi kelas diampu
Report Nilai dan capaian

Mengatur berjalanya sistem

Report keaktifan siswa

Seting tahun ajaran, semester aktif

Kurikulum
/Stakeholder

Manajemen User Guru
Manajemen User siswa,ortu
Set walikelas, kurikulum,BK,perpus,
Manajemen Jadwal

Guru Mapel

Pengaturan Waktu Presensi Siswa
Melakukan set kenaikan kelas
siswa,perubahan kelas dll
Cetak kartu pelajar berbasis
QRCODE
dan lain-lain sifatnya
persemester/per tahun dan dasar
pengaturan sistem.

Pemantauan Evaluasi siswa
semua kelas
Pantauan keaktivan guru
mengisi jurnal & mengajar KBM
Report Presensi Siswa harian
bulanan
Pantau Jurnal & Kemajuan
Kelas
Pantau capaian
Kelola jadwal Mapel

Mengisi Jurnal Mengajar
Mengisi target Pertemuan Mengajar
sesuai mapel diampu
Kelola penugasan,KBM live,materi
Mengatur Remidi
Pemantauan Evaluasi siswa sesuai
mapel yang di ampu
Rekap Nilai
Mengisi Jurnal Kegiatan Pribadi
Pinjaman Buku perpus
Membuat QRCODE materi (dapat
dicetak)

Guru Piket

Siswa

Melakukan Presensi Harian mandiri & surat izin mandiri, bisa dengan
Geolocation radius dari sekolah,sidik jari finger dan kartu pelajar RFID jika
diinginkan
Presensi Kegiatan yang di ikuti siswa misal ekstra dll
Akses materi dr guru, mengikuti KBM live,info jadwal pelajaran
Mengerjakan tugas dari guru dan feedback tugas
Melihat report keaktifan tugas dan capaian tugas, termasuk remidi dll
Membuat status di komunitas member dengan warga sekolah
Melihat status peminjaman buku perpus,, perpus peminjaman, ebook digital dll
Akses info tanggungan pembayaran siswa, tgl bayar kekurangan
Mengisi Penelususan tamatan (Khusus SMK)

Orang Tua Siswa

Melakukan Validasi Presensi
Harian Siswa, cetak surat izin
meninggalkan kelas, atau surat
keterlambatan siswa

Humas Sekolah

Melakukan publikasi, update info sampai ke
pendataan Alumni

Pustakawan

Mengisi Pinjaman/pengembalian
Buku Siswa dan Guru/Pegawai
Melihat report peminjaman buku
Katalog Buku
E book digital
Buat QRcode e book

Melihat report keaktivan putra putrinya masing-masing
Report kehadiran anak
Mengirim pesan kepada guru
Melihat status / komentar di sistem komunitas
Pantau nilai tugas Anak (dapat di atur admin)

Kepala Sekolah

Pantau semuanya, keaktivan guru dan keaktivan siswa, termasuk report
keseluruhan berjalanya sistem dapat dipantau Kepala Sekolah

Alumni

Sistem komunitas sekolah
Inbox kepada guru
Mengisi Tracking study
Kirim tulisan Jurnal

TU

Mengisi Jurnal kegiatan harian
Pantau Jurnal Kegiatan Harian
Pegawai oleh Ka TU, KA TU dapat
memberikan catatan dll.
Manajemen persuratan
(masuk/keluar/disposisi)
Kelola pembayaran siswa
Presensi Harian Pegawai
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Dipermudah dengan metode Single Sign In
(Jangan pusingkan siswa dengan mengingat banyak username dan password)
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Beberapa Fitur Unggulan
Sistem Komunitas
Internal - Ala Sosial
Media Sekolah (Update
status) *bangun interaksi
dengan warga sekolah
Elearning Sekolah
(Materi, Jadwal, Tugas
dan PR, KBM Online,
Penilaian,Remidi, Report
Keaktian siswa, CBT
serentak) Materi dapat di
generate QRCODE
Analistik dan Reporting
Manajemen Sekolah
(Jurnal Guru Mengajar,
Kemajuan Kelas, Jurnal
Kegiatan Harian
Pegawai,report capaian
siswa)
Presensi Siswa berbasis
Geolocation, Presensi
Pegawai, Surat Izin
Online, Kartu Izin
meninggalkan pelajaran.
Support Presensi mode
kartu atau sidik
Presensi Kegiatan
Siswa/Pegawai,
berbasis Geolocation dan
Foto selfi
Jurnal BK dan Poin
Pelanggaran/Prestasi
Siswa
Pembayaran Siswa,
Support Format
Rekening Koran Bank

Publikasi & Informasi via
Web Sekolah oleh
Humas

Integrasi sistem
dashboard layar TV
dapat di pajang di loby
sekolah

Perpustakaan Siswa dan
Pegawai, Ebook digital,
peminjaman Buku

Sedang dikembangkan
(Analisys Keberbakatan
Siswa dan kondisi siswa)

Fitur Persuratan oleh TU
integrasi notifikasi surat
ke Guru pegawai

Kiriman Artikel Guru,
siswa ke Web Sekolah

Sistem terintegrasi dengan website sekolah, sehingga
dapat menggunakan platform sistem menggunakan web
browser dan atau Aplikasi smartphone dengan web
branding domain sch.id ataupun domain khusus
Untuk presensi Siswa dan guru/pegawai tersedia 4
metode presensi yaitu melalui web browser, smartphone
aplikasi, Fingerprint, dan atau Kartu RF ID *S & K berlaku.
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Tujuan Yang Diharapkan

SEKOLAH/
LEMBAGA

GURU/
MANAJEMEN SEKOLAH

Berjalan dengan data.
Mendapatkan data untuk
dapat membuat keputusan

Menguasai Waktu.
Mengajar lebih efisien dan mudah
dengan data dan analitik

SISWA
/ORANG TUA

PEGAWAI/TU

Fokus pada tupoksi dan
bertrasformasi dengan
adminstrasi terdigitalisasi

Menjadi pemeran utama
Hasil nilai dan skill meningkat dengan
“personal learn” dan orang tua dapat
memantau progress putranya

Konsultasi Penerapan dan sharing kebutuhan.
Pemasangan ke online dan kami bantu pendataan awal data,
jika sudah punya website bisa kami bantu migrasi data konten
lama ke sistem baru
Pelatihan kepada pengelola (jika diinginkan Tim datang ke
sekolah) atau by online zoom meet
Maintanance / Pemeliharaan / Konsultasi
Berlangganan otomatis mendapat Pengembangan Fitur dan
Pendampingan pemanfaatan
Support Teknis & Konsultasi
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PAKET HARGA & PENDAMPINGAN
Paket harga kami tahunan selayaknya sekolah memiliki team IT sendiri
untuk mengelola data dan membantu manajemen kenaikan kelas setiap
tahunnya ataupun perubahan data per semester/periodikal.

Kami sudah melalui serangkaian pengalaman diberbagai sekolah sejauh ini, Pendampingan menurut
kami diperlukan Sekolah/Lembaga agar sistem tidak sekedar berbasis proyek beli putus namun kami
melakukan layanan purna jual dan dukungan secara terus menerus. Bahkan update fitur terus kami
kembangkan seiring kebutuhan sekolah dan format baru dari pemerintah. Jangan khawatir tentang
keamanan Data, kami akan menjaga dari serangan maya dan kerahasiaan Data sekolah anda karena
kami terdaftar di Kominfo.

Paket Harga (Seharga Permen)
Paket layanan tahunan dari
kami untuk membantu
Sekolah/Lembaga dalam
mengelola sistem terkait data
siswa, guru dan karyawan dan
juga update fitur secara berkala,
Sekolah bisa juga memanage
datanya dan kami pun turut
membantu untuk mengelolanya
seperti :
Penambahan data siswa
baru
Penentuan kelas (siswa baru)
Pengisian data guru baru
Perubahan kelas ( kenaikan
kelas)
Pengisian jadwal dan
perubahan jadwal
Pelatihan
support dan pendampingan

Jumlah Siswa
100 s.d 200

Jumlah Siswa
200 s.d 500

Jumlah Siswa
500 s.d 1000

5rb/bln/siswa

4rb/bln/siswa

3rb/bln/siswa

*Untuk Jumlah siswa diluar paket di atas dapat
menghubungi kami terlebih dahulu
*Harga di atas termasuk release Aplikasi Android (Mobile
Aplication), tampil sesuai branding sekolah di Google
Playstore. Dengan catatan langsung mode pembayaran 1
Paket
tahun. Sistem
*Untuk user guru kami subsidi dengan siswa sehingga
pelanggan cukup membiayai sesuai jumlah siswa

Rp.12jt/Tahun

*Untuk request fitur lain diluar paket sistem dikenakan
biaya tersediri,besar biaya akan mengikuti tingkat kesulitan
pengerjaan fitur

Mekanisme pembayaran Bagi Instansi Pemerintah di
bawah Dinas Pendidikan kami dapat fasilitasi dengan
metode pembayaran SIPLAH dan Bela Pengadaan,
Faktur pajak kami siap fasilitasi.
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Berbagai Sekolah/Lembaga
Sudah Bersinergi dengan kami

SMKN 1 PUNDONG,BANTUL

SMAN 6 YOGYAKARTA

SMAN 1 BUKITTINGGI SUMATERA BARAT

Menggunakan smartschool Sekolahkita.net sebagai media
Test CBT serentak siswa dan memulai presensi siswa
dengan sistem

Menggunakan smartschool Sekolahkita.net sebagai media
pembelajaran internal, jurnal, dan presensi siswa harian

Menggunakan smartschool Sekolahkita.net sebagai media pembelajaran di
sekolah

SMKN 4 YOGYAKARTA
Menggunakan smartschool Sekolahkita.net sebagai media
presensi siswa dan pengisian jurnal mengajar guru dan
pegawai

SMA MUH 3 YOGYAKARTA
Menggunakan smartschool Sekolahkita.net sebagai media
presensi pegawai, PPDB dan Sistem Manajemen
Pembayaran

SMAN 1 TANJUNGSARI
SMKN 1 WONOSARI
Menggunakan sebagai sistem presensi siswa berbasis
mobile dan tes serentak

SMAN 1 WONOSARI
Menggunakan smartschool Sekolahkita.net sebagai media
presensi siswa, dan jurnal mengajar guru sekaligus sisial
media internal

Menggunakan sebagai sistem presensi siswa berbasis
mobile dan fingerprint, sekaligus SPP Pembayaran siswa

SD MARSUDIRINI YOGYAKARTA
SD UNGARAN YOGYAKARTA
SMAN 10 YOGYAKARTA
SMA AL-MUJAHIDIN WONOSARI
SMAN 1 PRAMBANAN, KLATEN

SMAN 1 TILATANG KAMANG,SUMATERA
SMKN 2 BUKIT TINGGI
SMPN 1 BANUHAMPU SUMATERA

SMAN
SMAN
SMAN
SMPN
SMPN

1 SUKABUMI,JABAR
3 SUKABUMI,JABAR
4 BEKASI, JAWA BARAT
1 LUMBIS, KALIMANTAN UTARA
15 JAKARTA

DAN SEKOLAH LAIN 50+ YANG SAAT INI
BERSINERGI

Produk dari kami Watulintang Media
"Mitra Bisnis & Administratif Basis IT"

Kantor Pusat: Jl.panggang Wonosari Kepek Saptosari Gunungkidul 55871 D.I.Yogyakarta Indonesia
Kontak dan Sinergi perwilayah:
Telp Kantor Pusat : 0274-2902348
Konsultasi Pusat : 0878 3959 5916 (Erik)
Sumatera Barat

: 0853-6464-2121 (Andi)

Pati,Kudus,Jateng : 0859-5454-1222 (Arif)
Website www.sekolahkita.net | www.watulintang.com
Email info@watulintang.com
Instagram @sekolahkita_net @watulintangmedia
facebook Platform Edukasi Sekolahkita / watulintang media

Kerjasama Hubungi Tim Teknis Terdekat dari wilayah representatif kami
Dukungan pelanggan dan dokumentasi file juga dapat mengunjungi portal pelanggan kami di
http://client.watulintang.com

