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ABSTRACT 

Supporting of Information technology (IT) in eductional processes is 
absolute in information technology age. Especially in academic information 
system, providing all of informations needed by academic entity such as 
students, lecturers and employee. The research aim to explore readiness of 
academic entity in State University of Padang (SUP) to carried out IT-Based 
education. The readiness point accessing in the research are : 1) readiness of IT 
infrastructure and local area network (LAN), 2) readiness of information policy in 
accessing and utilization of IT, 3) readiness of supporting applications software 
and 4) readiness of human resources to use of IT in eductional process. The 
research founding are SUP ready in IT infrastructure and LAN and application 
software, but need more Standard Operational Procedure (SOP) in accessing 
resources policy and policy of information contents. In human resourcess aspect 
is needed more activity to train in using of IT in educational purposes and to 
promote the "Smart Campusn software as software tool in education. 
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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. 
Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
rnendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari 
kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas 
Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama 
dengan instansi terkait. 
Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah rnemfasilitasi peneliti untuk 
rnelaksanakan penelitian tentang Analisis Kesiapan Civitas UNP dalam 
Penyelengaraan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi, berdasarkan 
Surat Perjanjian Kontrak Nornor : 1244/H35/KU/DlPA/2008 Tanggal 2 Juni 2008. 

Karni menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk rnenjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan 
informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan 
mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan rnemberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan 
kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan 
penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah 
diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terirna kasih kepada 
berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada 
pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang 
menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lernbaga Penelitian Universitas 
Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor 
Universitas Negeri Padang yang telah berkenan rnernberi bantuan pendanaan 
bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama 
ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan 
dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

i i i  
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi lnformasi (TI) telah memberikan dampak 

yang nyata bagi kehidupan masyarakat, hampir semua bidang kehidupan 

tidak bisa terlepas dari pengaruh TI ini, tak terkecuali bidang pendidikan. 

Pengaruh TI di dunia pendidikan dapat dilihat pada dua aspek utama, yaitu 

dunia pendidikan sebagai pemanfaat teknologi informasi dan dunia 

pendidikan sebagai penghasil tenaga ahli bidang teknologi inforrnasi (Lukito, 

2001). Sebagai pengguna TI, maka pendidikan, yang pada dasamya 

merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada 

peserta didik yang berisi informasi-infonnasi pendidikan, yang memiliki unsur- 

unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian 

ide, gagasan dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri (Oetomo 

dan Priyogutomo, 2004). Beberapa bagian unsur ini mendapatkan sentuhan 

media teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang 

penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi (Utomo, 2001). 

Sebagai penghasil tenaga ahli bidang teknologi informasi, dunia pendidikan 

berperan serta dalam mengembangkan TI itu sendiri, dengan adanya 

program-program pendidikan dengan kajian bidang TI. 

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat, yang 

bertanggung jawab besar dalam meningkatkan sumber daya manusia, 

Universitas Negeri Padang terus melakukan pembenahan dalam rangka 

peningkatan kapasitas institusi dalarn penyelenggaraan pendidikan berbasis 

teknologi informasi. Berbagai lanngkah persiapan dan pembenahan terus 

dilakukan, baik perbaikan dari sisi infrastruktur dan perangkat keras maupun 

dari sisi aplikasi dan perangkat lunak pendukungnya. Semua pembenahan itu 

dilakukan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan sistem pendidikan 

berbasis teknologi informasi. 
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Pembenahan dari sisi sistem teknologi inforrnasi (TI) dan 

penyelenggara pengembangannya di UNP, terhitung sejak tahun 2005, 

dibentuk suatu tim khusus yangmenangani pengembangan TI di UNP, yang 

disebut dengan Tim Pengembangan TI UNP dengan tang&ng jawab khusus 

untuk rnelakukan kajian, analisis dan perencanaan pengembangan TI di 

UNP. Beberapa langkah perbaikan dan pengembangan yang dilakukan 

antara lain pembenahan infrastruktur TI di lingkungan UNP melalui 

pengembangan jaringan lokal UNP (Local Area Network - LAN), dengan 

teknologi gigabit fiber optik, yang saat ini telah menghubungkan semua 

fakultas dan unit-unit yang berada di lingkungan kampus pusat UNP. 

Langkah perbaikan ini diperoleh melalui hibah ISS-MIS UNP mulai Januari 

2006 dan ABT tahun 2006, kemudian perbaikan dan penambahan fasilitas TI 

dan jaringan wireless diperoleh melalui hibah INHERENT (Indonesian Higher 

Education Network) Agustus 2006. Beberapa fasilitas tersebut antara lain, 

terbentuknya hotspot wireless UNP, koneksi wireless ke 4 unit dan fakultas 

serta tersedianya fasilitas teleconference dalam rangka penyelenggaraan 

pendidikan bersama secara online antar perguruan tinggi se Indonesia yang 

terhubung ke INHERENT. Semua langkah pembenahan infrastruktur TI 

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas UNP dalam 

mernanfaatkan TI sebagai tulang punggung penyelenggaraan manajemen 

perguruan tinggi dan pendidikan. 

Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan 

pendidikan berbasis teknologi inforrnasi untuk mengisi fungsi pengembangan 

infrastruktur dan perangkat keras sistem TI di UNP, maka dikembangkan 

aplikasi-aplikasi pendukung, melalui kerjasama dengan pihak vendor yang 

sudah dipercaya sebagai penyelenggara layanan TI di Indonesia, PT. Telkom 

Indonesia, dengan paket aplikasi Smart Campus yang dikernbangkan oleh 

pihak ketiga PT. Gamatchno Yogyakarta, sebagai partnership software PT. 

Telkom. Adapun konten sistem Smart Campus yang ditawarkan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 
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Tabel I. Konten Aplikasi Smart Campus 

3. SI Kepegawaian 

Untuk mendukung jalannya aplikasi Smart Campus tersebut di atas, 

maka dikembangkan suatu sistem terintegrasi dengan topologi sebagai 

berikut : 

A cademfca 
Sbrm INprad Kanpnen Sistsm WormDsr 

. . ..L??-r-J~~{ 

.. . . . . . ':. - .&' - '3':' . 6:. ,.' ... >.,.,;-. 
... M+l1.F.L;uUrl.JLi;:, .< . L"L;~+I.&~K . ;  I 22; - WBII~ J I J ~ U U . ~ ~ ~ N .  . , .; , ,,, . , . . . '  * 7c ... . .-! 

Gambar I. Topologi Sistem Smart Campus UNP 
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Sistem terintegrasi tersebut, kemudian dapat diakses oleh sivitas UNP 

dengan 4 model pemngaksesa, yaitu : 1) Akses via SMS (SMS Kampus), 2) 

Akses via Telepon (Halo UNP), 3 Akses via Perangkat Mobile (Mobile 

Campus) dan 4) Akses via Internet (http://www.unp.ac.id). Namun dari 

keempat model akses tersebut, yang sudah terimplementasikan adalah 

pengaksesan melalui SMS dan Internet. 

Dalam mengimplementasikan model pendidikan berbasis teknologi 

infromasi, maka ada empat komponen pendukung yang harus dipesiapkan 

agar tujuan pengembangan sejalan dengan visi dan misi lembaga pendidikan 

penyelenggara. Keempat komponen tersebut menurut Budi Rahardjo (2003) 

adalah : 1) lnfrastruktur TI, 2) Aplikasi pendukung, 3) Kebijakan (Policy) yang 

mengatur tata laksana TI dan 4) Sumber Daya Manusia, yang akan 

menggunakan, memelihara dan merawat sistem yang dikembangkan. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, semua usaha pengembangan 

fasilitas dan infrastruktur TI dan aplikasi pendukungnya yang telah dilakukan 

di UNP, harus didukung oleh keempat komponen tersebut, maka sejauhmana 

kesiapan UNP dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi 

informasi, manjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

terutama ha1 - ha1 yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia 

UNP, baik pada level pengelola pendidikan (Rektor, Kepala unit-unit, Kepala 

Biro, Dekan, Ketua Jurusan), level karyawan, dosen dan mahasiswa dalam 

mewujudkan pendidikan berbasis TI di UNP. 

B. ldentifikasi Masalah 

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

yang akan dijawab melalui penelitian ini, antara lain : 

a. Apakah pengembangan infrastruktur TI yang dilakukan di UNP sudah 

memadai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis TI? 

b. Apakah aplikasi pendukung pelaksanaan pendidikan berbasis TI sesuai 

dengan kebutuhan sivitas UNP? 

c. Sudah tersediakah kebijakan pengelola pendidikan yang mendukung 

terlaksananya pendidikan berbasis TI? 
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d. Bagaimana kesiapan sumber daya pengelola pendidikan dalam 

menghadapi perkembangan penyelenggaraan pendidikan berbasis TI 

ini? 

e. Bagaimana kesiapan sumber daya pelaksana pendidikan berbasis TI di 

UNP, baik karyawan, maupun staf dosen, yang berperan langsung 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 

f. Sudah diantisipasi kemungkinan perubahan iklim pendidikan dengan 

berkembangnya penyelenggaran pendidikan berbasis TI? 

g. Bagaimana kesiapan kurikulum pendidikan yang sejalan dengan 

penyelenggaraan pendidikan berbasis TI. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah, maka 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan di terliti akan 

difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu : 

1. Kesiapan Kebijakan dalam psngelolaan pendidikan berbasis TI di UNP 

2. Kesiapan sumber daya manusia (sikap, mental dan perilaku kerja) 

pelaksana pendidikan berbasis TI di UNP 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

bagaimanakah kesiapan sivitas akademika UNP dalam penmyelenggaraan 

pendidikan berbasis teknologi informasi?. Sehingga usaha - usaha 

perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana serta infrastruktur TI 

yang terus dilakukan, akan bemilai guna dan berdaya guna dalam 

peningkatan kualitas pendidikan di UNP. 

E. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini, akan dapat 

diuraikan dalam dua jenis manfaat, baik manfaat secara teoritis, maupun 

manfaat secara praktis, yaitu : 

Secara teoritis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain : 
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1. Diperolehnya kajian-kajian teoritis tentang penyelenggaraan 

pendidikan berbasis TI, sehingga akan dapat mengatasi berbagai 

kendala yang rnungkin ditemukan pada saat sistern tersebut 

diimplementasikan. 

2. Hasil kajian teori tersebut dapat dikernbangkan dan dirnanfaatkan 

pada penelitian lebih lanjut, seiring dengan laju perkernbangan 

teknlogi inforrnasi, sehingga akan menjadikan lembaga pendidikan 

lebih antisipatif terhadap perkernbangan TI sebagai pendukung 

penyelenggaraan pendidikan. 

3. Hasil kajian teoritis yang ditemukan, akan dapat memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan, terutama bidang teknologi pendidikan, 

sehingga perguruan tinggi akan dapat lebih adaptif dan selektif dalam 

memilih dan rnernanfaatkan TI dalam pendidikan. 

Secara praktis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai bahan pertirnbangan bagi pengelola pendidikan dalam 

mengambil kebijakan penyelenggaraan pendidikan berbasis TI. 

2. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan dalam 

memanfaatkan TI sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, 

sehingga rnenjadikan lembaga pendidikan lebih adaptif, selektif dan 

proaktif dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis TI. 

3. Bagi individu pelaksana pendidikan, akan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang lebih 

berkualitas dengan dukungan TI. 
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BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teknologi lnforrnasi dan Komunikasi di Perguruan Tinggi 

Keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi atau 

information and communication technology (ICT) di dalam dunia 

pendidikan bukan lagi dianggap sebagai sebuah pilihan, namun 

telah menjelma menjadi kebutuhan mutlak yang harus dimiliki 

dan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi jika yang bersangkutan 

ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. 

Adalah merupakan suatu kenyataan dimana perguruan tinggi 

kelas dunia seperti Harvard University, Massachusetts lnstitue 

of Technology, Stanford Univeristy, UC-Berkeley, Oxfort 

University, Cambridge University, dan lain sebagainya telah 

menerapkan teknologi ini tidak saja untuk keperluan 

administrasi manajemen pendidikan, melainkan sebagai media 

utama dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, riset 

dan pengembangan, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu pembicaraan mengenai manajemen perguruan tinggi 

tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai ICT dan peranan 

ICT dalam perguruan tinggi. 

Secara garis besar, peranan ICT dalam penyelenggaran 

pendidikan d i  perguruan tinggi, menurut Lukito (2007b), dapat 

dikategorikan dalam tiga ha1 yaitu : 

a. TI untuk mendukung proses pembelajaran 

b. TI untuk mendukung administrasi kegiatan-kegiatan 

Tridarma PT 

c. TI untuk penyebaran informasi, komunikasi, dan promosi 

Hal ini sejalan dengan proses int i  yang terdapat pada 

suatu peguruan tinggi, yang pada dasarnya terdiri dari tiga 

kegiatan utama, yaitu pengajaran, penelitian dan pelayanan. 
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Ketiga kegiatan utarna tersebut dapat ditunjang dengan 

keberadaan teknologi ICT. 

6.Proses Inti Perguruan Tinggi. 

Secara prinsip, terdapat 3 (tiga) proses inti pendidikan 

atau core processes yang terjadi di perguruan tinggi, masing- 

rnasing adalah : a) Pengajaran (teaching);b) Penelitian 

(research); dan c) Pelayanan (services). 

Dilihat dari kacarnata 'ilmu manajemen, ketiga proses ini 

merupakan produk dan jasa atau core products and services 

yang ditawarkan institusi kepada para pelanggannya. Agar 

perguruan tinggi dapat secara efektif rnenyelenggarakan ketiga 

proses tersebut, rnaka perlu ditunjang oleh sejumlah aktivitas 

pendukung yang terkait dengan hal-ha1 sernacam: adrninistrasi 

akadernis, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, 

infrastruktur kampus, dan lain sebagainya. 

Tujuan dikenali dan dikategorikannya proses dan aktivitas 

di dalam perguruan tinggi ini adalah untuk membantu 

rnanajernen dalam ' mengalokasikan sumber daya yang 

dirnilikinya agar dapat menunjang visi dan rnisi yang telah 

dicanangkan. Dilihat dari prinsip pertukaran barang dan jasa, 

proses inti merupakan aktivitas perusahaan yang terkait 

langsung dengan sumber pendapatan (revenue stream) dari 

institusi, sementara aktivitas pendukung dianggap sebagai suatu 

cost center (Gambar 2) 
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Gambar 2. Revenue Stream dan Cost Center 
(Sumber : Richardus, 2004) 

C. Stakeholders Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi kelas dunia dapat memperoleh 

pendapatan dari beragam sumber karena pada hakekatnya 

perguruan tinggi memiliki cukup banyak stakeholder (mereka 

yang berkepentingan) yang merupakan potensi pelanggan dari 

institusi terkait. Lihatlah pemetaan di bawah ini dimana paling 

tidak ada 8 (delapan) stakeholder yang memiliki keterkaitan erat 

dengan proses inti maupun aktivitas penunjang dari sebuah 

perguruan tinggi. Adapun stakeholder yang dimaksud adalah: 

mahasiswa, alumni, dosen, industri, komunitas, yayasan, 

karyawan, pemerintah, dan institusi pendidikan lain (Gambar 3 

dan 4). 

Dalarn kerangka konteks di atas, maka jelas terlihat 

bahwa produk dan jasa dari sebuah perguruan tinggi sifatnya 

sangat beragam dimana masing-masing produk dan jasa 

tersebut akan memiliki pelanggannya masing-masing, baik yang 

bersifat eksternal (berada di luar lingkup perguruan tinggi) 

maupun internal (berada di dalam ruang lingkup perguruan 

tinggi). Permasalahan terbesar timbul ketika ternyata beragam 
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stakeholder tersebut memiliki obyektif yang berbeda, dimana 

terkadang satu dengan lainnya saling bertolak belakang. 

Lihatlah sejumlah contoh d i  dalam tabel berikut yang 

memperlihatkan bagaimana berbedanya obyektif yang ingin 

dicapai pada masing-masing stakeholder tersebut dalam sebuah 

kerangka manajemen perguruan tinggi. 

'd 

Gambar 3. Hubungan Proses dan Stakeholders 
(Sumber : Richardus, 2004) 

Diantara stakeholder itu ada yang merupakan sumber 

pendapatan atau pelanggan utama, yaitu: mahasiswa, dosen, 

industri, komunitas, dan institusi pendidikan lain. Oleh karena 

itulah maka inti dari persaingan atau kompetisi antara perguruan 

tinggi adalah bagaimana masing-masing berusaha untuk 

menawarkan produk dan jasa terkait dengan kegiatan belajar 

mengajar, riset, dan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan 

lebih murah dari masa ke rnasa. 
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Gambar 4. Matriks Proses dan Stakeholders 
(Sumber : Richardus, 2006) 

Untuk proses belajar mengajar misalnya, 'lebih baik' 

berarti tingginya kualitas pendidikan berbasis pengetahuan 

(knowledge based education) yang diberikan, 'lebih murah' 

dalam ha1 biaya mengikuti perkuliahan hingga selesai (termasuk 

di dalamnya tersedia sejumlah beasiswa), dan 'lebih cepat' 

dalam durasi pencapaian level kompetensi dan keahlian tertentu 

yang ditargetkan. 
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BAB Ill 

METODE PENELlTlAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut juga dengan pendekatan naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), 

disebut juga dengan penelitian etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode kualitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek ilmiah dan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 

sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setfing yang holistis, kompleks 

dan rinci. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dengan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. Menurut Kirk dan Milner (dalam Moleong, 2006), penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan 

dalam peristilahannya. 

Dipilih metode kualitatif, karena penelitian ini akan berhubungan erat 

dengan perilaku dan sikap sivitas akademika UNP dan kesiapannya dalam 

penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi infomasi. 

Untuk merealisasikan metode penelitian kualitatif ini, maka akan 

digunakan sejumlah langkah dalam metodologi penelitian, yang dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

A. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu : 

1. Tahap persiapan, dalam tahap ini dilakukan proses analisis awal kondisi 

lingkungan penelitian yang dijadikan target penelitian, serta menentukan 

target inforrnan sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini. 
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2. Tahap Penyusunan lnstrumen Penelitian, dalam tahap ini disusun 

instrumen-instrument yang akan digunakan dalam penelitian, seperti 

instrumen kuisioner, wawancara dan angkat cek list dan multiple choice 

3. Tahap Uji coba instrumen penelitian, dalarn tahapan ini dilakukan ujicoba 

terhadap instrumen yang akan digunakan dalarn penelitian. 

4. Tahap penelitian lapangan, dala tahapan ini, dilakukan proses 

pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah 

dipersiapkan. 

B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yang terdiri dari : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. 

Data primer diperoleh dari sivitas akademika UNP, yang dapat 

dikategorikan berdasarkan kebutuhan informasi data berikut : 

1) Kategori level manajemen perguruan tinggi, yang terdiri dari 

Pimpinan lembaga (Rektor dan Pembantu Rektor), Kepala Unit 

dan Biro, Dekan-dekan, dan Ketua Jurusan di lingkungan UNP 

2) Kategori karyawan, yang terdiri dari sampel populasi karyawan 

yang terlibat langsung dengan pengelolaan sistem inforrnasi 

akademik dan adrninistrasi di lingkungan UNP. 

3) Kategori Dosen, yang terdiri dari sampel populasi dosen di 

lingkungan UNP. 

4) Kategori Mahasiswa, yang terdiri dari sampel populasi mahasiswa 

di lingkungan UNP. 

b. Data sekunder yang biasanya berbentuk arsip atau laporan tertulis 

(dokumentasi) yang sebelumnya dikumpulkan oleh orang di luar 

peneliti sendiri. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Biro 

Administrasi Akademik (BAAK), Biro Perencanaan dan Sistem 

lnforrnasi (BPSI), Badan Penjamin Mutu, UPT Pusat Komputer, Tim 

Pengelola IT UNP dan unit atau badan lain yang terkait dengan 

kebijakan implementasi TI di UNP. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengurnpulan data pada penelitian ini menggunakan rnetode 

triangulasi (gabungan) dengan membentuk focus group discusion. 

Metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan focus group 

discussion. Stainback (1 988) rnenyatakan bahwa : Tujuan dari Triangulasi 

bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih 

pada peningkatan pernahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. 

Lebih jauh Bogdan (1982) rnenyatakan :Tujuan penelitian memang bukan 

semata-mata rnencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek 

terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin 

apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, 

tidak sesuai dengan hukum. Kebutuhan digunakannya teknik triangulasi 

adalah dalam rangka untuk lebih rnenjamin keabsahan dan kevalidan 

data, sebagaimana dikemukakan oleh Patton (1987) , dengan triangulasi 

akan lebih rneningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu 

pendekatan. 

Metode triangulasi merupakan metode gabungan dari tiga metode 

pengurnpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Observasi rnerupakan metode pengumpulan data dengan proses 

pencatatan dan pengamatan terhadap pola perilaku subyek (orang), 

obyek (benda) atau kejadian yang sistematis. Nasution (1988) 

menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh rnelalui obserasi. 

Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi 

observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang 

secara terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert 

observation). Spradley (1980) menyatakan bahwa observasi 

partisipatif, merupakan iangkah yang dapat digunakan oleh seorang 

peneliti untuk meyakini keabsahan data yang diperolehnya, sehingga 

dengan demikian dia rnenjadi baian dari kornunitas yang ditelitinya. 
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Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan untuk memperoleh 

data rnenggunakan observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat 

dalam kegiatan sehari-hari bersama orang yang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi dilakukan 

untuk melihat perilaku sivitas dalam memanfaatkan TI di lingkungan 

UNP, baik pada level manejemen, karyawan, dosen maupun 

mahasiswa. 

b. Wawancara 

Esterberg (dalam Sugiyono,2005) mendefinisikan wawancara 

sebagai berikut : 

"a meeting of two persons to exchange information and idea 
through question and responses, resulting in communication 
and joint construction meaning about a particular topic". 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang 

menjadi obyek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi 

yang lebih akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang akan 

diteliti. 

c. Dokurnentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, yang 

bisa berbentuk data, tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari obyek penelitian yang berkaitan dengan TI di UNP Padang 

Dokumentasi ini rnerupakan studi pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 

sehingga hasil yang dicapai dapat lebih kredibel atau dapat di 

percaya. 

Selanjutnya Focus group discussion dilakukan sebagai wadah 

partisipasi sivitas akademika UNP dengan tujuan untuk memperoleh 

data dari permasalahan yang dihadapi sivitas secara umum sehingga 

dapat di rank permasalahan yang menjadi prioritas utama untuk 

melihat kesiapan sivitas akademika UNP dalam penyelenggaraan 

pendidikan berbasis TI. 
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C. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan suatu aktifitas yang wajib dilakukan di dalam suatu 

penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, karena dengan analisa data akan 

dapat diketahui simpulan akhir dari serangkaian kegiatan penelitian yang 

telah dilaksanakan. 

Bogdan dan Taylor (1992:137) menyatakan bahwa teknik analisa data adalah 

teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memberi arti kepada baratus-ratus, 

bahkan beribu-ribu lembar catatan pernyataan dan perilaku. Lebih tepatnya 

Bogdan menyatakan : 

"Analisa data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara 
formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa 
(gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk 
menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data". 

Spradley (-1980) rnenyatakan bahwa : "Analysis of any kind involve a way of 

thinking. It refers to the systematic examination of something to determine its 

parts, the relation among parts, and the relationship to the whole. Analysis is 

a search for patterns". Dalam ha1 analisis data kualitatif; Bogdan (1982 : 153) 

meyatakan : "Data analyisis is the process of systematically searching and 

arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you 

accumulate to increase your own understanding of them, and to enable you 

to present what you have discovered to ofhers " 

Dalam melakukan analisa data, Huberman dan Miles (1 9941, mengemukakan 

bahwa tujuan dilakukannya analisa dan manejemen data adalah untuk 

memastikan (a) aksesibel data dengan kualitas tinggi, (b) dokumentasi 

tentang yang dianalisis telah dilakukan, (c) pemeliharaan data dan 

berhubungan dengan analisis setelah kajian selesai. Analisa data terdiri dari 

tiga sub proses yang saling terhubung : reduksi data, penampilan data dan 

kesimpulant verifikasi. 

Sejalan dengan langkah yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles, rnaka 

sejumlah tahapan langkah yang sama dikemukakan oleh Glaser dan Strauss 

(198O), dengan metode constant comparative (perbandingan tetap), yang 

secara umum menyataan bahwa proses analisa data dilakukan dalam 

tahapan : reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan 

rnenyusun hipotesa kerja. 
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Dalam kegiatan penelitian ini, akan diperoleh sejumlah gambaran yang 

berhubungan dengan permsalahan kesiapan sivitas UNP dalam 

penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi, baik kesiapan 

pada level pengelola dengan berbagai kemungkinan permasalahan yang 

muncul dengan diimplementasikannya TI sebagai sarana dalam mengambil 

kebijakan pendidikan, kesiapan level karyawan, kesiapan dosen dan 

kesiapan mahasiswa. 

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, untuk dilakukan langkah- 

langkah analisa data, seperti yang dikemukakan oleh Glasser dan Strauss di 

atas. 

a. Reduksi Data 

Langkah awal yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mereduksi semua data yang diperoleh, baik dari pengamatan, wawancara 

maupun studi dokumen. Semua data yang ada, kemudian direduksi 

dengan menggunakan dua langkah sederhana yaitu mengidentifikasi 

satuan unit dan memberi kode terhadap unit-unit tersebut, sehingga 

rnudah untuk ditelusuri kembali. Misalnya unit yang berhubungan dan 

sikap kerja, mental kerja dan perilaku karyawan, dosen dan mahasiswa 

pada saat semua aktifitas yang mereka lakukan ditunjang oleh TI, 

masing-masingnya kemudian diberi kode, untuk memperrnudah proses 

penulusuran kembali data dan sumber datanya. 

b. Kategorisasi 

Data-data yang sudah dibentuk ke dalam unit-unit dan diberi kode 

tersebut, kemudian dikelompokkan ke dalam kagori-kategori yang 

mempunyai kesamaan, kemudian masing-masing kageori akan diberi 

label, yang akan dijadikan sebagai identitas masing-masing kategori. 

c. Sintesisasi 

Langkah sintesa dilakukan dalam rangka untuk mencari kaitan antar 

masing-masing kategori dengan kategori lainnya. 
! 

d. Menyusun Hipotesa Kerja 

Hasil dari sintesa, kemudian akan disarikan menjadi suatu hipotesa, yang 

kemudian akan rnenjadi jawaban terdapat pertanyaan penelitian yang 

dikemukakan di atas. 
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D. Teknik Menjamin Keabsahan Data 

Untuk mencapai validitas data yang dikumpulkan baik dari hasil observasi, 

wawancara maupun dari dokumentasi, maka perlu dilakukan langkah- 

langkah untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Untuk menjamin keabsahan data, maka setiap data yang diperoleh akan 

dilakukan cek ulang dan cek silang (cross checks) antar sumber data yang 

berbeda, yaitu pengelola pendidikan, karyawan, dosen dan mahasiswa. 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus pusat Universitas Negeri 

Padang, yang terletak di JI. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang. 

F. lnforman 

Populasi penelitian adalah seluruh sivitas akademika UNP, yang diarnbil 

sampelnya, disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang diperlukan maka dilakukan wawancara yang 

mendalam dengan sivitas yang berkepentingan dalam irnplementasi 

pendidikan berbasis teknologi informasi, yaitu : 

a. Pengelola Pendidikan 

Pengelola pendidikan merupakan elemen yang terlibat langsung dengan 

pembuatan kebijakan tentang implementasi teknologi inforrnasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan di UNP. Oleh karena itu wawancara ini 

ditujukan untuk memperoleh data tentang kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan dalarn mengelola dan mengimplementasikan TI di UNP. 

Pengelola pendidikan yang dimaksud adalah Rektor UNP dan Pembantu- 

pembantunya, Kepala unit-unit dan Biro-biro, Dekan-dekan, dan Ketua 

Jurusan di lingkungan UNP. 

b. Karyawan Akademik dan Administratif 

Dalarn penyelenggaraan layanan akademik dan administratif, maka 

karyawan adalah orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan layanan 

dan menjadi ujung tombak terhadap keberhasilan dan kualitas layanan. 

Sejauhmana kesiapan karyawan dalam rnenyelenggarakan layanan 

akademik dan administratif berbasis teknologi inforrnasi di UNP, data ini 
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menjadi acuan dalam melihat TI sebagai sistem adimistratif di perguruan 

tinggi. 

c. Dosen 

Dosen sebagai pelaksana pendidikan mempunyai peran yang sangat 

besar dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan berbasis 

teknologi inforrnasi, maka kesiapan dosen sebagai pengguna sistem 

informasi yang dikembangkan dan aplikasi e-learning yang 

diimplementasikan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Maka 

pemahaman dan kompetensi dosen dalam rnemanfaatkan TI harus 

memadai, dan sejauhmana kesiapan dosen dalam penyelengaaraan 

pendidikan berbasis TI akan dilihat dari data hasil wawancara dengan 

mereka. 

d. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah komunitas pengguna terbesar dalam pemanfaatan Ti 

dalam pendidikan, sekaligus menjadi objek dari pengembangan tersebut 

yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

dan peningkatan kualitas layanan adminitratif dan akademis kepada 

mahasiswa, sejauhmana kesiapan kepuasan mahasiswa dalam 

memanfaatkan layanan dan pendidikan dengan dukungan teknologi 

inforrnasi, menjadi data yang dapat dijadikan sebagai indikator 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berbasis TI di UNP. 
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BAB IV 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

I. Kesiapan lnfrastuktur Teknologi lnfonnasi 

lnfrastuktur teknologi inforrnasi (TI) adalah komponen utama yang akan 

dijadikan sebagai tulang punggung tumbuhkembang dan bergeraknya 

pemanfaatan TI di UNP Padang. 

Untuk pengembangan infrastuktur TI ini sudah dirnulai sejak awal 

pamanfaatan sistem komputer dalam kegiatan akademik dengan 

didirikannya Kompak (Komputer Akdemik) yang kemudian sejak tahun 

1991 berganti nama menjadi Puskom (Pusat Komputer), namun sejauh ini 

system jarinyan hanya tersentral di Puskom UNP. Pada tahun 1996, 

dikembangkanlah suatu rencana jaringan local berkecepatan tinggi 

dengan menggunakan medium fiber optic sebagai backbone system 

perkabelan antara fakultas dan unit-unit di lingkungan UNP. 

Untuk meningkatkan utilitasi dan optirnalisasi pemanfaatan TI di UNP, 

maka pada tahun 2005 dibetuk sebuah tim khusus dengan tugas dan 

fungsi merencanakan, rnenganalisis dan mengembangan sistem teknologi 

informasi di UNP. 

Dalam merencanakan, rnenganalisis dan mengembangkan sistern 

teknologi inforrnasi, rnaka langkah awal yang dilakukan adalah 

merencanakan pemanfaatan fasiitas fiber optic sebagai tulang punggung 

sistem jaringan dan perbaikan system koneksi, yang pada akhirnya saat 

ini terdapat 5 jenis koneksi di lingkungan LAN UNP, antara lain : 

a. Sistem kabel UTP, adalah system kabel yang digunakan untuk 

menghubungkan antar unit, jurusan, prodi dan lab dilingkungan 

Fakultas UNP Padang. 

b. Koneksi dengan Fiber Optik Multimode 62.5 pm, digunakan untuk 

menghubungkan Pusat server di Gedung Rektorat UNP Padang 

dengan Pusat Komputer (Puskom) dan Fakultas Teknik (Jaringan 

LAN FT 1). 
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c. Koneksi dengan Fiber Optik Multimode 50pm, digunakan untuk 

menghubungkan Pusat server di Gedung Rektorat UNP Padang 

dengan FT 2 (Jaringan LAN FT 2), FBSS, Pustaka, Magister 

Manajemen, Program Pascasarjana, FIP, FIS 1 dan Lembaga 

Pengabdian Masyarakat 

d. Koneksi dengan Fiber Optik Single 9pm, digunakan untuk 

menghubungkan Pusat server di Gedung Rektorat UNP Padang 

dengan Perlengkapan, FIS 2, FIK dan FMIPA. 

e. Koneksi Wireless LAN, digunakan untuk menghubungkan Pusat 

Server dengan unit-unit dan lembaga yang tidak terjangkau oleh 

system kabel UTP dan FO. 

Lebih jauh, berdasarkan data yang diperoleh dari perencanaan tim TI 

UNP, dapat diperlihatkan topologi jaringan local UNP Padang, sebagai 

berikut : 

- RdrhdmYI 

)rgplWTm 

Gambar 5. Topologi Jaringan Lokal UNP Padang 

2. Kesiapan Kebijakan Pengelolaan TI di UNP 

a. Pembentukan Tim TI pada tahun 2005 

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan TI di UNP Padang, 

maka sejak tahun 2005, melalui sebuah Surat Keputusan Rektor UNP 

Padang dibentuklah sebuah tim yang disebut dengan Tim 
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Pengembang ICT UNP Padang, dengan tugas pokok, melakukan 

perencanaan dan pengembangan sistem layanan berbasis Teknologi 

lnforrnasi di lingkungan Universitas Negeri Padang. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, Tim ini berhasil menetapkan beberapa 

rancangan antara lain : 
- Rancangan pengembangan sistem jaringan LAN UNP dengan 

koneksi kabel dan wireless. 
- Rancangan pengembangan aplikasi layanan akademik berbasis 

teknologi online. 

b. Pembentukan Tim Teknis TI pada tahun 2006 - 2008 

Untuk merealisasikan rencana pengembangan ICT dan aplikasi 

pendukungnya, maka tahun 2006 tim pengembang ICT dibentuk 

menjadi Tim Teknik TI, yang beranggotakan tim teknis IT dari setiap 

Fakultas, Unit - unit dan Biro-biro dilingkungan UNP. Dari kegiatan dan 

aktifitas tim teknis ini, telah terimplementasikan hingga Desember 2008 

beberapa pengembangan TI, antara lain : 
- Pengembangan infrastuktur jaringan melalui hibah kompetisi ISS 

TPSDP dan INHERENT yang berhasil menghubungkan UNP 

dengan dengan sistem jaringan perguruan tinggi di Indonesia. 
- Semua Fakultas, Unit dan Biro telah terkoneksi dengan baik ke 

jaringan lokal LAN UNP Padang 

- Terjalinnya kerjasama dengan vendor IT, PT. Telkom dalam 

layanan akses internet aplikasi Smart Campus 

- Terlaksananya sistem SPP Online 

- Beberapa aplikasi Smart Campus telah berjalan dengan baik, dan 

telah digunakan oleh sivitas UNP, antara lain : SIA, Portal 

Akademik, Digital Library, dan lain-lain. 

c. Pembentukan Tim Pengembang E-Learning dan Pembelajaran 

berbasis TI 

Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan TIK di UNP, maka pada 

tanggal 15 Oktober 2008, Rektor Universitas Negeri Padang, 

membentuk suatu tim yang bertugas khusu dalam pengembangan e- 

Learning dan Materi Pembelajaran UNP, sebagai wujud komitmen 

UNP dalam rnernanfaatkan TIK dalam pembelajaran, yang tertuang 
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dalam SK. Rektor No. 2571 H.35lPPl2008. Tim pengembang ini 

bertugas dan bertanggung jawab dalam proses pengembangan 

aplikasi e-learning sebagai salah satu bentuk aktifitas pemanfaatan 

TIK dalam kegiatan akademik di UNP. 

Dengan dibentuknya tim pengembang e-leaming UNP ini, maka 

menjadi titik awal bagi UNP untuk mulai mengimplementasikan 

kegiatan pembelajaran berbasis teknologi internet dan web 

Disamping kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan TI di UNP, 

juga diambil kebijakan lain untuk rnendukung tercapainya optimalisasi 

pemanfaatan TI di UNP antara lain : 

1. Memberlakukan sistem paperless ofice di semua unit dan lini dalam 

institusi UNP Padang, melalui dukungan aplikasi Share Point. 

2. Mengatur tata laksana pemanfaatan infrastrutur dan fasilitas IT yang 

ada di lingkungan UNP dalam suatu SOP (Standard Operation 

Procedure), terutama hal-ha1 yang berkaitan dengan Sistem Jaringan 

Lokal dan Internet, Sistem Aplikasi Smart Campus dan perlunya 

pengaturan kebijakan dan wewenang bagi tim teknis IT UNP Padang. 

3. Transparansi dan Akuntabiitas keuangan, melalui kerjasama dengan 

Bank Pembangunan Daerah melalui sistem Pembayaran SPP Online 

dan informasi keuangan. 

3. Kesiapan Sistem Aplikasi 

Sistem aplikasi pendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis TI ini 

dikembangkan melalui proses outsourcing melalui kerjasama dengan PT 

Telkom Indonesia, melalui paket Smart Campus. Berikut daftar aplikasi 

yang ditawarkan dalam paket Smart Campus pada tahun 2006. 
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Administrasi dan 

Setelah di analisis sesuai dengan kebutuhan sivitas UNP, maka beberapa 

aplikasi Smart Campus yang kemudian dikembangkan untuk UNP, antara 

Kernudian ditambah dengan beberapa aplikasi tambahan yang 

dikembangkan khusus sesuai dengan kebutuhan di UNP, antara lain : 

Tabel 4. Aplikasi Smart Campus Tambahan 
Aplikasi Smart Kampus 

1 Akademik 1. SMS University 
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2 

3 
Dari proses kegiatan outsorcing yang dilakukan, hampir semua aplikasi 

telah dikembangkan dengan baik oleh vendor, kecuali Sistem lnformasi 

Executive yang masih dalam tahap pengembangan, karena merupakan 

aplikasi tambahan. 

Untuk mendukung berjalan dengan baiknya semua sistem, Smart 

Campus di dukung oleh 8 buah server yang digunakan untuk : SIA : 3 

buah - Portal, Back Office, Database, 2 buah server untuk Share Point, 

Web, dll, 1 buah sever untuk Aplikasi lain, dan e-mail dan 2 buah - Digital 

Library dan Sistem lnformasi Perpustakaan. 

Hingga tahun akademik 20081 2009, pada Semester Juli - Desember 

2008, aplikasi yang telah be rjalan dengan baik antara lain : 

Executive 

2. Share Point 

1. SI Executive 
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4. Kesiapan Sumber Daya Manusia 

Dengan dukungan infrastruktur dan aplikasi yang telah dikembangkan 

sebagai wujud kebjikan dalam merealisasilan dukungan teknologi 

informasi dalam pendidikan d i  lingkungan Universitas Negeri Padang, 

maka pada tahapan berikutnya dilakukan observasi dan pengumpulan 

data terhadap sumberdaya manusia yang akan menjadi pengguna dari 

sistem yang telah dikembangkan dan meilihat sejauh mana sivitas 

akademika UNP siap dalam mewujudkan pendidikan berbasis teknologi 

informasi. 

Berdasarkan angket dan wawancara yang dilakukan terhadap 3 kelompok 

sivitas akademika UNP, yaitu : Dosen, Mahasiswa dan Kayawan. 

Sedangkan pengaksesa aplikasi yang tersedia di lnternet oleh rnasing- 

masing civitas dikelompokkan menjadi 5 (lima) aktifitas utama yaitu : 

browsing, email, chating, sosio culture dan resources. Browsing adalah 

aktifitas surfing yang dilakukan oleh sivitas, email dan chating adalah 

aplikasi komunikasi asinkron dan sinkron, sosio culture adalah aplikasi 

socio cumminity, seperti friendster, facenook, blogging dan sebagainya, 

sedangkan resources adalah mernanfaatkan internet sebagai surnber 

tambahan dalam mencari materi kuliah, tugas dan sejenisnya. 

a. Pernanfaatan Fasilitas Jaringan dan lnternet di Fakultas Teknik 

Fasilitas jaringan dan Internet yang telah dikembangkan di LAN UNP, 

dimanfaatkan oleh sivitas untuk berbagai kebutuhan seperti yang 

telah dikelompokkan di atas. Rata-rata waktu akses yang dibutuhkan 

dalam satu hari oleh masing-masing sivitas dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

Jam/harO ! 

I Gambar 6. Alokasi waktu akses rata-rata sivitas FT I 
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Rata-rata wkatu akses harian bagi mahasiswa diperoleh sekitar 6 jam, 

dosen 5 jam dan karyawan selama 3 jam. Waktu akses rata-rata ini 

kemudian digunakan untuk berbagai keperluan dengan distribusi 

pemanfaatan ketiga kelompok sivitas dinyatakan dalam persentase, 

sebagai berikut : 

40 

35 

30 

25 

t o  rn Mahasiswa 

15 
Dosen 

10 
w Kawawan 

5 

0 

Browr~nr Emall Ctlattln(: Sos~o Resources 
Ctllture 

Gambar 7. Distribusi pemanfaatan aplikasi internet 

Aktifitas pengaksesan internet oleh mahasiswa 20% dilkukan untuk 

browsing, 22 % email, 10 % chatting, 30 % socio culture dan 18 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

- - - - - - - - - 

Gambar 8. Persentase pemanfaatan aplikasi internet mahasiswa FT 

Untuk lebih mendalami inforrnasi yang diperoleh, kemudian dilakukan 

wawancara dengan beberapa informan, diperoleh informasi bahwa 

rendahnya pemanfaatan internet sebagai resources oleh mahasiswa, 

karena umumnya materi perkuliahan sudah mereka peroleh dalam 

bentuk modul, slide presentasi, sehingga mahasiswa lebih fokus 

memanfaatkan sumber yang telah ada, kecuali untuk melengkapi 

bahan tugas perkuliahan. 
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Sedangkan untuk sivitas dosen diperoleh data yang baik, 40% dari 

kegiatan akses internet yang dilakuan, dimanfaatkan untuk pencarian 

dokumen bahan ajar tambahan dan kebutuhan lainnya. 30 % untuk 

brwosing, 15% email, 5% chatting dan 10 % socio culture. 

Dosen 

Bravwnll 

I Emall 

I Chatting 

SosioCulture 

m Rcsourcm 

. -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -  - 

Gambar 9. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh Dosen FT 

Bagi karyawan, mayoritas aktfitas akses internet dilakukan adalah 

browsing dan sosio culture yang mencapai angka 65%, sedangkan 

35% lainnya digunakan untuk email, chatting dan resources. 

Karyawan 

Brwlng 

Emall 

Chatbng . ~ o C l ! l ~ u r e  

W u r c n  

Gambar 10. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh karyawan FT 

b. Pemanfaatan Fasilitas Jaringan dan lnternet di Fakultas MlPA 

Rata-rata waktu akses yang digunakan dalam satu hari oleh masing- 

masing sivitas akademika yang terdapat di fakultas MlPA dalam 

memanfaatkan fasilitas jaringan LAN dan lnternet dapat dilihat pada 

grafik berikut : 
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Jam/hari 
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Mahasiwa DOm bqawdn 
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Gambar 11. Alokasi waktu akses rata-rata sivitas FMlPA 

Rata-rata wkatu akses harian bagi mahasiswa dan diperoleh sekitar 5 

jam dan karyawan selama 3 jam. Waktu akses rata-rata ini kemudian 

digunakan untuk berbagai keperluan dengan distribusi pemanfaatan 

ketiga kelompok sivitas dinyatakan dalam persentase, sebagai berikut 

Brows~ng Emad Chatting Sos~a Resources 
Culture 

Gambar 12. Distribusi pernanfaatan aplikasi internet FMlPA 

Aktifitas pengaksesan internet oleh mahasiswa 20% dilkukan untuk 

browsing, 25 % email, 8 % chatting, 22 % socio culture dan 25 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

Ma hasiswa 

m Br(Mtlne 

Cmad 

aiattlng 

m Sos~oCulture 

Rcsourccs 

- - - - - - - 

Gambar 13. Pemanfaatan aplikasi internet mahasiswa FMlPA 
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Sedangkan untuk sivitas dosen, 42% dari kegiatan akses internet 

yang dilakuan, dimanfaatkan untuk pencarian dokumen bahan ajar 

tambahan dan kebutuhan lainnya. 25 % untuk bnnrosing, 20% email, 

5% chatting dan 8 % socio culture. 

Dosen 

m &-owsing 

I Emall 

~Chiittim 

m S.ni0Culturr 

ResouTteS 

Gambar 14. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh Dosen FMlPA 

Sedangkan bagi sivitas karyawan diperoleh data sebagai berikut : 

30% akifitas digunakan untuk browsing, 20% untuk email, 10 % 

chatting, 25% untuk socio culture dan 15% untuk resources. 

Karyawan 

. BmmlU 

m Emall 

Chatting 

Sos~oCulture 

RexlurreS 

-- - - -- - - - - - -- - - - - - - - 

Gambar 15. Pemanfaatan Aplikasi lnternet oleh karyawan FMlPA 

c. Pemanfaatan Fasilitas Jaringan dan lnternet di Fakultas Ekonomi 

Dari data yang diperoleh, pemanfaatan fasilitas jaringan dan lnternet 

dimanfaatkan oleh sivitas untuk berbagai kebutuhan dengan rata-rata 

waktu akses dalam satu hari oleh masing-masing sivitas dapat dilihat 

pada grafik berikut : 
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Milwslrwa Oorn bwawan 1.- - .- - 

Gambar 16. Alokasi waktu akses rata-rata sivitas FE 

Rata-rata waktu akses harian bagi rnahasiswa diperoleh sekitar 5 jam, 

dosen 6 jam dan karyawan selama 4 jam. WaMu akses rata-rata ini 

sedikit lebih baik dibandingkan dengan fakultas lain, yang antara lain 

ditandai oleh adanya aktiftas pendidikan bagi mahasiswa S2 Magister 

Managemen FE UNP. WaMu akses rata-rata ini kemudian digunakan 

untuk berbagai keperluan dengan distribusi pemanfaatan ketiga 

kelompok sivitas dinyatakan dalam persentase, sebagai berikut 

Gambar 17. Distribusi pemanfaatan aplikasi internet 

Aktifitas pengaksesan internet oleh mahasiswa 20% dilkukan untuk 

browsing, 20 % email, 10 % chatting, 25 % socio culture dan 15 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

Mahasiswa 

L-.- -. ... . - - . .- - -  ---I 

Gambar 18. Pemanfaatan aplikasi internet mahasiswa FE 
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Sedangkan untuk sivitas dosen diperoleh, 40% dari kegiatan akses 

internet dimanfaatkan untuk pencarian dokumen bahan ajar tambahan 

dan kebutuhan lainnya. 15 % untuk browsing, 30% email, 7% chatting 

dan 8 % socio culture. 

Dosen 

m8rmvung 

=Emall 

r chatting 

mSmbOJlturc 

W RUOUrCC5 

Gambar 19. Pemanfaatan Aplikasi lnternet oleh Dosen FE 

Dari aktifitas online dan akses internet yang dilakukan oleh karyawan 

digunakan 30% untuk aktofotas browsing, 25% untuk email, 15% 

chatting, 20% sosio culture dan 10 % untuk resources. Hasil ini 

diperlihatkan pada Gambar berikut : 

Karyawan 

m BmwIlng 

Emall 

w ourling 

SawoCuirure 

m Rcraurca 

- - -  - - - - " .  - 

Gambar 20. Pemanfaatan Aplikasi lnternet oleh karyawan FE 

d. Pemanfaatan Fasilitas Jaringan dan lnternet di Fakultas llmu 

Pendidikan 

Rata-rata waktu akses yang dibutuhkan dalam satu hari oleh rnasing- ' 
masing sivitas rnahasiswa, dosen dan karyawan di Fakultas ini dapat 

dilihat pada grafik berikut : 
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Gambar 21. Alokasi waktu akses rata-rata sivitas FIP 

Rata-rata wkatu akses harian bagi mahasiswa diperoleh sekitar 3 jam, 

dosen 4 jam dan karyawan selama 2 jam. Waktu akses rata-rata ini 

kemudian digunakan untuk berbagai keperluan dengan distribusi 

pemanfaatan ketiga kelompok sivitas dinyatakan dalam persentase, 

sebagai berikut : 

Cull" C 

Gambar 22. Distribusi pemanfaatan aplikasi internet di FIP 

Aktifitas pengaksesan intemet oleh mahasiswa 20% dilkukan untuk 

browsing, 25 % email, 10 % chatting, 25 % socio culture dan 20 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

Gambar 23. Pemanfaatan aplikasi intemet mahasiswa FIP 

Sedangkan aktifitas akses internet yang dilakukan oleh dosen, 30% 

dari kegiatan akses internet yang dilakukan, dimanfaatkan untuk 
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pencarian dokumen bahan ajar tambahan dan kebutuhan lainnya. 25 

% untuk brwosing, 30% email, 5% chatting dan 16 % socio culture. 

...................... ......... 

Gambar 24.  ema an fa at an Aplikasi Internet oleh Dosen FIP 

Aktifitas akses internet yang dilakukan oleh karyawan 60% aktifitas 

digunakan untuk browsing dan email, 15 % untuk chatting, 20% untuk 

socio culture dan 5% untuk resources. 

Karyawan 

. b&lu 
m Email 

.Chatting 

.50~0CUllllm 

m R W T C C S  
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Gambar 25. Pemanfaatan Aplikasi lnternet oleh karyawan FIP 

e. Pemanfaatan Fasilitas Jaringan dan lnternet di Fakultas llmu Sosial 

Rata-rata waktu akses yang digunakan dalam satu hari oleh masing- 

masing sivitas rnahasiswa, dosen dan karyawan di Fakultas ini dapat 

dilihat pada grafik berikut : 

Jam/hari 

Gambar 26. Alokasi waktu akses rata-rata sivitas FIS 
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Rata-rata wkatu akses harian bagi mahasiswa diperoleh sekitar 4 jam, 

dosen 4 jam dan karyawan selama 3 jam. Waktu akses rata-rata ini 

kernudian digunakan untuk berbagai keperluan dengan distribusi 

pemanfaatan ketiga kelompok sivitas dinyatakan dalam persentase, 

sebagai berikut : 

40 

35 

30 

25 

20 
M a h ~ r m  

15 
m h n  

10 
lVlwawan 

5 

0 
B P O ( ~ S S I ~ ~  Cm~l Chamnu S w o  RfvDurca 

Cuhun 

- 
Gambar 27. Distribusi pemanfaatan aplikasi internet di FIS 

Aktifitas pengaksesan internet oleh rnahasiswa 25% dilkukan untuk 

browsing, 20 % email, 10 % chatting, 25 % socio culture dan 20 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

Ma hasiswa 

Bmwrlng 

Ernall 

Chattlng 

mswocullurc 

Resourcs 

- -- - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - 

Gambar 28. Pemanfaatan aplikasi internet rnahasiswa FIS 

Sedangkan aktifitas akses internet yang dilakukan oleh dosen, 25% 

dari kegiatan akses internet yang dilakukan, dimanfaatkan untuk 

pencarian dokurnen bahan ajar tambahan dan kebutuhan lainnya. 35 

% untuk brwosing, 25% email, 5% chatting dan 10 % socio culture. 



Laporan Penelitian DIPA UNP 2008 

Dosen 

I $r&* 

I Em4 

.chaw 

.SOYOCuH"m 

I- i 
--. - - - - - -  - -  -- 

Gambar 29. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh Dosen FIS 

Aktifdas akses internet yang dilakukan oleh karyawan 55% aktifitas 

digunakan untuk browsing dan email, 15 % untuk chatting, 20% untuk 

socio culture dan 10% untuk resources. 
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Gambar 30. Pemanfaatan Aplikasi lnternet oleh karyawan FIS 

f. Pemanfaatan Fasilitas Jaringan dan lnternet di Fakultas Bahasa dan 

Sastra (FBSS) 

Fasilitas jaringan dan internet yang ada diakses dan dimanfaatkan 

dengan waktu akses rata-rata oleh masing-masing entitas akademis 

di FBSS dapat dilhat pada diagram berikut : 
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Gambar 31. Waktu akses rata-rata di FBSS 

Waktu akses ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan 

dengan distribusi pemanfaatan ketiga kelompok sivitas dinyatakan 

dalam persentase, sebagai berikut : 
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Gambar 32. Distribusi pemanfaatan aplikasi internet 

Aktifitas pengaksesan internet oleh mahasiswa 20% dilkukan untuk 

browsing, 22 % email, 10 % chatting, 30 % socio culture dan 18 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

....................... .............. .- 

Gambar 33. Pemanfaatan aplikasi internet mahasiswa FBSS 

Sedangkan untuk sivitas dosen diperoleh data yang baik, 30% dari 

kegiatan akses internet yang dilakuan, dimanfaatkan untuk pencarian 

dokumen bahan ajar tambahan dan kebutuhan lainnya. 25 % untuk 

brwosing, 30% email, 5% chatting dan 10 % socio culture. 

.SOIlOt.Ldf,,re 

- - .i 

Gambar 34. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh Dosen FFBSS 

Aktifitas akses internet yang dilakukan oleh karyawan 55% aktifitas 

digunakan untuk browsing dan email, 15 % untuk chatting, 25% untuk 

socio culture dan 5% untuk resources. 
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Gambar 35. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh karyawan FBSS 

g. Pemanfaatan Fasilitas Jaringan dan Internet di Fakultas llmu 

Keolahragaan (FIK) 

Rata-rata waktu akses yang digunakan dalam satu hari oleh masing- 

masing sivitas mahasiswa, dosen, dan karyawan pada fakultas ini 

dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Gambar 36. Alokasi waktu akses rata-rata sivitas FIK 

Rata-rata waktu akses harian bagi mahasiswa diperoleh sekitar 2 jam, 

dosen 3 jam dan karyawan selama 2 jam. Waktu akses rata-rata ini 

kemudian digunakan untuk berbagai keperluan dengan distribusi 

pemanfaatan ketiga kelompok sivitas dinyatakan dalam persentase, 

sebagai berikut : 

Culrure 

Gambar 37. Distribusi pemanfaatan aplikasi internet 
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Aktifdas pengaksesan internet oleh mahasiswa 20% dilkukan untuk 

browsing, 22 % email, 10 % chatting, 30 % socio culture dan 18 % 

untuk resources, seperti terlihat pada chart berikut ini : 

Mahasiswa 

.-e . Email 

8 (hanlng . SOliOCUIIUI 

.RcauIFn 

Gambar 38. Pemanfaatan aplikasi internet mahasiswa FIK 

Sedangkan untuk sivitas dosen diperoleh data, 20% dari kegiatan 

akses internet yang dilakuan, dimanfaatkan untuk pencarian dokumen 

bahan ajar tambahan dan kebutuhan lainnya. 25 % untuk brwosing, 

30% email, 10% chatting dan 15 % socio culture. 
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Gambar 39. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh Dosen FIK 

Pada sisi karyawan 36% digunakan untuk aktifitas browsing, 23% 

email, 14% chattting, 23 % socio culture dan 4 % untuk resources. 
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Gambar 40. Pemanfaatan Aplikasi Internet oleh karyawan FIK 
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B. Pembahasan 

Universitas Negeri Padang, sebagai salah satu universitas yang tengah 

berbenah dan terus mengembangkan pemanfaataan teknologi inforrnasi 

dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam proses 

pengembangan infrastruktur, kebijakan, dan perangkat lunak pendukung 

namun juga usaha pengembangan dari sisi sumber daya manusia, sehingga 

diharapkan semua rencana pengembangan dan pemanfaatan tekologi 

terbaru tersebut sebagai tulang punggung penyelenggaraan proses 

pendidikan akan berjalan dengan baik. 

Dari hasil penelitian ini dari sisi kesiapan infrastruktur dan sistem jaringan 

LAN UNP, dapat dinilai sudah hampir semua unit terhubung dengan sistem 

jaringan yang tidak hanya sampai menyentuh pada level jurusan dan 

program studi narnun juga sudah sampai ke fasilitas laboratorium dengan 

koneksi internet, walaupun belu semua lab oratorium tersebut tekoneksi ke 

jaringan LAN UNP dan internet. 

Namun seiring dengan meningkatnya jumlah koneksi yang terbentuk, maka 

kebutuhan badwidth aksespun meningkat, sehingga perlu dilakukan suatu 

usaha regulasi pemanfaatan bandwidth ini agar pamanfaatannya dapat 

merata dan adil antar unit yang ada di UNP, dengan utilisasi yang optimal. 

Saat ini dengan bandwidth koneksi 10 Mbps, UNP telah menyediakan 

sebuah jalan to1 akses yang cukup besar, namun pada beberapa lokasi 

tertentu masih dirasakan akses yang sangat larnban, dan dari pengamatan 

yang dilakukan pada beberapa titik akses nirkabel, terdapat beberapa 

koneksi dalam model "open connectionn, sehingga tidak dibutuhkan verifikasi 

user dalam penggunaan fasilitas akses yang telah di sediakan, dan ini akan 

membuka peluang terjadinya pemborosan penggunaan bandwidth oleh 

pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu sangat 

disarankan agar adanya kebijakan yang mengatur akses wireless yang 

tersedia di lingkungan LAN UNP. 

Dari sisi kebijakan yang ada tentang pengembangan TIK di UNP, pengambil 

kebijakan telah menempuh cara yang tepat dalam rangka mempercepat 

proses dengan membentuk tim khusus yang bertugas mengelola TI di UNP 

Padang dan sejauh ini, tim TI ini telah berhasil mengadakan berbagai 
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pembaharuan dan pemeliharaan terhadap sistem yang ada, seperti peluasan 

koneksi jaringan dan peningkatan kualitas sarana akses LAN dengan 

teknologi gigabit fiber optik, disamping itu dalam upaya perbaikan 

penyelenggaraan layanan akademik kepada sivitas akademika, juga telah 

diimplementasikan suatu paket aplikasi yang terintegrasi dalam aplikasi 

'Smart Campusn yang dirintis sejak tahun 2006, dan terimplementasikan 

sejak tahun 2007 pada beberapa aplikasi dan pada tahun 2008 hampir 

semua software aplikasi yang dibutuhkan telah berjalan di server LAN UNP 

dengan baik, dan hanya ada satu software aplikasi yang masih dalam status 

pengembangan yang berkaitan dengan kebutuhan eksekutif institusi dalam 

aplikasi 'Sistem lnforrnasi Eksekutif", dan aplikasi ini adalah aplikasi yang 

resume report yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan berdasarkan 

resume data yang diperoleh dari semua sistem aplikasi lain yang telah 

dijalankan. 

Berbagai software aplikasi pendukung dalam "Smart Campusn telah 

diresmikan penggunaannya di UNP Padang sejak, semester Januari - Juni 

2008 sebagai basis sistem informasi di ligkungan UNP Padang, pada 

tahapan berikutnya bagaimana semua aplikasi yang telah dikembangkan 

tersebut dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh semua sivitas UNP. 

Oleh karena itu merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi pimpinan 

institusi untuk mengambil kebijakan totalitas pemanfaatan aplikasi "Smart 

Campusn oleh semua sivitas akademika UNP. 

Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, baik dalam kelompok mahasiswa, 

dosen maupun karyawan untuk menerima dan beradaptasi dengan teknologi 

baru di lingkungan UNP Padang, diperoleh data yang cukup 

menggembirakan. Pengembangan infrastruktur jaringan dan internet yang 

dilakukan di UNP memperolah respon yang positif dari sivitas akademika, 

ha1 ini dapat dilihat termanfaatkannya fasilitas akses dengan rata-rata waktu 

akses antara 2 - 6 jam I hari untuk masing-masing entitas mahasiswa, 

dosen dan karyawan. Jika diambil alokasi waktu rata-rata dari semua data 

yang didapatkan, maka 35% dimanfaatkan oleh mahasiswa, 40 % oleh 

dosen dan 25 % digunakan oleh entitas karyawan di lingkungan UNP. Hal ini 

berarti bahwa terjadi kesinambungan penggunaan fasilitas LAN dan koneksi 

internet oleh masing-masing entitas tersebut. 
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Namun jika dilihat dari sisi pemanfaatan konten akses, mayoritas masih 

dialokasikan untuk kebutuhan non akademis, seperti browsing, emailm, 

chatting, socio culture, sedangkan pamanfaatan untuk kebutuhan reseurces 

masih relatif rendah, namun angka tertinggi di peroleh dikalangan dosen 

untuk kategori ini, sedangkan pada sisi mahasiswa dengan adanya 

ketersediaan materi dalam bentuk modul dari dosen menjadi alasan bagi 

mereka untuk tidak mencari sumber lain di internet kecuali hanya untuk 

melengkapi data tugas perkuliahan. 

Sedangkan pengetahuan sivitas tentang aplikasi 'Smart Campus" sangat 

rendah, dari kalkulasi yang dilakukan dari 20 orang entitas yang ditanya 

hanya 1 orang yang bisa menjelaskan paket aplikasi smart campus yang ada 

di UNP, sedangkan jika ditanya satu persatu aplikasi dalam aplikasi Smart 

Campus diperoleh data yang cukup baik, untuk aplikasi portal akademik 

(SIA) diperoleh dari 10 orang mahasiswa yang ditanya 9 orang dapat 

menjelaskan dengan baik, sedangkan pada sisi dosen daro 10 orang yang di 

tanya hanya 2 orang yang dapat menjelaskannya dengan baik. 

Sedangkan untuk pengaksesan terhadap aplikasi Smart Campus, dari 20 

mahasiswa menyatakan bahwa mereka mengakses hanya bersifat tentatif, 

khususnya pada saat awal semester untuk kebutuhan registrasi dan 

perbaikan Kartu Rencana Studi mahasiswa, sedangkan pada entitas Dosen 

menyatakan mereka tidak mengetahui dan tidak memiliki account untuk 

mengakses aplikasi tersebut. 

Hal ini dapat digunakan sebagai indikator bahwa proses sosialisasi aplikasi 

Smart Cmapus dikalangan sivitas masih belum optimal, oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya yang lebih serius dari pengelola TI untuk menyebarluaskan 

informasi tentang Smart Campus ini di semua unit dan fakultas yang ada di 

UNP Padang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari kegiatan penelitian dan hasil analisa data serta pembahasan, maka 

dapat disimpulkan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Peranan teknologi informasi sebagai salah satu tulang punggung 

layanan akademik di UNP Padang, sudah merupakan keharusan, 

seiring dengan meningkatkan kebutuhan terhadap teknologi ini dalam 

memberikan otomasi layanan informasi kepada sivitasnya. 

2. Berbagai upaya pengembangan dilakukan dalam upaya percepatan 

pemanfaatan teknologi inforrnasi ini dalam penyelenggaraan pendidikan 

di UNP, yang antara lain diawali dengan pengembangan infrastruktur 

dan LAN UNP, pengembangan aplikasi pendukung akademik dan 

pengembangan sumber daya manusia pengelola TI melalui suatu tim 

khusus. 

3. Untuk melihat kesiapan penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi 

informasi di UNP Padang, maka dilakukan analisis kesiapan terhadapa 

beberapa komponen, antara lain : a) kesiapan infrastuktur dan jaringan 

LAN UNP Padang, b) kesiapan kebijakan bidang pengembangan 

teknologi informasi, c) kesiapan perangkat lunak dan aplikasi pendukung 

dan d) kesiapan sumberdaya manusia. Dari keempat komponen 

tersebut, kesiapan sumber daya manusia masih rnemerlukan 

pembinaan lebih lanjut, terutama dalam pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai penunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan. 

B. Saran 

Beberapa hal, berkaitan dengan beberapa temuan dalam penelitian ini dapat 

disarankan demi tercapainya secara maksimal tujuan pengembangan 

teknologi informasi di lingkungan Universitas Negeri Padang, antara lain : 
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1. Perlu ditetapkan dengan segera untuk rnengembangkan sebuah 

Standard Operational Procedure (SOP) dalarn pemanfaatan fasilitas dan 

infrastruktur jaringan LAN dan Internet dilingkungan UNP Padang, 

sebagai upaya mencegah pemanfaatan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

2. Perlu dilakukan upaya intensif untuk mensosialisasikan aplikasi 

pendukung penyelenggaraan layanan dan administrasi pendidikan 

dalam paket Smart Campus, sehingga semua sivitas akademika di 

lingkungan UNP dapat memanfaatkannya secara maksimal 

3. Perlu dilakukan kajian lebih jauh tentang kebijakan pernanfaatan 

teknologi inforrnasi dari sisi pemanfaatan konten aplikasi dan jaringan 

internet, sehingga akan meminimalisasi kemungkinan munculnya 

dampak negatif dari kehadiran teknologi inforrnasi di lingkungan 

lembaga pendidikan. 
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