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Abstrak 

Keberadaan Internet dalam dunia pendidikan memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan kapan saja 
dan dimana saja. Kondisi ini mampu memfasilitasi peningkatan intensitas kegiatan pendidikan. Proses 
perkuliahan yang sebelumnya hanya dilakukan di dalam kelas, saat ini mengalami transisi. Prosentase 
perkuliahan tatap muka dalam kelas dikombinasikan dengan pembelajaran online (e-Learning). E-Learning 
kemudian disebut berperan sebagai combinational function atas kegiatan belajar mengajar konvensional dan 
bukan sebaliknya, e-Learning sebagai substitutional function yang menggantikan sepenuhnya porsi pembelajaran 
tatap muka. Penyelenggaraan e-Learning memerlukan manajemen yang tidak sederhana. Diperlukan sebuah 
perhatian melalui pengelolaan yang baik dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait. Paper ini akan 
mengelaborasi peran tata kelola teknologi informasi (TI) dalam pemanfaatan sistem e-Learning dalam 
universitas. Studi kasus diambil berdasarkan pengalaman Universitas Indonesia dalam mengimplementasikan 
pembelajaran online beberapa tahun terakhir.  

Kata Kunci : E-learning, e-learning roadmap, pendidikan jarak jauh, tata kelola TI 
 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Pemanfaatan E-Learning dan 
Penggunaan  Tata Kelola TI  

Keberadaan Internet telah memungkinkan 
proses belajar mengajar dilakukan kapan saja dan 
dimana saja. Proses perkuliahan yang sebelumnya 
hanya dilakukan di dalam kelas, saat ini mengalami 
transisi. Prosentase perkuliahan tatap muka dalam 
kelas mulai dikombinasikan dengan pembelajaran 
online. Di Indonesia sendiri inisiatif dukungan 
pembelajaran online terhadap siswa dalam internal 
institusi sudah dilakukan berbagai institusi 
pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung [9], 
Universitas Terbuka [20], Universitas Bina 
Nusantara [17], Universitas Tanjungpura [19], 
Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya 
[10], Universitas Gadjah Mada [18], Fakultas Ilmu 
Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) [7], 
dan institusi lainnya.  

Perlahan tapi pasti, implementasi yang serius 
akan membuka peluang bagi upaya peningkatan 
akses terhadap pendidikan di negeri ini. Hal ini 
dapat dicapai melalui Distance Learning. Distance 
Learning merupakan terminologi spesifik dari e-
Learning dengan penekanan pada aspek 
keterpisahan antara siswa dan pengajar dari sisi 
geografis. Distance Learning merupakan sebuah 
model pendidikan dimana siswa belajar di rumah 
atau kantor dan berkomunikasi dengan pihak 
fakultas atau dengan siswa lain menggunakan email, 
forum elektronik, video conference dan bentuk lain 
dari komunikasi berbasis komputer [21]. Sedangkan 
The Masie Center memberikan definisi, yaitu 
kondisi belajar dimana instruktur (pengajar) dan 
siswa tidak berada pada tempat yang sama [16].  

Implementasi Distance Learning sebenarnya 
salah satu bentuk jawaban terhadap permasalahan 
klasik pendidikan, yaitu kesempatan akses terhadap 
institusi pendidikan dan kendala geografis dalam 
belajar. Belum lagi ditambah dukungan Direktorat 
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Jenderal Pendidikan Tinggi dengan jaringan 
INHERENT (Indonesian Higher Education Net-
work) yang secara bertahap akan menghubungkan 
seluruh perguruan tinggi di Indonesia [3]. Upaya ini 
diharapkan dapat membantu upaya peningkatan 
akses terhadap fasilitas pendidikan kita. Penelitian 
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (DGHE) Republik Indonesia (2008) [2] 
menunjukkan bahwa saat ini subsektor pendidikan 
tinggi terdiri dari 151 perguruan tinggi negeri (PTN) 
dan lebih dari 2.766 perguruan tinggi swasta (PTS). 
PTN menampung sekitar 1 juta mahasiswa dan 
sisanya sejumlah 2,8 juta orang berada di PTS. 
Sebagain kecil dari populasi mahasiswa, sekitar 
450.000 mahasiswa tambahan terdaftar di open 
universities & occupational educational institutions. 
Pada saat ini tingkat partisipasi pendidikan tinggi 
masih rendah (sekitar 17,2%) jika dibandingkan 
dengan negara-negara berkembang lainnya. Selain 
fakta tersebut, untuk mendapatkan sumber daya 
manusia (SDM) yang memiliki skill ternyata masih 
merupakan hal yang tidak mudah di Indonesia. 
Disamping itu kita juga mendapatkan bahwa PT 
memiliki tenaga pengajar berkualitas yang terbatas 
dari segi jumlah, keterbatasan alat-alat laboratorium, 
serta aktivitas-aktivitas riset [4].  

Dalam rangka mewujudkan proses belajar 
mengajar yang semakin baik melalui penerapan e-
Learning, suatu institusi akan dihadapkan pada per-
masalahan pengembangan dan pengelolaan fasilitas 
yang dibutuhkan, baik berupa aplikasi maupun infra-
strukturnya. Sebagaimana sistem-sistem berbasis 
teknologi informasi lainnya, proses pengembangan 
sistem e-Learning melalui berbagai tahapan yang 
meliputi pengembangan-pengembangan lanjut untuk 
mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru, seperti 
peningkatan kapasitas, penambahan dan uji-coba 
fungsi/layanan baru, dsb. Untuk memastikan bahwa 
investasi pengembangan fasilitas e-Learning dapat 
optimal perlu diterapkan tata kelola TI (IT 
Governance). Berdasarkan penelitian Weil & Ross 
tahun 2004 [14], dapat disimpulkan bahwa organi-
sasi yang memiliki tata kelola TI yang baik rata-rata 
memperoleh manfaat dari penerapan TI 20% lebih 
tinggi dari organisasi yang tidak memiliki tata kelola 
TI yang baik. Aspek tata kelola TI yang dinilai 
memiliki dampak besar dalam pengelolaan sistem e-
Learning adalah mekanisme pengambilan-peng-
ambilan keputusan terkait permasalahan sistem, 
terutama karena banyaknya pihak yang terkait dalam 
pemanfaatan sistem tersebut. 

Pemanfaatan E-Learning di Universitas 
Indonesia  

Universitas Indonesia memiliki unit TI 
universitas yang disebut dengan PPSI (Pengem-

bangan dan Pelayanan Sistem Informasi). UI juga 
memiliki CLR (Center for Learning Resources) 
yang melayani pengembangan konten pembelajaran 
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK), e-Learning serta layanan video conference 
baik untuk kalangan internal maupun eksternal 
Universitas Indonesia. Pemanfaatan e-Learning di 
Universitas Indonesia sudah dimulai sejak beberapa 
tahun yang lalu. Pada subbab ini, pemanfaatan e-
Learning akan dijelaskan dalam dua level, yaitu di 
tingkat fakultas dan universitas [24]. 

E-Learning di Tingkat Fakultas  

Pembahasan mengenai pemanfaatan e-Lear-
ning di tingkat fakultas mengambil studi kasus 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 
(Fasilkom UI). Fasilkom UI telah memiliki peng-
alaman dalam mengimplementasikan pembelajaran 
berbasis komputer. Pada awalnya, Fasilkom UI 
menggunakan repositori online materi kuliah. 
Walaupun repositori ini masih bersifat statis. Baru 
sekitar akhir tahun 2004, Fasilkom UI mengimple-
mentasikan sistem e-Learning yang lebih dari 
sekadar memfasilitasi upload dan download materi 
kuliah. Repositori online materi kuliah ini bersifat 
statis. Penyematan sifat statis ini disebabkan karena 
pengguna sistem ini dalam hal ini mahasiswa hanya 
dapat mengunduh bahan-bahan belajar yang 
diperlukan. Sedangkan dari sisi pengajar atau 
admini-trator, mereka hanya dapat meng-upload 
file-file materi. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan 
repositori generasi awal materi kuliah di Fasilkom 
UI [5]. 
 

 
 

Gambar 1. Repositori online generasi awal materi 
kuliah di Fasilkom UI  

 
Sejak akhir tahun 2004, Fasilkom UI mulai 

beralih dari penggunaan repositori online ke 
penggunaan Learning Management System (LMS) 
yang disebut Student Centered e-Learning Environ-
ment (SCeLE) [22]. LMS dapat didefinisikan 
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sebagai sistem yang mengatur bagaimana proses 
kegiatan belajar dilakukan dengan berbagai fasilitas 
yang dapat digunakan baik oleh siswa, pengajar, 
serta administrator sistem. SCeLE menggunakan 
Moodle [12] sebagai core engine dengan beberapa 
fitur tambahan yang dikembangkan sendiri, seperti 
integrasi Graf Matakuliah & Assessment, Learning 
Object Manager, dan perpustakaan digital LONTAR 
[6]. Saat ini Fasilkom juga sedang mengembangkan 
mini-SCeLE, yaitu SCeLE yang dapat dijalankan 
secara offline. 

Fasilitas yang ada pada SCeLE jauh lebih 
bervariasi dari apa yang ditawarkan sistem pertama 
yang sifatnya sekadar repositori. Pada sistem kedua 
ini, fasilitas seperti forum diskusi, chat, e-mail, alat 
bantu evaluasi pembelajaran, manajemen pengguna, 
serta manajemen materi digital sudah tersedia. 
Sehingga pengguna mampu belajar dalam ling-
kungan belajar yang tidak jauh berbeda dengan 
suasana kelas. Sistem kedua ini dapat digunakan 
untuk membantu proses transformasi paradigma 
pembelajaran dari teacher-centered menuju student-
centered. Bukan lagi pengajar yang aktif memberi-
kan materi atau meminta mahasiswa bertanya 
mengenai sesuatu yang belum dipahami, tetapi disini 
mahasiswa dilatih untuk belajar secara kritis dan 
aktif. Sistem e-Learning yang dikembangkan dapat 
menggunakan pendekatan metode belajar kolaboratif 
(collaborative learning) maupun belajar dari proses 
memecahkan problem yang disodorkan (problem-
based learning). 
 

 
 

Gambar 2. Student Centered e-Learning 
Environment [7] 

 
Untuk tingkat Fasilkom UI, saat ini sudah 

semua matakuliah diperkaya proses pembelajaran-
nya dengan bantuan SCELE, sementara fakultas lain 
sudah muncul pioneers yang memanfaatkan SCELE. 
Data tersebut terangkum dalam Tabel 1.  

 
 
 

Tabel 1. Sebaran pemanfaatan SCELE di UI per 
April 2009 

 
No Fakultas Jumlah 

Matakuliah 
1 Fakultas Ekonomi 90 
2 Fakultas Teknik 90 
3 Fakultas Matematika 

dan IPA 
76 

4 Fakultas Ilmu 
Keperawatan 

26 

5 Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik 

22 

6 Program Pascasarjana 
(Program Kajian) 

19 

7 Fakultas Kedokteran 8 
8 Fakultas Kesehatan 

Masyarakat 
8 

9 Fakultas Ilmu Budaya 7 
10 Fakultas Hukum 7 
11 Fakultas Psikologi 3 
12 Fakultas Kedokteran 

Gigi 
3 

E-Learning di Tingkat Universitas 

Pemanfaatan e-Learning di tingkat universitas 
tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan sosialisasi 
pemanfaatan e-Learning yang dilakukan Fasilkom 
UI. Titik tolak pemanfaatan e-Learning di UI terjadi 
ketika pihak manajemen universitas me-lalui unit 
Pelayanan & Pengembangan Sumberdaya 
Pembelajaran (PPSP) atau CLR mensosialisasikan 
dua sistem pembelajaran online, yaitu Computer 
Mediated Learning (CML) dan SCELE. CML 
adalah salah satu Learning Management System 
yang digunakan di UI dan dikembangkan untuk 
memediasi metode pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa khususnya metode Collaborative 
Learning (CL) dan Problem-based Learning (PBL). 
Sementara SCELE merupakan LMS yang 
dikembangkan Fasilkom UI. PPSP memegang 
peranan penting dalam menentukan sukses tidaknya 
disseminasi pemanfaatan sistem e-Learning tingkat 
universitas. Gambar 3 berikut ini menjelaskan 
mengenai hubungan PPSP dengan pengguna dan IT 
Training Center sebagai representasi Learning Labs. 
 Dukungan pihak manajemen UI dalam pemanfaatan 
e-Learning sejalan dengan upaya merealisasikan 
Visi Universitas Indonesia menuju Universitas Riset 
Kelas Dunia, dan menempatkan diri di era perkem-
bangan teknologi informasi modern. Perhatian 
tersebut secara eksplisit tertuang dalam Kebijakan 
Umum Arah Pengembangan UI periode 2007-2012 
(Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas 
Indonesia), yaitu dalam pernyataan “Menginten-
sifkan pembelajaran berbasis e-Learning”. Hal ini 
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mengindikasikan perlunya perubahan paradigma 
dalam metode pembelajaran dari teacher-centered 
menuju ke arah learner-centered dengan segala 
konsekuensinya (Uhttp://www.clr.ui.ac.id/e-
learning/U). 
 

 
 

Gambar 3. Center for Learning Resources UI 
  

Selain itu, Badan Penjaminan Mutu Akademik 
(BPMA), menyusun buku Pedoman Penjaminan 
Mutu Penyelenggaraan e-Learning, yang dapat 
dijadikan pegangan bagi para dosen dalam 
melaksanakan tugasnya. Upaya ini dilakukan untuk 
mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa 
terjadi dalam penjaminan mutu akademik berkenaan 
dengan penyelenggaraan metode pembelajaran 
berbasis e-Learning, baik yang terkait dengan kode 
etik maupun aturan hukumnya. 

Hubungan e-Learning dan TI 

Sebagai sebuah aplikasi, e-Learning juga bukan 
dominasi satu bidang tertentu, tetapi melibatkan 
setidaknya 3 (tiga) bidang ilmu seperti ilmu psi-
kologi, ilmu pendidikan, dan ilmu komputer. 
Mengamati hubungan antara e-Learning dan bebe-
rapa hal terkait dengan komputer, dalam hal ini TI 
tentu menarik untuk mengulas sekilas pengertian e-
Learning menurut JISC yang dinyatakan e-Learning 
can be defined as 'learning facilitated and supported 
through the use of information and communications 
technology’ [11]. Dari pengertian ini terlihat dengan 
jelas betapa kaitan antara TI dan e-Learning tak bisa 
dipisahkan. Ning Zhang dan Hong Bao dalam E-
learning and Its Information Technology (2008) juga 
menyatakan bahwa Keberadaan TIK telah mengubah 
bagaimana proses belajar mengajar dilakukan. TIK 
juga telah mampu memperluas jangkauan bagaimana 
peserta ajar mengakses materi pembelajaran. 
Kesuksesan proses pembelajaran yang berbasis e-
Learning sangat bergantung pada ketersediaan 
insfrastruktur TIK itu sendiri, baik dari sisi sistem 
informasi (sistem pembelajaran online) maupun 
teknologi informasinya (media akses, Internet, dsb). 
Tentu saja semua ini membutuhkan pengelolaan 
yang baik untuk mendukung ketersediaan dan 
performa sistem dalam mendukung proses 
pembelajaran [23].  

Melihat tujuan dari implementasi e-Learning 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pembelajaran, hal ini sejalan dengan tujuan 
implementasi sistem informasi (SI) yang bertujuan 
untuk memecahkan permasalahan dalam suatu 
organisasi yang menggabungkan antara peranan 
teknologi dan perilaku manusia di dalamnya [1]. 
Sementara itu, teknologi yang berada dalam konteks 
pembahasan ini adalah TI. Kompleksitas TI 
dinyatakan oleh March dan Smith dimana komponen 
TI sendiri terdiri dari perangkat keras, perangkat 
lunak, kumpulan prosedur, data dan orang [23 JADI 
15]. E-Learning sebagai salah satu bentuk SI 
memerlukan perhatian yang serius terhadap penge-
lolaan TI demi kesuksesan penyelenggarannya. 
Harapannya tujuan pembelajaran yang efektif dan 
efisien dapat tercapai.  

Model Tata Kelola TI dalam Pemanfaat-an E-
Learning Definisi Tata Kelola TI 

Definisi tata kelola TI menurut Weill & Ross 
[14] adalah kerangka kerja yang spesifik terkait hak 
dan akuntabilitas pengambilan keputusan untuk 
men-dorong perilaku yang konsisten dengan prinsip 
dan strategi organisasi dalam penggunaan TI. 
Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa 
tata kelola menekankan pada siapa-siapa yang 
terlibat dan berhak dalam pembuatan keputusan 
serta proses-proses yang menjamin agar penggunaan 
sumber daya TI optimal dan sesuai dengan apa yang 
diinginkan organisasi. 

Penelitian dari Sallé tahun 2004 menyebutkan 
bahwa sasaran dari tata kelola TI adalah penyelaras-
an dengan tujuan organisasi yang dijadikan sebagai 
input untuk mengarahkan sasaran, tujuan dan ukuran 
performa untuk mengelola TI secara efektif. Pe-
ngembangan model tata kelola harus mempertim-
bangkan kemungkinan untuk mengakomodasi 
kebijakan, prosedur dan struktur peran yang ada saat 
ini untuk mempermudah proses implementasinya 
[13]. 

COBIT (Control Objectives for Information 
and related Technology) merupakan salah satu 
kerangka kerja best practice dalam penerapan tata 
kelola TI yang telah digunakan secara luas [8]. 
COBIT dirancang sebagai alat bantu tata kelola TI 
bagi manajemen dalam memahami dan mengelola 
resiko dan manfaat yang berhubungan dengan 
informasi dan teknologi terkait. COBIT dikembang-
kan oleh organisasi non profit ISACA (Information 
System Audit and Control Association). 
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Model Tata Kelola TI dalam Pemanfaat-an E-
Learning di Level Universitas  

Universitas di tempat studi kasus belum 
memiliki suatu prosedur tata kelola yang mengatur 
kegiatan pengembangan aplikasi e-Learning di level 
universitas secara menyeluruh. Namun, pada 
universitas di tempat studi kasus telah terdapat SK 
Rektor dan pedoman penjaminan mutu penyeleng-
garaan e-Learning dimana dalam SK tersebut sudah 
terdapat himbauan untuk seluruh fakultas supaya 
menggunakan aplikasi e-Learning dalam kegiatan 
belajar mengajar sesuai dengan pedoman penjamin-
an mutu penyelenggaraan e-Learning.  

Kondisi yang ada saat ini, pengembangan 
aplikasi e-Learning di univeritas tempat studi kasus 
masih dilakukan oleh masing-masing fakultas yang 
dibantu oleh bagian CLR untuk pengembangan apli-
kasi dan PPSI untuk pengembangan infra-struktur. 
Hal tersebut memperlihatkan untuk setiap fakultas 
memiliki aplikasi e-Learning yang berbeda-beda 
sehingga menyulitkan dalam proses peme-liharaan-
nya. Idealnya, fitur-fitur e-Learning yang akan 
diimplementasikan harus disepakati dahulu oleh 
seluruh fakultas sehingga satu aplikasi tersebut dapat 
digunakan oleh seluruh fakultas. Kondisi ini dapat 
mengoptimalkan investasi TI menjadi lebih efisien. 

Selain itu, apabila terdapat perubahan aplikasi 
e-Learning pada satu fakultas maka pihak TI 
fakultas atau staf akademik dapat langsung meng-
hubungi CLR untuk menambah atau merubah fitur 
pada aplikasi e-Learning di fakultas tempat staf 
tersebut bekerja dimana kondisi idealnya seharusnya 
terdapat suatu komite TI di level universitas untuk 
menindaklanjuti masalah tersebut. Berdasarkan 
COBIT 4.1, komite TI merupakan suatu komite yang 
mencakup eksekutif bisnis dan manajemen TI, 
sehingga apabila dipetakan pada level universitas 
komite TI dapat terdiri dari rektor, perwakilan 
manajemen masing-masing fakultas dan perwakilan 
TI (pada studi kasus Universitas Indonesia perwakil-
an TI merupkan perwakilan dari CLR dan PPSI). 
Tanggung jawab komite TI meliputi: 
a. penentuan prioritas program investasi TI yang 

berkesesuaian dengan strategi dan prioritas 
bisnis organisasi  

b. pengecekan status proyek dan resolusi atas 
terjadinya konflik sumber daya TI 

c. monitoring service levels dan service 
improvements 

Disamping perlunya pembentukan komite TI, 
hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyusunan 
Rencana Strategis TI yang dapat dijadikan acuan 
dalam penentuan arsitektur dan pengembangan TI 
dan juga harus disusun kebijakan / prosedur / 
mekanisme terkait perencanaan strategis organisasi 
kedepan.  

Rekomendasi Roadmap Pengembangan E-
Learning  

Mengacu pada best practice yang sesuai 
dengan kondisi saat ini maka rekomendasi yang 
diusulkan dalam penyusunan road-map pengem-
bangan aplikasi e-Learning di level universitas dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Road-Map Pengembangan e-Learning 

 
Tahun 

ke- 
Kegiatan yang Dilakukan 

1 • Pembentukan komite TI 
• Penyusunan perencanaan strategis 

TI 
• Pendefinisian 

kebijakan/prosedur/mekanisme 
terkait perencanaan strategis TI  

• Penyusunan standarisasi kebutuhan 
fungsional maupun non-fungsional 
untuk proses kegiatan belajar 
meng-ajar dengan menggunakan e-
Lear-ning 

2 Pengembangan aplikasi repositori 
online yang sesuai dengan kebutuhan 
seluruh fakultas 

3 Penyempurnaan LMS yang dapat 
digunakan sesuai dengan kebutuhan 
seluruh fakultas 

4 & 5 Implementasi ERP (Enterprise Resour-
ce Planning) pembelajaran (misal 
mengintegrasikan aplikasi e-Learning 
dengan aplikasi SIAK (Sistem Infor-
masi Akademik), EDOM (Evaluasi 
Dosen oleh Mahasiswa), dsb 

PENUTUP 
Proses kegiatan belajar mengajar merupakan 

salah satu proses yang memegang peranan sangat 
penting di level universitas. Apabila proses tersebut 
tidak didukung oleh suatu aplikasi e-Learning yang 
handal maka kegiatan proses belajar mengajar tidak 
akan berjalan secara efektif. Pengembangan aplikasi 
e-Learning tersebut akan memakan biaya yang tidak 
sedikit sehingga perlu terdapat tata kelola TI yang 
baik supaya investasi yang telah dikeluarkan tidak 
terbuang secara sia-sia. Tata kelola TI yang baik 
harus didukung dengan adanya suatu komite TI yang 
dapat menentukan prioritas program investasi TI 
yang berkesesuaian dengan strategi dan prioritas 
bisnis organisasi. Selain itu, untuk mencapai tata 
kelola TI yang baik diperlukan juga penyusunan 
perencanaan strategis TI, pendefinisian kebijak-
an/prosedur/mekanisme terkait rencana strategis TI 
yang telah disusun sebelumnya serta penyusunan 
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standarisasi kebutuhan fungsional maupun non-
fungsional untuk proses kegiatan belajar mengajar 
dengan menggunakan e-Learning. 
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