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Pendahuluan 
 
Assalammualaikum Wr.Wb 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur  kehadirat Allah SWT 
yang atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul disini, dalam acara 
Sidang Senat Terbuka dalam upacara Penerimaan Mahasiswa Baru ISTA, 
tahun akademik 2003/2004. 
Kita sering mendengar tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. Ungkapan mengatakan, hanya manusia berpengetahuanlah yang 
bisa memenangi persaingan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
meningkatkan  kualitas SDM, oleh pemerintah  maupun lembaga lainnya 
agar kita dapat bersaing dalam era global. Sehubungan dengan itu izinkan 
saya menyampaikan beberapa informasi yang berkenaan dengan hal 
tersebut dalam bentuk orasi berjudul Pembelajaran Berbasis Teknologi 
Informasi. 
 
 
Teknologi Informasi 
 
Teknologi Informasi berbasis pada disiplin ilmu-ilmu informatika, teknik 
komputer dan elektronika. Semuanya terikat dalam wahana yang disebut 
komputasi. Dalam konteks ini komputasi tidak selalu diartikan pada 
pekerjaan yang berkaitan dengan hitung menghitung, namun ia juga 
menjadi bagian dari proses pengolahan, penyimpanan dan penyampaian 
informasi, akibatnya tiap jaringan komunikasi dapat saja beralih menjadi 
sentra informasi dan bukan komputernya lagi. Pemanfaatan yang dulunya 
terbatas, kini telah memasuki kedalam katagori strategis, pengaruhnya pada 
kelangsungan usaha tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam bidang pendidikan 
misalnya, Internet  telah memainkan peranan penting dalam proses 
pembelajaran. Tantangan yang kita hadapi dimasa depan cendrung 
berkembang semakin kompleks yang ditandai dengan semakin cepatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai akibat dari arus 
globalisasi yang semakin terbuka. Dunia saat ini sedang berada dalam era 
yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi dan peluang ekonomi 
yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan-perubahan besar 
terjadi dibanyak bidang,  teknologi, politik, sosial dan ekonomi. Segala 
perubahan ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam berbagai 
bidang yang antara lain; 
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1. Masyarakat industri ke masyarakat informasi(Indonesia barangkali 
baru dari masyarakat agraris ke masyarakat industri) 

2. Teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi 
3. Ekonomi nasional ke ekonomi dunia 
4. Kebutuhan jagka pendek ke jangka panjang 
5. Sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi 
6. Bantuan ke lembagaan berpindah ke swakarsa 
7. Dari pola hirarchi ke jaringan kerja(networking) 
8. Dari pilihan terbatas ke banyak pilihan 

 
Kemajuan yang pesat dalam bidang elektronika dan optoelektronika  
menyebabkan kemampuan komputer maju pesat dan cepat pula usang 
mengikuti hukum Moore, kemampuan chip komputer akan menjadi dua 
kali lipat setiap 18 bulan, perangkat lunak semakin canggih selain itu batas 
maya(virtual) tidak akan pernah tercapai. Berkomunikasi secara alami telah 
menjadi idaman sejak komputer modern dipergunakan. Teknologi 
pengenalan ucapan(speech recognition) dapat mengubah ucapan menjadi 
text, yang diikuti oleh sintesa ucapan(speech synthesizer), mengubah 
informasi text menjadi ucapan dan diikuti dengan pemerosesan bahasa 
alami (natural language processing) telah memungkinkan orang 
mewujudkan aplikasi interaktif antara manusia dan mesin. Informasi dapat 
diberikan kepada komputer dengan bahasa yang lebih alami, para tunanetra 
dapat membaca suatu dokumen tanpa harus dikonversikan ke huruf Braille, 
demikian pula program penterjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang 
lain. Jika beberapa waktu yang lalu pembuatan chip meniru aliran panas 
hewan kupu-kupu, kini para ilmuwan sedang mengembangkan teknik 
pembuatan dengan meniru model penyusunan DNA yang dalam biologi 
berfungsi untuk menyusun molekul-molekul yng lebih kompleks. Dengan 
teknologi X-rays lithografi dapat dibuat mikroprosesor yang lebih kecil 0,1 
sampai 0,05 mikron, bekerja lebih cepat tidak membutuhkan banyak daya 
serta sedikit menghasilkan panas dan yang lebih penting kemampuan 
komputer  yang ada sekarang akan dapat ditingkatkan sampai satu juta kali. 
Selain itu kajian teoritis tentang semikonduktor berkecepatan tinggi terus 
dilakukan orang. Negara Bellarusia dalam keadaan ekonomi yang sulit 
masih mampu menyumbangkan banyak penemuan dalam bidang fisika. 
Zhores dan Kroemer tahun 2000 yang lalu mendapat hadiah Nobel atas 
riset mereka tentang semiconductor heterostructure, berkecepatan tinggi 
dan penerapannya dalam optoelektronika. Hal ini akan memicu revolusi di 
bidang komputer personal, transmisi dan kompresi data, lebar 
pita(bandwith), teknologi penyimpanan data (data storage) dan 
penyampaian data(data access), integrasi multimedia dan jarigan komputer. 
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Disamping itu  life cycle perangkat lunak semakin pendek, dulu ordenya 
tahunan kini sudah mencapai orde mingguan. Teknologi mikroprosesor 
mulai beralih ke nanoprosesor, inilah karakteristik teknologi Informasi 
yang tidak dipunyai oleh disiplin ilmu yang lain. 
 
Diberlakukannya pasar bebas mempunyai banyak dampak. Untuk 
Indonesia dekade ini berarti; 
 

1. Seorang professional dapat bekerja di kawasan Asean dengan tanpa 
banyak hambatan 

2. Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi professional, teknisi 
dan tenaga trampil di kawasan Asean 

3. Terbukanya persaingan lintas batas  dalam penawaran barang dan 
jasa 

4. Barang dan manusia dapat bergerak mudah dari satu Negara ke 
Negara yang lain seperti dari satu provinsi ke provinsi yang lain 

5. Perusahaan perusahaan akan bersaing bebas  di seluruh kawasan 
6. Kerusakan produk teknologi akan diperbaiki berdasarkan sistem 

garansi yang umum 
7. Persaingan bisnis akan lebih besar di semua sektor 

 
Selain itu dalam jangka panjang ilmu informatika semakin baur dengan 
bidang ilmu lainnya, sehingga menjadi ilmu terapan baru  dan semakin 
hilang makna pengkhususan di tingkat tersier. Fungsi kertas sebagai 
medium informasi akan semakin sirna dan antar muka(interface) biologis 
langsung untuk berbagai indra manusia akan menjadi kenyataan dengan 
diterapkannya teknologi kecerdasan buatan di banyak bidang. Dalam 
jangka  menengah, organisasi makin maya dan amorf karena dorongan 
pemberdayaan kemampuan manusia. Batas antara informasi alfanumerik, 
grafis, video dan suara semakin pupus, konvergensi dari teknologi ini telah 
menyatukan berbagai media tersebut kearah multimedia yang makin 
terbeli. Infrastruktur telematika, akan semakin terpisah dari kekuasaan dan 
pengaturan pemerintah, hingga swasta dan kekuatan pasar akan menjadi 
pendorong utama dalam perkembangan teknologi informasi. Jangka pendek 
percepatan pemulihan laju pembangunan akan menguasai pola hidup dan 
cara kita berorganisasi. Disamping itu efisiensi pelayanan, pada pusat-pusat 
kegiatan, pemerintaha maupun swasta, termasuk lembaga pendidikan tinggi 
akan selalu dituntut oleh para konsumen.  
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Sumber Daya Manusia  
 
Persaingan global mengharuskan para sivitas akademika dosen, mahasiswa 
dan alumni untuk terus bekerja keras dan meningkatkan kinerja. Mahasiswa 
sebagai stake holder terbesar akan mewarnai performance perguruan tinggi 
bersangkutan. Institut Sains dan Teknologi Al-Kam0al(ISTA) pada saat 
didirikan diharapkan dapat  menjadi perguruan tinggi yang berkelas 
dunia(world class). Untuk mencapai cita-cita ini ada dua parameter yang 
dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja dari suatu Perguruan Tinggi, 
parameter pertama yaitu faculty resources yang dijabarkan dari 
 

1. Tenaga fungsional akademik/penelti tetap dengan level S3 dan S2 
2. Imbalan gaji median 
3. Pengeluaran PT pertenaga fungsional akademikl 
4. Nisbah tenaga fungsional akademik versus mahasiswa 

 
Parameter kedua dijabarkan dari 

1. Hasil penelitian PT yang dijadikan referensi oleh institusi lain yang 
merangkum pensitiran dalam majalah akademik 

2. Makalah dalam berbagai  majalah yang dikaji-ulang oleh pantaran 
3. Makalah yang disajikan dalam berbagai konferensi internasional 
4. Buku yang dipublikasikan 
5. Pendanaan penelitian dan jumlah mahasiswa pasca sarjana 

 
Dalam peringkat PT terbaik di kawasan Asia(Anonim, 2000b) menarik 
untuk disimak bahwa Indian Institut of Technology(IIT) Bombay,IIT Delhi 
dan IIT Madras mempunyai peringkat atas yang terpandang, masing-
masing pada urutan ke 3,4 dan 5 diantara 39 Science and Technology 
Schools Asia yang terpilih. sebagai pembanding, Institut Teknologi 
Bandung, ITB menempati peringkat ke 21. Di kawasan ASEAN, Nanyang 
Technological University(NTU) dari Singapura mempunyai peringkat ke 9 
sedangkan National University of Singapore(NUS) mempunyai peringkat 
ke 5 diantara multidisciplinary schools, bandingkan dengan UI peringkat 
ke-61 dan UGM ke-68 
 
 
Harapan Pada Mahasiswa Baru 
 
Kepada para mahasiswa baru angkatan 2003, hal pertama yang harus anda 
lakukan adalah memupuk motivasi. Dalam situasi ekonomi yang sulit ini 
ingatlah bahwa biaya kuliah, diperoleh orang tua anda dengan jerih payah 



 5

dan tidak mudah. Selain itu sukses tidaknya belajar di Perguruan Tinggi 
merupakan jembatan masa depan dalam meraih cita-cita. Jangan sampai 
karena “patah hati” misalnya anda kehilangan motivasi belajar. Dunia 
kemahasiswaan adalah dunia kemandirian, termasuk dalam hal belajar. 
Mandiri tidak berarti harus belajar sendiri, namun cerdas dalam memilih 
dan memanfaatkan sumber pendukung, seperti teman, kelompok belajar, 
tutor, perpustakaan, literatur, media massa, bahkan tetangga yang belajar di 
PT lain. Kuncinya adalah inisiatif sendiri dalam belajar. Ini berarti anda 
harus mampu mengelola sendiri seluruh proses belajar dengan atau tanpa 
orang lain. Bersikap rendah hati perlu, tapi bukan rendah diri, dihadapan 
teman-teman maupun dosen, terutama saat diruang kelas. Berusahalah 
untuk aktif bertanya dalam perkuliahan, walau pertanyaan itu terkesan naif 
sekalipun. Jangan pernah menelan mentah-mentah apa yang disampaikan 
dosen. Kalau perlu beri tanggapan dan komentar berdasarkan logika yang 
diperoleh dari sumber bacaan. Bergaul dan cari teman sebanyak mungkin 
karena banyak teman akan memudahkan anda saat mendapat kesulitan. 
Jangan ragu dan malu untuk melakukan pendekatan ke mahasiswa senior, 
asisten dan dosen.  
 
Mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan akan memperkaya wawasan 
dan pengalaman, bahkan membangun jaringan kerja (networking) serta 
mengasah intelektualitas dan ini syarat perlu untuk masuk kedunia kerja 
nantinya. Membuka usaha sendiri maupun bekerja untuk orang/institusi 
lain.  Menurut penelitian Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, ada 8 
keterampilan yang paling dicari perusahaan. 
 

1. Keterampilan bahasa asing, penguasaan bahasa asing sudah menjadi 
syarat mutlak di semua perusahaan, ketika mereka membuka 
lowongan kerja. Karena itu mereka yang menguasai bahsa Inggris, 
Jepang, China, Jerman dan Perancis acapkali lebih disukai dan 
diperioritaskan 

2. Keterampilan teknis tentang mesin, saat ini hampir semua bidang 
usaha memanfaatkan teknologi, jariingan listrik, peralatan 
elektronika,. Insinyur telekomunikasi, otomotif dan transportasi 
merupakan bagian yang masuk dalam katagori ini 

3. Keterampilan dalam manajemen sumber daya manusia. Umumnya 
perusahaan yang mempunyai pegawai lebih dari satu, selalu 
mempunyai masalah yang berhubungan dengan interaksi timbal balik 
antara sesama pegawai dan perusahaan. Sukses perusahaan akan 
sangat ditentukan bagaimana para pegawai dapat bekerja sama 
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4. Keterampilan di bidang pemograman komputer. Sudah bukan hal 
aneh, perusahaan masa kini sangat tergantung pada sistem komputer. 
Keterampilan dalam menguasai seluk beluk tentang HTML,Visual 
Basic,Unix atau SQL Server menyebabkan mereka yang 
menguasainya akan menjadi salah satu asset besar perusahaan dan 
berpeluang lebar untuk meningkatkan karir 

5. Keterampilan mengajar. Perusahaan masa kini memerlukan pegawai 
yang mempunyai pengetahuan multi dimensi, bahkan yang    bukan 
bidang kerjanya. Oleh karena itu banyak perusahaan menggaji 
pengajar untuk memberikan “short course”,  misalnya tentang 
perpajakan, manjemen bisnis/pemasaran, pelayanan sosial ataupun 
manajemen administrasi  

6. Keterampilan manajemen keuangan. Seperti halnya dalam suatu 
keluarga, perusahaan juga membutuhkan perencanaan keuangan 
yang sistematis, untuk kelangsungan hidup jangka panjang. 
Mendatangkan penasehat bisnis, investasi  dan perencanaan 
keuangan yang ideal  merupakan hal yang sering dilakukan dalam 
dunia usaha 

7. Keterampilan matematika dan ilmu kimia. Banyak sekali kemajuan 
besar di dunia ini tercipta dari beragam penemuan di bidang ilmu 
dasar, fisika, biologi, kimia dan farmasi. Oleh karena itu kebutuhan 
pasar kerja terhadap SDM ini akan terus meningkat. Apalagi kini ada 
semboyan ekonomi berbasis pengetahuan 

8. Keterampilan memecahkan masalah.mereka yang termasuk dalam 
katagori ini adalah konsultan manajemen yang mampu 
mengidentifikasi masalah mencari solusi dan membuat keputusan 
yang optimal 

 
 
Manfaat Internet Untuk Pendidkan 
 
Dunia internet telah mendorong perombakan total konsep klasik tentang 
pendidikan yang selama ini berlaku, sedikit demi sedikit mulai berubah. 
Teknologi Informasi dengan mudah telah menghilangkan batasan ruang 
dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan . Beberapa 
konsekuensi logis yang terjadi adalah; 
 

1. Mahasiswa dapat dengan mudah mengambil matakuliah apa saja di 
seluruh dunia tanpa batasan institusi dan Negara 

2. Mahasiswa dapat dengan mudah berguru pada apara ahli di bidang 
yang diminati 
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3. Kuliah dapat dengan mudah diambil dari penjuru dunia tanpa 
bergantung dimana lokasi universitas tersebut 

 
Arti dari semua ini adalah konsep universitas terbuka akan semakin baur 
dalam universitas tradisional. Kuliah yang sangat rigid  dan harus diambil 
dari universitas lokal menjadi terbuka untuk diambil dari universitas lain. 
Salah satu keluhan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kurangnya 
akses informasi ke Journal ilmiah. Saat ini sebenarnya ada tidak kurang 
dari 2500 journal berada di internet sehingga memudahkan pengguna untuk 
mengakses informasi mutakhir dari seluruh penjuru dunia. Selain itu  yang 
tidak kalah pentingnya adalah informasi tentang patent suatu produk. 
Majalah kampus merupakan media yang sangat bermanfaat  bagi 
mahasiswa untuk mengkomunkasikan aktifitas  yang ada ke seluruh 
penjuru dunia. Bagi sebagian mahasiswa kadangkala uang kuliah dirasakan 
mahal. Hibah-hibah penelitian untuk mendapatkan peneliti berbakat dari 
penjuru dunia sering ditawarkan oleh berbagai Yayasan dan ini dapat 
dimanfaatkan. Selain itu banyak situs di internet yang menyediakan 
fasilitas tanya jawab(FAQ, Frequently Ask Question) 
 
Penutup 
Sebelum mengakhiri ceramah ini. Saya ingin mengingatkan kepada para 
mahasiswa bahwa, saingan saudara pada waktu lulus nanti cukup berat 
tidak hanya  teman seangkatan. Paling sedikit ada 5 kelompok yang akan 
saudara hadapi; 
 

1. Lulusan dari PT yang sama ataupun dari PT lainnya 
2. Tenaga kerja lulusan tahun lalu, dua tahun lalu dan seterusnya 

yang belum mendapat pekerjaan, selama  menganggur umumnya 
mereka terus memperkaya keterampilannya lewat kursus dan 
pelatihan 

3. Lulusan mancanegara yang mempunyai kelebihan dalam bahasa 
Inggris atau asing lainnya 

4. Pegawai perusahaan yang di PHK dan saat ini sedang menunggu 
penyaluran, mereka telah punya pengalaman dan sekaligus 
jaringan 

5. Profesional lintas pekerjaan yang selalu mencari gaji yang lebih 
besar 

 
 

Oleh sebab itu sejak sekarang saudara hendaknya sadar untuk tidak 
membuang-buang waktu dan kesempatan yang sudah saudara peroleh. 
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Kembangkan bakat dan potensi saudara. Jika  mengalami kesulitan 
selalulah berhubungan dengan para dosen, bertanyalah pada orang yang 
tepat, raih pengetahuan terus menerus dengan banyak membaca. Saat ini 
dunia kepustakaan telah banyak mengalami modifikasi dalam berinteraksi 
dengan penggunanya dari konsep perpustakaan pasif menjadi perpustakaan 
agresif. Sumber ilmu pengetahuan yang biasanya terbatas ada di 
perpustakaan sekarang menjadi tidak terbatas dengan adanya internet. 
Buku, Journal, laporan penelitian dan berbagai hal yang umumnya dulu 
sangat terbatas kini dapat dicari di berbagai perpustakaan yang mempunyai 
situs di internet. Perpustakaan bukan lagi berupa tempat simpan pimjam 
koleksi buku/informasi, tetapi telah menjadi Pusat Disseminasi Informasi 
maupun pangkalan data. Manfaatkan teknologi internet untuk memasuki 
sumber bacaan lainnya. 
 
Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga Allah SWT, tuhan yang maha 
esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita 
semua. 
Wabillahitaufikwalhidayah. Wassalammualaikum Wr.Wb  
 
 
Jakarta, 13 September 2003 
 
Dr.Suryadi Siregar DEA 
 
   


