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MASYARAKAT 

• Para Anggota Senat Universitas Terbuka yang saya 
hormati, 

• Para tamu undangan yang saya hormati, 
• Para Wisudawan yang saya banggakan, 
• Seluruh Keluarga Wisudawan yang berbahagia. 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh, 
Salam sejahtera untuk kita semua 

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan 
puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberi kita kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, 
sehingga pada hari ini, tanggal 6 April 2010, kita dapat 
berkumpul di Kantor Pusat Universitas Terbuka (UT) 



dalam rangka acara Wisuda Periode ke - I Program 
Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. 

Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, di hari 
yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat atas 
keberhasilan Saudara semua dalam menyelesaikan studi 
di UT. Penghargaan yang sangat tinggi juga saya 
sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung 
keberhasilan Saudara, termasuk para suami dan isteri, 
atasan, orang tua, dan keluarga Saudara yang telah banyak 
membantu demi terwujudnya suatu cita-cita luhur. 

Anggota Senat Universitas Terbuka, para 
wisudawan, dan tamu undangan yang saya 
hormati. 

Pada wisuda hari ini, saya ingin mencurahkan perhatian 
saya untuk menyampaikan salah satu topik penting 
berkenaan dengan Dampak Penggunaan Teknologi 
Jnformasi dan Komunikasi (TIK) pada 
Pembentukan Jdentitas Sosial Masyarakat. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945, miSI pendidikan nasional adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa saat m1 banyak memperoleh 
kemudahan dan sekaligus tantangan dari perkembangan 
TIK ini. Manfaat positif penggunaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai bidang tcrmasuk 
bidang pendidikan sangatlah besar, terutama dalam 
pembentukan identitas sosial masyarakat. 

Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang 
berasal dari keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok 
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sosial (Hogg & Vaughan, 2002). Identitas sosial berusaha 
menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku seseorang 
dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam kelompok 
sosial. (Tajfel & Turner, 1986). Identitas sosial mempunyai 
peran yang besar dalam meningkatkan identitas diri 
seseorang dalam smitu kelompok. 

Di era TIK saat ini, media elektronik membentuk lapangan 
bagi setiap orang untuk berinteraksi. Teknologi mengubah 
interaksi dalam komunitas, dari bentuk interaksi 
komunitas di dunia nyata (real-life communities) menjadi 
interaksi komunitas di dunia maya (virtual community). 
Dengan kondisi tersebut, maka memunculkan perubahan 
sosial dalam masyarakat yang dapat berbentuk: (1) 
decrease community, atau komunitas yang mengalami 
pengurangan potensi interaksi karena berkurangnya 
keterikatan dengan lingkungan terdekat atau masyarakat 
lokal; (2) transform community, atau komunitas yang 
mengalami transformasi atau berubah ke arah yang positif 
dengan terjadinya peningkatkan komunikasi antara ternan 
dan keluarga, terutama dengan orang-orang yang jauh 
secara fisik karena adanya fasilitas TIK; (3) supplements 
community, atau komunitas yang mengalami 
penambahan potensi informasi dan hubungan karena TIK 
memfasilitasi kemudahan memperoleh informasi, 
hubungan sosial atau memelihara kontak sosial dengan 
berbagai pihak (Wellman, 2001). 

Penjelasan para ahli menunjukkan bahwa dampak TIK 
dapat negatif, yaitu dapat menyebabkan ikatan komunitas 
semakin berkurang. Di sisi lain dampak TIK dapat positif, 
yaitu mendekatkan yang jauh secara fisik, serta 
memberikan sarana dan kemudahan untuk memperoleh 
pengetahuan dan segala bentuk informasi. 
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Dampak sosial TIK tersebut menjelaskan terbentuknya 
jaringan sosial diantara masyarakat pengguna TIK. 
Individu-individu yang menjadi anggota dalam jaringan 
sosial ini terbentuk identitas dirinya menjadi individu 
yang memiliki identitas sosial masyarakat pengguna TIK. 

Berbagai kondisi ini menjadi bagian penting dari 
pertimbangan UT untuk ikut berperan dalam 
pembentukan identitas sosial masyarakat melalui 
pembelajaran online bagi mahasiswa ke arah yang lebih 
positif. Beragam bentuk fasilitas TIK termasuk 
komunikasi online yang disediakan UT bagi kelancaran 
proses belajar dapat membentuk identitas diri mahasiswa 
menjadi pribadi yang lebih mandiri. Mahasiswa yang 
tersebar di berbagai pelosok Nusantara tetap dapat 
terhubung dengan UT melalui fasilitas TIK. Jarak secara 
fisik tidak lagi menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk 
mengikuti proses pembelajaran di UT . .Jaringan sosial 
yang kemudian muncul dari interaksi online antar 
mahasiswa, antara mahasiswa dan tutor, maupun antar 
mahasiswa dengan UT sebagai institusi memperkuat 
terjadinya identitas sosial mahasiswa sebagai bagian dari 
identitas sosial masyarakat pengguna TIK. Oleh karena 
itu, patut bagi kita semua yang berada di sini hari ini 
untuk turut mendukung agar TIK menjadi teknologi yang 
bermanfaat untuk kehidupan manusia, terutama 
pembentukan identitas sosial masyarakat Indonesia, dan 
secara lebih khusus lagi untuk pembentukan identitas 
sosial dari mahasiswa pendidikan jarak jauh sebagai 
anggota masyarakat. 
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Anggota Senat Universitas Terbuka, para 
wisudawan, dan tamu undangan yang saya 
hormati. 

Peran UT dalam memperkuat identitas sosial mahasiswa 
ke arah yang lebih positif, tidak hanya dilakukan melalui 
penerapan TIK namun juga melalui berbagai cara. Oleh 
karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini 
perkenankan pula saya menyampaikan informasi tentang 
capaian UT terutama kaitannya dengan kredibilitas dan 
jaminan kualitas oleh UT. Usaha dan komitmen UT 
terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh 
yang berkualitas tinggi senantiasa terus ditingkatkan. Kita 
patut bersyukur karena usaha tersebut telah membuahkan 
basil yang memuaskan, dengan diperolehnya penghargaan 
dari The International Council for Open and Distance 
Education Standards Agency (ICDE) pada tahun 2005. 

Masih terkait dengan kolaborasi secara internasional dan 
sebagai PTJJ tingkat dunia, pada bulan Oktober 2011, 

tahun depan Universitas Terbuka akan menjadi tuan 
rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Dunia ICDE 
yang ke 24 (the 24th ICDE World Conference) yang akan 
dilaksanakan di Denpasar Bali. Penghargaan lain yang 
diperoleh UT adalah berbagai perolehan ISO pada bidang 
layanan belajar jarak jauh bagi UPBJJ UT; layanan bahan 
ajar, pengembangan bahan ajar dan ujian; serta ISO 
bidang manajemen promosi dan kerjasama. 

Informasi tentang berbagai penghargaan yang telah diraih 
UT ini tidaklah dimaksudkan untuk menyombongkan diri 
atas prestasi yang berhasil dicapai. Melainkan, supaya 
Saudara-saudara mengetahui bahwa Saudara tidak keliru 
memilih UT sebagai institusi tempat menuntut ilmu. 
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Institusi yang Saudara pilih telah mendapatkan 
kepercayaan dan pengakuan dari lembaga nasional dan 
internasional. Kenyataan ini hendaknya menjadikan 
Saudara, para lulusan UT, dapat berpikir, bersikap, dan 
berbuat lebih baik lagi dalam mengabdikan diri terhadap 
bangsa ini. 

Anggota Senat Universitas Terhuka, para 
wisudawan, dan tamu undangan yang saya 
hormati. 

Demikian sambutan saya, dan sekali lagi selamat kepada 
para wisudawan beserta para keluarga dan handai taulan 
atas keberhasilannya. Semoga Allah Subhanahuwata'ala, 
Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan keberhasilan ini 
sebagai amal yang berpahala tinggi di hadapan-Nya. 
Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik 
kepada kita semua. Amin. 

Wabillahitaufik walhidayah, 
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh. 

Rektor, 
Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. 
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