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Interuet dipcrkcnulkt~n di lndoncsin padn tillll~n 1993. Pud11 
pertengahan hhun 1999, "demam" internct melnrida Indonesia. 
Penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, 
baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan keagamaan. Sesuai 
penelitian yang dilakukan oleh sosiolog Sugeng Bayu Wahyono dan 
rekannya pada Oktober-Desember 2006 di peroleh dzta : 85,2 persen 
responden n~enggunakan internet untuk rekreasi. 21,9 persen respondcn - yang menyatakan frekuensi penggunaan internet untuk sarano infbrmiltil'. 
Tingginya penggunaan internet sebagai sarana rekreatif ini diwnjukkan 
dengan tingginya minat masyarakat untuk chatting dan membuk~. berbagai 
situs porno, games online, dan situs- situs hiburan lain. Pemanhatan 
internet untuk sarana rekreasi ini lebih banyak dibandingkan pemanfaatan 
untuk m n a  pencarinn inforrnasi. 

Khusus untuk lembaga pendidikan, kembali kita harus merenung 
sejenak, sebetulnya apakah fungsi internet. Apn hanya sebagai alat 
konsumsi yung rnenghabiskan dana, atau sebagai alat produksi yang 
membcrikan infarlgihle vultrc. Schab, bila tidnk teliti ~ticikil pcrnnnfilnltrrr 
internet hanyalah menjadi faktor pendorong konsunitif belaka. l'idak bisa 
dipungkiri lagi bahwa sebagian besar pemanfaatan internet sitat ini, 
terutama di dunia pendidikan Indonesia barulah pada tahap sebagai alat 
untuk membantu proses "mengkonsumsi". Hal ini disebabkan beberapa 
hal, diantaranya karena situs tersebut sendiri tidak mengandung informasi 
yang dicari orang. Sebab isinya tak lebih hanyalah informasi biasa saja, 
kcpercayaan user untuk mencari informasi di situs-situs tertentu tidak ada. 
Artinya kredibilitas lembaga sendiri dipertanyakan dan bandwidth yang 
kecil serta dt:sain yang memakan bandwidth (misal terlalu banyak grafik). 

Sebagian besar situs perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian 
masihlah pada taraf merupakan tampilan alternatif dari katalog elektronis. 
Belum berfungsi sebagai, sumber informasi, tempat berkolaborasi, 
sehingga beberapa kemampuan tersembunyi dari izlternet belum 
dimanfaatkiu~. Hal ini disebabkan beberapa alasan klise seperti, sulit 
mengkonven:inya, takut ditiru, dan sebagainya. Tetapi apabila kita amati, 
sebagian besar lebih karena kurangnya keinginan atau "malas" untuk 
melakukan '.information sharing". Hal tersebut banyak melanda para 
ilmuwan dan dosen. 

Bagaimana dengan mahasiswanya? Tidak jauh berbeda. sedikit 
sekali mahasiswa yang telah memiliki situs web ataupun koneksi internet 
memanfasltkanya sebagai media untuk "information sharing". Misal 
menayangkarl artikelnya secara online, ataupun menuliskan ide-idenya 
sehingga orang lain dapat membaca, dan berdiskusi. Hal ini menunjukkan 
bahwa mernang kita belum menguasai infrastruktur dari intenlet, yaitu 
budaya baca tulis. 
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- 
LATAR BELAKANG 

Internet diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1993. Pada 

pertengahan tahun 1999, "demam" internet melanda Indonesia. Beberapa 

perusahaan internet serius didirikan, seperti Satunet, Astaga!corn, dan Inin- 

lain. (Pemanfaatan Internet di Bidang Jasa Informasi dan Komunikasi: 

Baso Amir, t\grakomldetikcom) 

Penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek 

kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan k.eagamaan. 

Kita dapat mengetahui berita-berita teraktual hanya dengan mengklik 

situs-situs berita di web. Demikian pula dengan kurs mata uang atau 

perkembangan di lantai bursa, internet dapat menyajikannya lebih cepat 

dari media manapun. (Pemanfaatan Internet : http://dhani.singcat.com) 

Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. 

Dengan hadirnya e-commerce, kegiatan bisnis dapat dilakukan secara 

lintas negara tanpa pelakunya perlu beranjak dari ruangan tempat mereka 
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berada. lnternet juga merambah bidang keagamaan, bidang yang biasanya 

jarang mengadaptasi perkembangan teknologi. Disini internet 

- (ranlaan. di~nanfaatkan untuk sarana dakwah maupun diskusi-diskusi kcd, 

Di Indonesia, jaringan-jaringan seperti lsnet (Islam) maupun ParokiNet 

(Katolik) telah lama beroperasi dan mcmberikan manfhal: yang besar bsgi 

umat. Kegiatan sosial seperti pengumpulan zakat dan lnfaq dapat 

di laksanakan secara cepat melalui sarana internet. (Pemanfaatan Internet : 

http://dhani.singcat.com) 

Bagi mereka yang gemar bersosialisasi atau mencari sahabat, 

internet mer~awarkan berjuta kesempatan. Baik melalui e-mail maupiln 

chufroom. Apabila dalam surat menyurat konvensional yang menggunakan 

jasa pos, sebuah surat bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu dala~n 

perjalanan lintas benua, maka sebuah e-mail hanya membutuhkan hitungan 

detik untuk dapat menjangkau segala sudut dunia. (Pemanfaatan Internet : 

http://dhani.singcat.com) 

Biaya komunikasi lintas benua dapat lebih ditekan lagi. Dengan 

hadimya teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol). pengguna telepon 

tidak lagi perlu mengeluarkan biava sambungan telepon internasionai yang 

sangai mahal untui; inenahubr:ner KOiCEZ ataii kctiiares di i u ~ i  iieccii. 
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Bagi yang berniat mencari hiburan, internet mcnawarkan pilihan 

yang berl impah. Dengan memnn faatkan game server, sescorang dapat 

bermain gurre bersama lawan dari negara lain mclalui jaringan intorncl. 

I'ecinta musik jugu scmakin dimiirlju dengan Iludirtlya klip-klip M1'3 t1nt.i 

I u ~ ~ I - I ~ I ~ ~ I  Ii~vorit. l3i1gi yi111g I K I ~ I S  ~ I ~ I \ I \  ~ I \ ~ ~ ) I . I I I : I S ~  cltlri ~ \ I I I ~ : I  ~ ~ ~ I I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I I I ~ ~ I ~ ~ ,  - 
internet adal;rh surga dengan berlimpahnya situs-situs web para artis, baik 

nasional maupun internasional. (Pemanfaatan Internet : 

http://dhani.singcat.coln) 

Sebagai contoh, sebagian masyarakat Yogyakarta mengakses 

internet untuk keperluan yang menghibur sebagai sarana rekreasi. Belum 

banyak yang benar-benar memanfaatkan internet sebngai sumbcr 

inforrnasi. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh sosiolog Sugeng Bayu 

Wahyono dan lekannya pada Oktober-Desember 2006 diperoleh data : 

85,2 persen responden menggunakan internet unluk rekreasi. 21,9 perscn 

responden yang menyatakan frekuensi penggunaan internet untuk sarana 

informatif. ( Teknologi Komunikasi : Menonton Internet Lebih untuk 

Rekreasi http://www.kompas.co.id) 

Tingginya penggunaan internet sebagai sarana rekreatif ini 

ditunjukkan dengan tingginya minat masyarakat untuk chatring dan 

rnembuka berbagai situs porno, gumes online, dan situs- situs hiburan lain. 

Pemanfaatan internet untuk sarana rekreasi ini lebih banyak dibandingkan 

pemanfaatan untuk sarana pencarian inforrnasi. Sebagian besar atau 69,3 



persen mengaku tak banyak mcnggunakan interncl untuk pencarian 

informasi. Pengaksesan situs-situs informatif yang menayangkan berbagai 

jurnal, litera~ur, atau berita- berita lebih kecil dibandingkan pengaksesan 

situs-situs hiburan. Padahal, 59 persen responden adalah pelajar dan 

- rnahasiswa berusia 15-25 tahun yang semestinya membutuhkan banyak 

informasi untuk keperluan pendidikan mereka. Di DIY sendiri pengguna 

internet memang banyak datang dari kalangan pelajar dan rnahasiswa. ( 

Teknologi Kornunikasi Menonton Internet Lebih untuk Rekreasi 

http://www.kompas.co.id) 

I lasil pcnclitian tcrscbur cli utus ~ ~ ~ c r ~ u ~ ! i u k k u ~ ~  Illhlor sosial butl:~y;~ 

turut memengaruhi tingginya pemanfaatan internet untuk rekreasi tersebut. 

Dalam ha1 ini. rendahnya tingkat budaya baca dan tingginya budaya tutur 

di masyarakat rncrnbcnluk pola pcnggunmn inlcrnct. '1'irlgginj.a buda~,:i 

tutur nrelnbuai masyarkat seiaiu ingin mcnyampaihn dan mcmpcroich 

.. - 
infanxasi secara langsunp dari su~nbcr bcr i t~ .  Coiitohrii,~ : " U r ~ i i !  n ~ i k  

bus saia tidak membaca rute iaiur yang sudah icriera di ntas bus. tc:ar:i 

iebih Dercaya keti-h mencier~gar iurusan disebut oieh kcmet Iaiic-.sti~~:r." 

Ajasih I;eIltainJ,a buda?.~ tumr iIli iu,En 111e;nbuat ~nnsyaya!.bzr : ~ ~ f i g ~ l ? ~ ~ ~ j . ; ~ ~  

kcsiatan !nc~:nattscs intcmct scbarrai kcciatan 'iii-icnon~on". bui;a11 scbazii 

kegiatal melqbaca. knrena sii'at11j.a  enont on ton. hi-hai  !,ane diakses our? 

tcbii; bcrsifat rckrcati!'. ( Tcicnoio~i Loinunikasi .i.lcnonton intcrrlct Lcbih 

unluk icckrcasi ht~p:!!\\.!\~\\~.l.;o~l~uas.co.id 



Sebagaimana hal-ha1 lain di dunia, internet selain menawarkan 

manfaat, juga menyimpan mudharat. Berlimpahnya informasi yang 

tersedia dari bermacam-macam sumber membuat para netters harus jcli 

- dalam memilah-milah. Maklum, karena sifatnya yang bebas, maka tidak 

sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memajang 

informasi yang menyesatkan, atau bahkan yang menjurus ke arah fitnah. 

Tidak semua inforrnasi yang didapat melalui sarana internet terjamin 

akurasinya. Dalam ha1 ini, para pengguna internet sangat dituntut 

kqjclialinya agar tidak tcrlalnpau ~nudah pcrcaya tcrlladap informusi- 

informasi yang tidak jelas, baik sumber maupun kredibilitas penyedianya. 

(Pemanfaatan Internet : http://dhani.singcat.com) 

Pembajakan karya intelektual juga merupakan salah satu ekses 

negatif dalam penggunaan internet. Dan materi ilegal semacam ini dapat 

dengan mudah menyebar berkat "jasa" internet. Disamping contoh-contoh 

diatas, masih tak terhitung lagi sisi gelap dari penggunaan internet. Tidak 

heran, beben-pa negara yang terhitung "konservatif', seperti Arab Saudi 

dan China, membatasi secara ketat akses internet bagi warganya. 

(Pemanfaatan Internet : http://dhani.singcat.com) 

Kemudahan dan kenyamanan dalam bcrkomunikasi via internet 

juga ditcngarai membuat banyak netter.~ kehilangan kesempatan, bahkan 

kemampuan, untuk berkomunikasi secara personal. Mereka tenggelanl 



dalam keasyikan ber-chatring atau ber-e-muil dengan teman di dunia maya 

hingga melupakan sosialisasi di dunia nyata. (Pemanfaatan Internet : 

http://dhani.singcat.corn) 

Terlepas dari segala ekses negatif tersebut, intemet tetaplah hanya 

- sekedar sarana. Ia hanyalah alat, bukan tujuan. Di tangan para 

penggunanyalah intemet dapat memberikan manfaat atau malahan justeru 

mudharat. (Pemarfaatan lnternet : http://dhani.singcat.com) 

INTERNET 111 LEMRAGA PENDIDIKAN 

Saat ini pcmant'mtan teknologi informasi dan komunikasi tcnttntiia 

web dan internet sudall mulai dipakai oleh negara-negara modercn sebagai 

pcndekaran media pclnbelajaran. (I<ahrnut lndra (0611 1/2007 - 20:46 W113) 

http:llwww.jurnalnet.com) 

Khusus untuk lembaga pendidikan, kembali kita hams merenung 

sejenak, sebetulnya apakah fungsi Internet. Apa hariya scbagai alat 

konsumsi yapg menghabiskan dana, atau sebagai alat produksi yang 

tncmberikan infungible voltre. Sebub, bila tidak teliti maka pemanl'ualan 

internet hanyalah menjadi faktor pendorong konsumtif belaka, seperti 

proyek-proyek seperti SMU2000 dan sebagainya bisa-bisa tnenjadi kurang 

optimal, bila tidak dilandasi pemahaman fungsi dasar dari internet 

tersebut. 



'ridak bisa dipungkiri lagi bahwa sebagian besar pemanfaatan 

internet saat ini, terutama di dunia pendidikan Indonesia barulah pada 

tahap sebagai alat untuk membantu proses "mengkonsumsi". 

Mengkonsumsi dalarn arti sebagian besar yang dilakukan pcnggurla adulah 

"~nembaca infonnasi" utau Iilcnycrnp inlbrmasi bclu~n pirtl~ tallnp;~~~ - 
"memberikan" atau "sharing informasi". Pengguna "melahap" informasi 

dari luar. 

Hal in; melanda hampir sebagian besar situs sitirs milik insitusi 

penelitian dan institusi pendidikan. Bila kita perhatikan ~rafjc  internet 

yang terjadi (terutama www) maka akan tampak bahwa rrujfic yang ada 

adalah "in'' dibandingkan "out". Hal ini disebabkan beberapa hal, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Situs tersebut sendiri tidak mengandung informasi yang dicari 

orang. Sebab isinya tak lebih hanyalah informasi biasa saja. 

b. Kepercayaan user untuk mencari informasi di situs-situs tertentu 

tidak ada. Artinya kredibilitas lembaga sendiri dipertanyakan. 

c. Bandwidth yang keci l serta desain yang memakan bandwidth 

(misal terlalu banyak grafik). Hal ini adalah problem disain yang 

banyak melanda disainer Web di Indonesia. 

Tetapi sebagian besar dari pengamatan yang dilakukan faktor 

pertamalah yang menjadi penyebab masih tingginya nilai impor informasi 

dibanding ekspor. Sebagai ilustrasi masalah tersebut, mari 'xita lihat satu 



per satu situs milik perguruan tinggi (misal PTN yang sudah cukup punya 

nama, yang di dalamnya banyak sekali Doktor dan Profesor). Ber~pakah 

kandungan informasi di dalamnya yang dapat menarik pengguna di luar 

kampus, misalnya dari on line puper, maupun publikasi (baik daflar 

maupun yang disajikan), kompendium suatu permasalahan, komentar 
w 

terhadap suatu permasalahan, data penelitian (baik hasil penelitian maupun 

penelitian yang sedang dilakukan) termasuk daftar penelitian yang 

dilakukan oleh suatu Universitas dan sebagainya? 

Sebagian besar situs perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian 

masihlah pada taraf merupakan tampilan alternatif dari katalog elektronis. 

Belum behngsi sebagai, sumber inforrnasi, tempat berkolaborasi, 

sehingga beberapa kemampuan tersembunyi dari internet belum 

dimanfaatkan. Hal ini disebabkan beberapa alasan klise seperti, sulit 

mengkonversinya, takut ditiru, dan sebagainya. Tetapi apabila kita amati, 

sebagian besar lebih karena kurangnya keinginan atau "malas" untuk 

melakukan "information sharing". Hal tersebut banyak melanda para 

ilmuwan dan dosen. 

Bagaimana dengan mahasiswanya? Tidak jauh berbeda. sedikit 

sekali mahasiswa yang telah memiliki situs web ataupun koneksi internet 

memanfaatkanya sebagai media untuk "information sharing". Misal 

menayangkan artikelnya secara online, ataupun menuliskan ide-itlenya 

sehingga orang lain dapat membaca, dan berdiskusi. Hal ini menunjukkan 



bahwa memang kita belum menguasai infrastruktur dari internet, yaitu 

budaya baca tulis. 

Pada kenyataannya, yang dilakukan mahasiswa pada umumnyanya 

hanyalah memanfaatkan search engine untuk mengerjakan tugas-tugas 

- 
kuliah sehingsa didapat muteri-materi yang relovan dari awka rcf'erensi, 

junal, maupun hasil penelitian yang telah dipublikasikan melalui internet, 

sehingga para mahasiswa tidak lagi perlu mengaduk-aduk buku di 

perpustakaan. 

Apabila pemanfaatan Internet pada suatu institusi PT masih dalam 

taraf "rnengkonsumsi" tentu perhitungan biayo akan dilakuknn 

sebagaimana halnya barang 'terpakai". Hal ini banyak digunakan sebagai 

pertimbangan beberapa pengelola PTN dan PTS dalam memperhitungkan 

biaya pemakaian internet. 

Sekarang bagaimana posisi internet sebagai alat produksi. I-la1 ini 

dimungkinkan rnisalnya internet dimanfaatkan sebagai inhastruktur 

kolaborasi. Misal dalam pernbuatan atau pengembangan silatu proyek 

yang pihak pi'nak terlibat berada di seluruh dunia. Sehingga fasilitas Web 

benar benar menjadi sarana seperti papan tulis elektronik, untuk saling 

bertukar pikiran. Hasil akhir dapat diletakkan pada situs yang siap 

didownload bagi pihak yang merasa tertarik. Cara ini lazim digunakan 

para pengembang Open Source karena rnereka sendiri terpencar dl seluruh 

dunia. Apakah ha1 ini tidak dimungkinkan untuk diterapkan pada suatu 



lingkungan pe-guruan tinggi? Misal untuk membahas materi perkuliahan, 

berdiskusi antar dosen, karena memang untuk .=ling bertelnu waktu dan 

tempat sangatlah sulit pada saat ini. Sayang sekali pemanfaatan seperti ini 

masih minim dalam situs-situs PT ataupun lembaga penelitian. 

Pemanbtan lain misal sebagai penerbitan online, hasil penelitian, 

catatan mengajar, hasil kerja mahasiswa ditampilkan pada web. Sehingga 

rncrcka yang lcrtarik mcmbaca dal~at metiernukulu~yil dcngon I I \ L J ~ ~ \ ~ I  p;~tla 

situs tcrsebut. Cara ini tnemberikar~ beberapa darnpnk posit i f: 

sebagaimana diuraikan berikut ini : 

a. Memaksa penulis menjadi hati-hati ketika menulis, dan tidak asal 

menjiplak karena pihak luar akan cepat tahu. 

b. Membantu pihak lain yang mencari inforrnasi ha1 yang berkaitan. 

c. Mendcirong terbentuknya budaya baca tulis. 

Akan tetapi mengapa masih sedikit sekali situs di Indonesia yang 

menyertakan on line papernya? Hal ini tidak terlepas dari kenyataan 

bahwa sebagian besar dari kita (baik mahasiswa maupun dosen), masih 

terjebak kepada paradigma penerbitan kertas, yaitu apa yang kita 

tayangkan adalah hasil akhir yang tidak ber-evolusi untuk diperbaiki. Hal 

ini sudah tidak tepat lagi. Jangankan internet bahkan penerbitanpun 

sekarang memiliki siklus perbaikan yang cepat, ha1 ini dimungkinkan 

karena teknologi pengeditan telah maju sehingga perbaikan versi 



penerbitan tidak merqadi halangan. I'ada internet, sualu on line pclper, 

dengan mudah diedit dan di-revisi. Sudah barang tentu agar terjaga histori 

nya sebaiknya disertakan pula daflar revisi yang dilakukan. 

Pola penerbitan online seperti ini sudah luirn kini digunakan, 

contoh jelas adalah tulisan Eric S Ruyrrrond, yang selalu rnengatakari 

tulisan ini jauh dari selesai ... dan bla..bla..bla.. karena selalu diedit setelah 

ada saran dan perbaikan. 

Hambatan lain adalah "rasa malu" menganggap karyanya belum 

layak tarnpil. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya penilaian dari 

pihak peneliti senior tentang suatu penelitian dengan komenrar, "ah cumu 

segitu koq diivebul karya penelif ion dosen universitas?" dan se bagai nya 

yang relatif kurang menghargai suatu pekerjaan. Kendala seperti inilah 

yang juga harus disingkirkan oleh para Peneliti Senior. Komentar 

sebaiknya lebih mendorong terciptanya keinginan "information sharing" 

bukannya "membunuh" keinginan untuk "information sharing". 

Pemanfaatan lain adalah sebagai bentuk kompendium (informasi 

terkait suatu bidang). Misal membuat homepage yang isinya hal-ha1 yang 

berkaitan pada suatu bidang, misal ambil Pemrograman Grafik, berisi link 

mengenai papcr-contoh, dsb. Kompendium ini akan sangat bermanfaat 

bagi orang yang ingin mempelajari bidang tersebut-Sepintas lalu pekerjaan 

pembuatan kompendium ini seperti main-main dan tak ada artinya, 

sehingga seringkali di Indonesia nilainya masih diabaikan di lingkungan 

akademis. Tetapi sebetulnya ha1 tersebut sudah tidak tepat lagi, karena di 



lingkungan a.kademis internasional ha1 tersebut sangat dihargai (apalagi 

kalau materinya hanya satu-satunya). Bahkan bisa akhirnya diproduksi 

dalam suatu CDKOM. Hal ini  sangat disadari karena bentukan 

kompendium informasi ini suatu model vulue added publishing, yang 

dimungkinkan dengan teknologi internet ini. Nilai kompendium ini akan 
- 

sernakin berarti bila dilengkapi dengan komentar dan pengkategorian 

masalah yang baik. 

Pemanfaatan lainnya adalah penayangan data mentah penelitian. 

Data ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti lain atau rnahasiswa di 

Universitas lain sehingga tidak perlu jauh jauh hanya untuk memfotokopi 

atau menduplikasi pekerjaan. Sebagai contoh para pcneliti biologi 

kelautan di USA sudah lazirn menggunakan ha1 ini dengan situs-situs 

mereka, sehingga para peneliti yang lainnya bisa n~emanfaatkan data 

mentah ini. 

Hal in. lazim digunakan beberapa peneliti yang memil iki peralatan 

yang bisa dirnanfaatkan secara rarnai-ramai, oleh mahasiswa 2taupun 

peneliti Perguruan Tinggi lainnya. Kernbali lagi ha1 ini sangat bergantung 

pada itikad PT tersebut untuk memanfaatkan fasilitasnya bagi masyarakat 

umurn. 

Apabila Internet telah dimanfaatkan dalrtm level di atas (sebagai 

alat produksi) sudah tentu menyediakan akses gratis menjadi ha1 yang 

wajar, karena internet tidak dianggap sebagai 'illat yang mcndorong 



konsumsi telapi sebagai mcxlal untuk berprodi~ksi. Nall sckarang mari kita 

lihat situasi di masing-masing institusi untuk menilai ha1 tersebut di atas. 

Bahkan bisa rrleningkatkan reputasi dari lembaga tersebut dan rnenambah 

kredi bilitasnya. 

- Bebeberapa langkah yang dapat diambil oleh institusi pendidikan 

dan penelitian untuk mengubah pemanfaatan internet dari yang tadinya 

hanya sebagai alat konsumsi dapat berubah menjadi alat produksi. 

Misalnya bagimana cara mentransformasikan situs web suatu institusi 

pendidikan ataupun penelitian men.jadi media produksi. Deberapa saran 

yang dapat dillerikan adalah sebagai berikut : 

a. Manfaatlcan sebagai media publikasi online. Dosen, didorong 

untuk meletakkan paper, bahan kuliah, bukunya dalam bentuk 
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mempermudah saran yang dapat dilakukan oleh rekan sejawat 

Juga institusi dapat membuar e-zinenya (eleclrorric rnuguzine). 

b. Hasil tugas mahasiswa yang berupa tulisan sebaiknya dikumpulkan 

dalam format HTML sehingga siap untuk ditayangkan. Hal ini 

sekarang tidak sulit untuk dilakukan hanya pertu Save us HTML, 

jadi mahasiswa bukan sekedar mengerjakan tugas yang hanya 

untuk dikumpulkan tapi juga untuk ditayangkan. Jelas pengajar 

harus rnencari materi yang cocok untuk tugas ini dan mekanisme 

peletakkan hasil tugas yang baik misalnya dengan memanfaatkan 

da fabase, dan dynamic publishing. 



c. Mahasiswa didorong membuat proyek yang hasilnya dapat 

dirasakan orurlg bnnyak.. I'rogrm atau irlformusi ini  disajikan 

secara open source sehirlgga orang bcbns men clo~vrrlocld nya. 

d. Dapat juga mernbuat suatu contoh program misal Program 

Databllse Perpustakaan, yang dapat dimanfaatkan orang luas. Hal 

ini mendorong orang membuka dan membaca situs tersebut secara 

rutin, dengan harapan ada perubahan proyek atau materi baru yang 

dapat dimanfaatkan. 

e. Situs internet dimanfaatkan sebagai media diskusi. Sudah barang 

tentu keterlibatan dosen sangat diharapkan. Media diskusi dapat 

dibagi berdasarkan ~nateri ataupun mata kuliah sehinggo 

mahasiswa, alunlni, doscn lain yang tertarik bcrdiskusi dapat 

bergabung. Di samping itu dapat juga saling tukar web resource. 

Sehingga hasil diskusi di internet dapat dibawa ke kelas. 

f. Membuat kompendium informasi suatu bidang. 

g. Membuat suatu service yang dibutuhkan orang sehingga akan 

menarik orang untuk membaca. Misal inforrnasi lokal, pembacaan 

o f  lin? web, security alert, program annormcement, e-zine dan 

sebagainya. 

h. Manfaatkan situs tersebut sebagai repo.viror?/ (penyimpanan) data 

mental1 penelilian, Schingga per~elili lain dapat rnen-do~vrrlotrtl' 

data tersebut dan melakukan analisis. Hal ini akan sangat 



bermmfaat bagi bidang bidang seperti kimia, biologi, fisika dan 

sebag,ilinya. 

Pada era Internet saat ini dosen lebih berperan sebagai fasilitator 

- dibanding instruktur, sehingga dengan melnanfaatkan media di atas secara 

optimal maka proses belajar mengajar dapat terjalin dengan baik. Sudah 

barang tentu, dari pihak mahasiswa pun diharapkan keinginan menulis 

yang tinggi 

Tanpa budaya baca tulis, sulit sekali lnternet dapat dirnanf'aatkan 

secara optimal, dan akliirnyn Ilanya akan rncnjadi alat konsumsi kcmbali.. 

seperti h ~ l n y a  Televisi yang awalnya begitu diharapkan sebagai perangkat 

yang dapat membantu pendidikan,tetapi ternyata berkembang ke arah yang 

lain. (Budsya Raca Tulis Adalah Infrastruktur Internet : 

http:Nnakula.rvs.uni-bielefeld.de/-madelOld-Lamunad?id=OO 109 ) 
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