Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian
Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Balai
Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi
dan Informatika (BP3TI) akan melaksanakan Jambore
TIK bagi Remaja dan Dewasa dengan Disabilitas Tahun
2017.
Tujuan dari kegiatan Jambore TIK Tahun 2017 yaitu
meningkatan e-literasi remaja dan dewasa penyandang
disabilitas yang akan diberi wawasan mengenai peluang
TIK dalam memanifestasikan potensi mereka untuk
produktif, meningkatan informasi dan pemahaman
keluarga tentang peluang TIK bagi remaja dan dewasa
penyandang disabilitas dalam inklusi aktivitas sosial dan
budaya,
dan
inkusivitas
pembangunan
serta
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
inklusivitas pembangunan.
Kegiatan Jambore ini diperuntukkan bagi 500 peserta
dengan disabilitas (penglihatan, pendengaran, fisik dan
intelektual) yang masuk dalam kategori usia remaja dan dewasa yang disaring dari 34 Provinsi di
Indonesia, serta 80 peserta kegiatan TOT (Training of Trainer) bagi calon tenaga pengajar
tambahan untuk kegiatan Jambore TIK 2017.
Total peserta Jambore TIK bagi remaja dan dewasa dengan disabilitas dari 34 Provinsi di
Indonesia adalah 500 peserta, yang kemudian akan kembali disaring melalui kompetisi tingkat
regional hingga menjadi 100 peserta yang akan mengikuti pelatihan dan kompetisi tingkat
nasional di Jakarta.
Kegiatan ini akan dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi/kota di Indonesia. Adapun pemilihan 7 (tujuh)
kota tersebut adalah dengan mempertimbangkan aksesibilitas sarana akomodasi, sarana
pelatihan dan kompetisi, serta aksesibilitas sarana transportasi (termasuk rute dan maskapai
penerbangan yang memiliki fasilitas aksesibilitas) ke lokasi kegiatan.
Peserta kegiatan ini berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, namun karena pertimbangan
efisiensi waktu serta demi memberikan kesempatan para peserta disabilitas untuk saling
bertemu dengan peserta lain yang berasal dari provinsi berbeda, maka kegiatan ini dilaksanakan
di 7 (tujuh) kota dengan pembagian 1 (satu) kota pelaksanaan TOT, 5 (lima) kota pelaksanaan
pelatihan dan kompetisi tingkat regional, serta 1 (satu) kota sebagai lokasi acara puncak atau
lokasi pelatihan dan kompetisi tingkat nasional.
Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Jambore TIK bagi Remaja dan Dewasa dengan
Disabilitas Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Training of Trainer (TOT) Pustiknas : 9 – 13 Oktober 2017
Jayapura : 17 – 20 Oktober 2017
Balikpapan & Manado : 24 – 27 Oktober 2017
Palembang : 31 Oktober – 3 November 2017
Yogyakarta : 7 – 10 November 2017
Jambore Nasional (Jakarta) : 15 – 20 November 2017

Politeknik Negeri Cilacap pada acara Jambore TIK ini, telah mengirimkan 1 (satu) orang
mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika yaitu saudara Afrian Khoirul Anam di Yogyakarta.
Meskipun satu-satunya wakil dari Politeknik Negeri Cilacap, Afrian berhasil merebut Juara Satu
dalam dua katagori tingkat Regional Yogyakarta yaitu :
1. Juara I : Katagori Individu Usia Remaja Photoshop dan Public Speaking
2. Juara I : Katagori Kelompok Desain Presentasi

Jambore TIK Remaja dan Dewasa dengan Disabilitas tahun 2017 di Yogyakarta ini memang
diperuntukan bagi penyandang Disabilitas, termasuk saudara Afrian Khoirul Anam perwakilan
dari Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap, meskipun memiliki
keterbatasan tetapi saudara Afrian Khoirul Anam ini memiliki tekad dan semangat untuk terus
maju dan berprestasi.
Sebagai juara ditingkat regional Yogyakarta, saudara Afrian berhak mewakili regional
Yogyakarta pada Jambore TIK tingkat Nasional di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2017.
Kami sebagai Civitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap ikut bangga atas prestasi yang telah
diraih oleh saudara Afrian Khoirul Anam. Selamat dan teruslah berprestasi.

