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I. Pendahuluan 
 

Kecenderungan perkembangan teknologi dewasa ini telah menimbulkan 
dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia pada berbagai bidang. Salah satu 
yang cukup mencolok adalah dalam kaitannya dengan komputer. Dari waktu ke waktu 
tingkat kecanggihan komputer semakin meningkat. Sementara itu proses produksi 
massal telah membuat kecanggihan itu lambat laun dapat semakin terjangkau oleh 
masyarakat banyak. Hal ini berlaku pula untuk perangkat-perangkat elektronik lain 
yang pada dasarnya dikembangkan sejalan dengan evolusi miniaturisasi komponen 
elektronik. Kita dapat melihat contohnya; telpon selular dulu sangat mahal, kini jadi 
sangat terjangkau dan semakin banyak orang memilikinya. Laptop yang dulu 
merupakan barang eksklusif, kini harganya kian turun, sejalan dengan varian Nettop 
yang masuk ke pasaran, orang pun semakin banyak yang memilikinya. 
 Kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi pada perangkat keras (hardware), 
namun juga terjadi pada layanan-layanan komunikasi yang pada semuanya 
membutuhkan perangkat-perangkat elektronik untuk mengoperasikannya. Memang 
ada suatu masa di mana yang mahal tidak saja perangkat telpon selularnya, tapi juga 
biaya percakapannya. Demikian pula ketika diperkenalkan Internet yang koneksinya 
dapat dilakukan menggunakan telpon selular. Perangkatnya mahal, biaya pulsanya 
mahal, plus bila kita ingin menggunakan internet-pun biayanya mahal pula. Keadaan 
ini mulai berubah ketika operator layanan selular mengubah sistem tarif 
percakapannya yang segera menimbulkan efek domino pada operator lainnya. 
Demikian pula dalam hal perangkat telponnya. Masuknya handset dari Cina atau 
merek lokal dengan harga murah dan kaya fitur telah cukup mengubah peta marketing 
handset yang telah mapan sebelumnya. Merek-merek terkenal mungkin telah 
terdorong menurunkan harga jualnya, meluncurkan produk-produk baru yang murah, 
belum lagi dengan kecenderungan kerapnya muncul handset tipe baru dari sebuah 
merek yang segera diikuti dengan turunnya harga merek handset sebelumnya dari 
merek itu.  Sementara dari sisi layanan data / internet, diperkenalkannya sistem flat 
rate benar-benar telah mengubah pola dan peta penggunaan Internet. Tarif 
penggunaan Internet tidak lagi hanya ditentukan berdasarkan lamanya waktu 
penggunaan (time-based), tapi juga berdasarkan kuantitas lalu lintas data yang 
digunakan (volume-based). Di sisi layanan seluler, tarif koneksi Internet pun kian 
bersaing dari satu operator ke operator lain. Singkat kata layanan-layanan komunikasi 
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kini telah mencapai suatu taraf di mana tingkat kemungkinan penggunaannya oleh 
publik menjadi semakin luas. 
 Evolusi dari segi keterjangkauan secara ekonomis dalam hal perangkat serta 
layanan-layanan komunikasi seperti itu jelas akan membuat orang akan berinteraksi 
serta melakukan komunikasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kini hampir dapat 
dipastikan kelas menengah yang aktif dalam hidupnya memiliki minimal sebuah 
telpon selular. Banyak pula orang kini telah memiliki alamat email dan mengaksesnya 
menggunakan telpon selularnya. Sementara dengan booming-nya Facebook, 
gelombang orang-orang baru yang sebelumnya tidak kenal Internet atau tidak aktif 
menggunakan Internet, semakin meramaikan penggunaan berbagai layanan penyedia 
koneksi Internet. Ketika semakin banyak orang dapat dijangkau / dikontak melalui 
media ini, apa jadinya ketika orang berkeras hati untuk memilih tidak ambil bagian 
dalam perubahan ini ? Ambil contoh sederhana, apa jadinya bila kita memutuskan 
untuk sama sekali tidak memiliki / menggunakan telpon selular ? Saya kira tinggal 
waktunya saja ketika kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa ketiadaan 
koneksi Internet akan semakin membuat banyak orang merasa tertutup dari peluang-
peluang untuk berkembang dan survive. Di sini pertanyaannya adalah, bila situasinya 
sudah sedemikian halnya, apakah dunia penyelenggaraan pendidikan akan tinggal 
diam saja ? Tentu tidak! 
 Oleh karena itu makalah singkat ini bermaksud memberikan gambaran tentang 
bagaimana STBA Yapari-ABA Bandung berupaya ambil bagian dalam tren tersebut 
di atas. Tentu saja tujuannya adalah dalam rangka peningkatan kualitas proses 
pembelajaran serta efektifitas proses-proses lain yang menyertainya. 
 
 
II. Peranan TIK dalam Studi di Perguruan Tinggi 
 

TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (terjemahan dari ICT – 
Information and Communication Technology) kini tidak dapat dipisahkan dari studi di 
perguruan tinggi. Tidak mungkin lagi kita membayangkan seorang mahasiswa akan 
menggunakan mesin tik untuk mengerjakan tugas kuliah atau menyelesaikan tugas 
akhirnya. Komputer adalah sebuah perangkat yang kiranya kini wajib dimiliki oleh 
seorang mahasiswa. Namun demikian, bila mungkin harga sebuah perangkat 
komputer masih dirasakan mahal, sekurangnya seorang mahasiswa harus memiliki 
kemampuan / ketrampilan untuk mengoperasikan komputer berikut perangkat-
perangkat lunak yang populer. Ini karena telah tersedia banyak jasa penyewaan / 
rental komputer atau warnet di mana-mana. Namun demikian, kepemilikan komputer 
dan ketrampilan mengoperasikannya adalah hal yang mendasar, yang akan membuka 
kemungkinan bagi penguasaan hal-hal lain yang terkait dengannya. 
 Komputer menjadi perangkat yang sentral dalam TIK. Bila komputer tidak 
hanya digunakan secara stand alone, namun terhubungkan ke dalam jaringan / 
internet, maka komputer tersebut telah diperluas fungsinya; tidak saja sebagai 
perangkat pengolah informasi, namun juga sebagai perangkat komunikasi. Komputer 
yang memiliki konektifitas seperti ini akan sangat membantu seorang mahasiswa 
dalam studinya di perguruan tinggi. Ini karena Internet merupakan sumber daya 
informasi yang luar biasa melimpah dari segi kuantitasnya. Sementara melalui 
Internet pula seorang mahasiswa dapat dimudahkan untuk melakukan komunikasi dan 
interaksi, baik melalui email maupun situs-situs jejaring sosial yang kini tengah 
populer.  
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 Namun demikian harus diakui bahwa ketiga unsur tadi, yaitu ketrampilan 
mengoperasikan komputer, kepemilikan komputer, dan konektifitas komputer pada 
jaringan Internet, belum tentu akan membuat seorang mahasiswa akan sukses dalam 
studinya di perguruan tinggi. Ketiganya harus dipandang lebih sebagai potensi 
kesuksesan studi, dan bukan sebagai sebuah penentu. Pada kenyataannya, ada begitu 
banyak jenis informasi dan peluang komunikasi / interaksi yang boleh jadi malah akan 
mengalihkan perhatian seorang mahasiswa dari tugas utamanya untuk belajar. 
Nampaknya dalam hal ini peran dosen mata kuliah atau dosen wali akan sangat berarti 
untuk mengarahkan penggunaan Internet agar penggunaan tersebut benar-benar 
mendorong peningkatan efektifitas dan kualitas studi.  
 Apakah pengertian TIK hanya terbatas pada komputer dan Internet saja ? 
Sebenarnya tidak. Cakupannya pun tidak hanya pada lingkup pribadi seorang 
mahasiswa, namun juga dapat menunjuk pada keberadaan fasilitas-fasilitas yang 
terdapat pada kampus sebuah perguruan tinggi. Pada lingkup pribadi, barangkali bisa 
ditambahkan telpon selular, perangkat yang kini nampaknya menjadi semakin 
terjangkau dan semakin kaya fitur, bahkan termasuk akses ke Internet pula. Sementara 
pada kampus perguruan tinggi ada banyak ragam dan kemungkinannya. Beberapa di 
antaranya adalah seperti yang telah ada pada kampus STBA Yapari-ABA, yang akan 
diuraikan berikut ini. 
 
III. Fasilitas-Fasilitas TIK di Kampus STBA Yapari-ABA Bandung 
 

Sejak dibentuknya unit kerja Pusat Komputer (Puskom) dan diperolehnya 
hibah dari Dikti pada tahun 2006, STBA mengalami perkembangan yang pesat dalam 
hal fasilitas-fasilitas TIK di kampusnya. Hingga kini fasilitas-fasilitas tersebut tidak 
saja dioperasikan, dimanfaatkan, dan dipelihara, namun juga terus-menerus 
diupayakan pengembangannya. Sejauh ini terdapat beberapa fasilitas yang sangat 
intensif penggunaannya, namun ada pula beberapa lainnya yang kurang dimanfaatkan. 
Dalam hal ini Puskom sebagai unit kerja yang bertanggungjawab menangani semua 
fasilitas TIK di STBA terus memantau perkembangan penggunaan berbagai fasilitas 
tersebut, di samping mempromosikan pemanfaatannya terutama yang berkaitan 
dengan peningkatan kualitas proses belajar – mengajar di dalam kampus.  
 Fasilitas-fasilitas TIK yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
 

1. Sistem Informasi Akademik (Siakad) 
Siakad merupakan sebuah sistem yang terdiri dari perangkat lunak dan 
perangkat keras yang fungsinya adalah sebagai sebuah mekanisme database 
dan retrieval informasi nilai mahasiswa, pengelolaan KRS, absensi, data diri 
mahasiswa, dosen, dan pengelolaan SKS. 
 

2. Anjungan Nilai Mandiri (ANM) 
ANM merupakan sebuah komputer yang ditempatkan secara terbuka di dalam 
kampus. Komputer tersebut terhubungkan ke server Siakad yang secara 
khusus menampilkan nilai mahasiswa. 
 

3. Sistem Pengecekan Nilai Melalui SMS 
Selain melalui ANM, mahasiswa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, 
dapat mengetahui nilai mahasiswa dengan cara mengirimkan perintah melalui 
pesan singkat dari telpon selular (SMS) ke nomor 08122013327 dengan 
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format NILAI <spasi><tahun akademik><semester> <spasi> NIM.  
Layanan ini beroperasi selama 24 jam. 
 

4. Situs Resmi STBA di Internet 
Alamat situs tersebut adalah di http://stbayapariaba.ac.id/  Situs ini 
dimaksudkan tidak saja untuk menampilkan berita-berita aktual di dalam 
kampus, namun juga menjadi sebuah media informasi bagi khalayak umum 
mengenai STBA. 
 

5. LAN (Local Area Network) 
Sebagian besar komputer yang ada di STBA telah terhubungkan satu sama 
selain ke dalam sebuah jaringan LAN. Hingga kini sebagian besar 
penggunaannya adalah untuk berbagi koneksi Internet. 
 

6. Koneksi Internet 
Koneksi Internet yang ada di kampus STBA dioperasikan selama 24 jam. 
Untuk dosen / karyawan sebagian besar menggunakannya melalui LAN, 
sedangkan mahasiswa menggunakannya melalui hotspot. 
 

7. Hotspot 
Terdapat empat pemancar Wifi di STBA yang menjadikan beberapa titik di 
dalam kampus sebagai hotspot. Melalui fasilitas ini mahasiswa dapat 
mengakses Internet melalui laptop-nya.  
 

8. Akses Internet di Ruang Perpustakaan 
Tidak semua mahasiswa mampu memiliki laptop. Oleh karena itu untuk 
memfasilitasi mereka yang tidak memiliki laptop, di Perpustakaan disediakan 
beberapa buah komputer yang dapat digunakan secara terbuka oleh mahasiswa 
untuk mengakses Internet. 
 

9. Laboratorium Komputer Multimedia (Ruang 102) 
Sebuah laboratorium komputer yang terdiri dari 26 komputer multimedia telah 
dibangun untuk melengkapi sarana laboratorium yang sebelumnya telah ada. 

 
Sembilan fasilitas tersebut dikembangkan dengan menggunakan dana hibah yang 
diperoleh STBA dari Dikti pada tahun 2006. Beberapa di antaranya pada dasarnya 
merupakan infrastruktur yang sifatnya sangat mendasar bagi pengembangan 
berikutnya. Dalam rangka pengembangan itulah Puskom mewujudkan beberapa 
fasilitas  tambahan serta melakukan beberapa kegiatan. Semuanya pada dasarnya 
merupakan optimalisasi yang dilakukan di atas infrastruktur yang telah ada. Hingga 
bulan Agustus 2009, yang telah dicapai / dilakukan oleh Puskom adalah : 
 

1. Lisensi Penggunaan Software Microsoft 
Software Microsoft yang digunakan untuk keperluan perkantoran di STBA 
(terutama Windows dan Microsoft Office) kini telah berstatus terlisensi. 
Lisensi untuk mahasiswa ada dalam wacana untuk diwujudkan dengan 
mencermati perkembangan tawaran licensing scheme dari Microsoft.  
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2. Sharing Pengetahuan tentang TI 
Masih cukup banyak personil STBA yang belum dapat mengoperasikan 
komputer secara optimal. Untuk itu Puskom mengadakan pertemuan informal 
berisi tutorial mengenai aspek-aspek tertentu pemanfaatan komputer. 
Pertemuan ini dihadiri oleh Dosen maupun Karyawan STBA setiap hari 
Jum’at, bila pada hari tersebut tidak ada kegiatan penting kampus. 
 

3. Penyusunan Knowledge Base TI STBA 
Masalah yang dihadapi para personil STBA maupun mahasiswa (dalam 
kaitannya dengan penggunaan TIK) tidak jarang adalah hal-hal yang sama. 
Agar tidak terjadi penjelasan yang berulang-ulang, Puskom telah menyusun 
beberapa artikel yang terangkum ke dalam sebuah Knowledge Base TI STBA. 
Lokasinya adalah pada sebuah situs yang sekaligus menjadi situs Internet 
Puskom, yaitu http://puskom.stbayapariaba.ac.id/   Knowledge Base yang ada 
pada situs tersebut dari waktu ke waktu terus dikembangkan. 
 

4. Pembuatan Router Internet STBA 
Yang dimaksud dengan router adalah sebuah komputer yang dipasang pada 
koneksi Internet sebelum koneksi tersebut didistribusikan ke LAN. Fungsinya 
adalah untuk memonitor arus data, membagi bandwidth, dan sebagai 
perangkat security. Router juga dapat dipergunakan untuk mengamati situs apa 
saja yang diakses dan apa saja yang digunakan oleh komputer-komputer yang 
terhubungkan dengan LAN dalam kaitannya dengan koneksi Internet yang 
ada. 
 

5. Perintisan Situs Unit-Unit Kerja di STBA 
Setiap unit kerja di STBA dicanangkan untuk memiliki situs Internet sendiri. 
Ini dilakukan tidak dengan membuat domain atau hosting baru, namun dengan 
membuat sub domain dari alamat situs STBA yang sudah ada. Sebagai contoh, 
alamat situs STBA adalah http://stbayapariaba.ac.id/ - maka situs jurusan 
Inggris memiliki alamat http://inggris.stbayapariaba.ac.id, situs LP3M 
misalnya adalah http://lp3m.stbayapariaba.ac.id . Hingga kini sudah semua 
jurusan dan hampir semua unit kerja dibuatkan situsnya. Namun demikian 
isinya sebagian besar masih kosong. Untuk itu perlu diadakan pelatihan pada 
para personil jurusan dan unit kerja, yang dapat menjadi program kerja 
Puskom berikutnya. 
 

6. Pembuatan Situs Berita Intern STBA 
Setiap hari begitu banyak berita tentang dunia perguruan tinggi dari media 
massa yang memiliki situs di Internet. Berita-berita tersebut sangat diperlukan 
oleh jajaran pimpinan STBA dalam rangka mendapatkan gambaran yang 
menyeluruh tentang berbagai isu pendidikan tinggi di Indonesia. Pada 
gilirannya gambaran tersebut diperlukan untuk menempatkan STBA dalam 
konteks kontemporer yang ada. Alamat situs tersebut adalah di 
http://news.stbayapariaba.ac.id/ 
 

7. Pembuatan File Repository 
File Repository adalah sebuah ‘tempat’ di sebuah komputer yang dioperasikan 
selama jam kerja STBA. Melalui LAN serta hotspot, siapapun dapat 
mengakses ‘tempat’ tersebut dan mengambil (men-download / mengunduh) 
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file-file yang ada. File-file tersebut berupa program komputer maupun file-file 
yang didistribusikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka kegiatan 
perkuliahan. Fasilitas ini dibuat untuk mengantisipasi implementasi e-learning 
atau computer assisted language learning (CALL) di masa datang. Hingga 
kini baru beberapa orang dosen yang memanfaatkan fasilitas ini. Sedangkan 
mahasiswa untuk sebagian besar memanfaatkan fasilitas ini untuk men-
download program-program komputer yang sifatnya freeware. 
 

8. Penyelenggaraan Seminar TI untuk mahasiswa / umum 
Sebuah seminar yang ditujukan untuk mahasiswa STBA & umum telah 
diselenggarakan pada tanggal 04 April 2009. Seminar tersebut bertajuk 
“Apresiasi dan Eksplorasi Windows 7 dan Microsoft Office 2007”. Seminar 
yang diadakan bekerja sama dengan Microsoft User Group Indonesia ini 
diikuti oleh 179 orang peserta dan akan menjadi salah satu agenda kerja tetap 
Puskom yang akan diselenggarakan setiap tahun.  
 

9. Update Lisensi Software Microsoft 
Perjanjian lisensi software dengan Microsoft mensyaratkan bahwa lisensi 
tersebut sekurangnya dilakukan untuk tiga tahun, dan setiap tahun dilakukan 
pembaharuan. Pada bulan Mei 2009, STBA telah memasuki tahun pertama 
kontrak perjanjian lisensi. Puskom telah melakukan koordinasi yang 
diperlukan untuk melakukan update lisensi tersebut. 
 

10. Koneksi ke Inherent dari Jardiknas 
STBA melalui Puskom selalu mencoba aktif untuk mencari peluang-peluang 
yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan proses pembelajaran di STBA. 
Salah satunya adalah melalui pengajuan proposal Hibah Bersaing K3 yang 
fokusnya adalah pada pengembangan TIK. Proposal tersebut belum berhasil 
seperti yang diharapkan, namun dengan review oleh Dikti pada aktifitas 
penggunaan Internet dari perguruan tinggi pengusul, STBA menjadi salah satu 
perguruan tinggi yang terpilih untuk mendapatkan koneksi ke Inherent dalam 
rangka program Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Koneksi ke 
Inherent tersebut hingga bulan Agustus 2009 sedang berada dalam proses uji 
coba oleh Puskom.  
 

11. Rekonstruksi Situs STBA 
Survey menunjukkan bahwa sebagian besar khalayak memperoleh informasi 
melalui situs STBA. Kenyataan ini mesti ditindaklanjuti dengan 
merekonstruksi situs tersebut agar para pengunjung tidak hanya memperoleh 
informasi yang statis, namun juga dapat berinteraksi dengan pengelola / 
STBA. Untuk membuat situs yang interaktif dan atraktif diperlukan 
perancangan / pembuatan situs secara profesional. Hingga kini rekonstruksi 
situs STBA masih berada dalam proses. 
 

12. Pembentukan Mailing List 
Mailing list adalah sarana komunikasi terbatas menggunakan email. Hingga 
kini terdapat beberapa mailing list yang telah dibentuk oleh Puskom. Untuk 
dosen dan karyawan STBA beralamat di intra-stba@yahoogroups.com – untuk 
mahasiswa / warga kampus pada umumnya ada di stba-list@yahoogroups.com – 
khusus untuk studi bahasa Inggris ada di inggris@yahoogroups.com dan untuk 
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bahasa Jepang ada di studi-jepang@yahoogroups.com – Dua yang terakhir ini 
bersifat terbuka sehingga dapat diikuti oleh khalayak umum. Sementara itu 
Puskom juga membantu membuat beberapa mailing list untuk mata kuliah 
tertentu seperti Teori Komunikasi pada tekom-stba@yahoogroups.com – dan 
beberapa mata kuliah kejepangan pada alamayaku@yahoogroups.com dan 
hikari09@yahoogroups.com. 

 
 
IV. Penutup 
 

Demikianlah uraian tentang fasilitas TIK penunjang proses akademik di 
perguruan tinggi, khususnya yang dikembangkan di STBA Yapari-ABA Bandung 
oleh Puskom. Dari waktu ke waktu Puskom senantiasa berupaya meningkatkan 
pemeliharaan, serta pemanfaatannya oleh mahasiswa, terutama yang berkaitan 
langsung dengan peningkatan efektifitas proses belajar mengajar di kampus. Masukan 
berupa komentar, pendapat, atau saran yang konstruktif untuk penyempurnaan akan 
kami terima dengan senang hati.  




