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1 Pendahuluan

Tugas  perkantoran  di  Pusat  Pelayanan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi 

(PPTIK)  UGM  telah  dilaksanakan  melalui  suatu  sistem  komunikasi  elektronik 

sepenuhnya sedemikian hingga tidak lagi diperlukan ruang-ruang tetap sebagai 

tempat kerja para pegawai administrasi. Lokasi fisik tetap hanya diadakan apabila 

diperlukan tempat khusus penerimaan pelayanan bagi  pihak dari  luar institusi. 

Sistem  komunikasi  elektronik  tersebut  dikenal  dengan  nama  PLO  sebagai 

singkatan dari paperLess office.

Sistem yang telah dirintis  pemakaian  versi  rancang  bangun  sejak  tahun  2005 

tersebut dibuat dengan tujuan lebih dari sekedar pengurangan pemakaian kertas, 

yakni:

1. Memperlancar Komunikasi;

2. Menghilangkan pemakaian perangkat  lunak serbaguna untuk kerja rutin 

mekanistik  sehari-hari  untuk  diarahkan  pada  pemakaian  sistem 

sepenuhnya;

3. Mengkonsentrasikan  penugasan  sumber  daya  manusia  pada  kerja  non 

rutin  mekanistik  yang  memerlukan  kekuatan  cipta,  rasa  dan  karsa 

sepenuhnya;

4. Menekan  pemakaian  kertas  hanya  untuk  mencetak  dokumen-dokumen 

yang  memiliki  kekuatan  hukum  khusus  seperti  sertifikat,  surat-surat 

perjanjikan dan sebagaina; 

5. Menjadikan pekerjaan kantor sebagai aktivitas yang menghibur.

1.1 Kondisi pemakaian PLO saat ini

Rancang bangun awal PLO telah termanfaatkan di beberapa unit kerja di dalam 

da  luar  Universitas  Gadjah  Mada.  Dalam  implementasinya,  telah  teramati 

permasalahan  yang  muncul  pada  unit  dengan  anggota  lebih  dari  100  orang. 

Permasalahan  muncul  dari  model  manajemen  user.  Tampilan  matriks  untuk 

manajemen  grouping  (siapa  mengikuti  group  apa  saja)  sangat  efektif  untuk 

perkantoran  dengan  jumlah  user  relatif  kecil  namun  menjadi  tidak  nyaman 
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dioperasikan untuk sistem dengan jumlah user besar.

Sifat implementasinya PLO untuk masing-masing unit kerja masih terpisah satu 

sistem per  unit  kerja  meskipun  unit-unit  itu  berada  di  bawah  satu  organisasi 

induk.  PLO belum ada fasilitas  komunikasi  antar  user  dari  PLO yang berbeda. 

Pengguna sistem yang kebetulan terlibat lebih dari satu unit organisasi, misalnya 

seorang  dosen  fakultas  menjadi  pejabat  di  suatu  lembaga,  masih  harus 

menggunakan cara copy and paste untuk meneruskan pesan dari satu sistem ke 

sistem yang lain.

Pengamatan pemakaian PLO di unit-unit kerja di bawah organisasai Universitas 

Gadjah  Mada  menimbulkan  pertanyaan  penelitian:  Dapatkan  dibangun  suatu 

sistem paperless office yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup 

organisasi  dengan  jumlah  user  lebih  dari  1000  tanpa  menurunkan  fungsi 

penjaminan efisiensi dan efektivitas kerja?

1.2 Sistem Jaringan Sosial di Perkantoran

Disamping sistem PLO untuk pelaksanaan kegiatan perkantorannya, para staff di 

PPTIK  juga  menjalankan  sistem  komunikasi  elektronik  jejaring  sosial  seperti 

Facebook  dan  Plurk  sebagai  hiburan  selingan.  Dalam banyak  kasus,  teramati 

pemakaian sistem jejaring sosial ini lebih mendominasi jam-jam kerja karyawan 

dibanding  pengoperasian  sistem  informasi  perkantoran  yang  seharusnya 

digunakan.

Beberapa institusi  telah melarang penggunaan sistem jejaring sosial  pada jam 

kantor  baik  dengan  cara  memberlakukan  peraturan  maupun  bloking  akses 

jaringan (Malkin, 2007). Pengamatan ini melahirkan pertanyaan penelitian: alih-

alih melarangnya, dapatkah elemen-elemen sistem jejaring sosial diintegrasikan 

dalam  sistem  informasi  perkantoran  sedemikian  hingga  selain  dalam  rangka 

menyelesaikan  pekerjaan,  pemakaian  sistem  informasi  di  perkantoran  juga 

bersifat menghibur tanpa kehilangan efisiensi dan efektivitas kerja penggunanya?

2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara  umum  penelitian  PLO  ditujukan  untuk  menghasilkan  sistem  paperless 

office  yang dapat  dimanfaatkan secara  lebih  efisien dan  efektif  untuk  lingkup 

organisasi dengan anggota dalam jumlah besar.
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2.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui  sejauh  mana  elemen-elemen  sistem  jejaring  sosial  dapat 

diintegrasikan dala sistem paperless office.

2. Mendapatkan sistem paperless office yang mudah digunakan dan dapat 

beradaptasi  pada  kebutuhan  user  untuk  meningkatkan  kinerja 

perkantoran.

3. Menemukan  cara  menyatukan  data  dan  informasi  dalam  satu  sistem 

melalu penggunaan sistem komunikasi elektronik yang komprehensif.

4. Menemukan cara manajemen user yang  scalable untuk lingkungan kerja 

dengan pegawai kantor dalam jumlah yang besar.

2.2 Manfaat Penelitian

Perangkat  lunak  hasil  penelitian  ini  akan mudah  diterima untuk  dipergunakan 

diperkantoran di Indonesia. Diasumsikan dengan “bergembira”nya para pengguna 

sistem,  efisiensi  dan  efektivitas  sistem  paperless  office  akan  meningkat 

mengingat salah satu faktor kunci keberhasilan sistem terletak pada keseediaan 

para usernya untuk sering login ke sistem.

Model implementasi PLO saat ini mengasumsikan jumlah user terbatas dari suatu 

komunitas perkantoran. Penerapan pada komunitas dengan jumlah user di atas 

100  mengakibatkan  penurunan  efisiensi  terutama  pada  manajemen  grouping 

usernya.  Model  manajemen user  yang scalable  dari  hasil  penelitian  diharapan 

dapat  membantu  penerapan  sistem  pada  komunitas  yang  lebih  luas  seperti 

komunitas seluruh dosen di perguruan tinggi bahkan diseluruh Indonesia.

Dengan penerimaan sistem komunikasi elektronik nasional, diharapkan data dan 

informasi tentang Indonesia tidak lagi terserap di sever-sever sistem komunikasi 

elektronik  di  tempat  lain  namun  dapat  terakumulasi  di  Indonesia.  Dengan 

perijinan  hukum  tertentu,  sumberdaya  manusia  yang  berwenang  dan 

berkewajiban  akan  memiliki  bekal  informasi  yang  cukup  untuk  mengambil 

keputusan arah perjalanan ke depan melalui proses data mining pada data-data 

yang terkumpul.

3 Studi Pustaka dan Hipotesa

Implementasi  paperless  office  banyak  difahami  sebagai  upaya  menggantikan 
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dokumen  dalam  bentuk  kertas  yang  ada  di  perkantoran  tradisional  dengan 

dokumen dalam format elektronik seperti doc, pdf, dan sebagainya (Mayer, 2007; 

Kissell  2007).  Sistem-sistem  paperless  office menggantikan  proses  manual 

pencarian  dokumen  dengan  proses  search  pada  koleksi  dokumen  elektronik. 

Sistem-sistem semacam ini belum memanfaatkan secara maksimal potensi yang 

ditawarkan teknologi informasi dan komunikasi seperti kolaborasi jarak jauh dan 

sebagainya (Ashdown, 2005). Sistem jaringan komputer baru digunakan sebatas 

remote access pada dokumen yang tersimpan di sever terpisah.

Sebagai bagian dari program pengembangan perangkat lunak bebas, BPPT  telah 

meluncurkan  software  Kantaya,  kependekandari  Kantor  Maya  (BPPT  2002). 

Kantaya dikembangkan dengan kerangka pengubahan elemen perkantoran biasa 

dalam bentuk  elektronik  seperti:  Agenda  Kegiatan,  Pemesanan  Fasilitas,  Buku 

Alamat, Lemari File, dan sebagainya (Kantaya 2002). Penggunaan Kantaya tidak 

mengubah cara kerja suatu perkantoran.  Kantaya dan sistem-sistem  paperless 

office yang telah berkembang selama ini belum memanfaatkan potensi teknologi 

informasi secara maksimal. Kemudahan penyimpanan dan pengiriman dokumen 

elektronik  justru  mengakibatkan  information  overloading  yang  berpotensi 

menurunkan efisiensi dan efektivitas kerja (Heylighen, 2002; Joelle, 2007).

Sistem jejaringan sosial seperti Fecebook memiliki daya tarik yang sangat tinggi 

pada para pengguna Internet sampai-sampai ada banyak perusahaan di Inggris 

melarang  penggunaan  Facebook  di  tempat  kerja  (Malkin,  2007).  Meskipun 

teramati  indikasi  adanya  pemanfaatan  sistem jejaring  sosial  untuk  membantu 

pekerjaan, namun pada umumnya para pengguna menganggap sistem ini sebagai 

fasilitas komunikasi pertemanan saja (Dwyer 2008). 

Sistem jejaring sosial  telah mendorong penggunaan teknologi  jauh melampoui 

sistem-sistem  perkantoran  yang  telah  dikembangkan.  Berbagai  konsep 

pemanfaatan  komunikasi  elektronik  seperti  knowledge  exchange,  groupware, 

kolaborasi  dan  sebagainya  telah  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  pada 

sistem-sistem  jejaring  sosial  dalam  bentuk  fasilitas  komunikasi  kelompok 

pertemanan,  berbagai  pemikiran  serta  pengembangan   ide  bersama.  Setiap 

elemen  tampilan  di  layar  dirancang  secara  hati-hati  untuk  melayani  dan 

mendorong user untuk meningkatkan terus pemakaian sistemnya.

Jogiyanto  (2007)  menghimpun  teori-teori  keperilakuan  para  pengguna  sistem 

informasi.  Boleh  dikatakan  segala  terori  yang  menyangkut  keperilakukan 

pemakaian TIK baik secara langsung/sengaja atau tidak bisa ditemui di  sistem 

jejaring  sosial  terutama  pada  faktor-faktor  pendorong  dan  ekspetasi  jangka 

pendeknya.
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Berdasarkan  pengamatan  awal,  diperkirakan  dapat  dibuat  sistem perkantoran 

yang dapat  menarik  para  user  untuk  menggunakannya secara  sukarela  tanpa 

harus  melalui  proses  training  yang  berkepanjangan.  Dari  pengalaman, 

pengamatan dan studi  pustaka  dapat  disusun pertanyataan penelitian sebagai 

hipotesa untuk dibuktikan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Integrasi  elemen-elemen  sistem  jejaring  sosial  dalam  sistem  informasi 

manajemen di perkantoran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kerja melalui upaya pengurangan keterikatan staf pada pemakaian sistem 

jejaring sosial diluar institusi;

2. Beberapa elemen dari model komunikas jejaring sosial dapat dimanfaatkan 

untuk menjadikan sistem PLO dapat diterapkan dalam lingkup organisasi 

dengan jumlah anggota  yang besar  sekaligus  sebagai  alat  menghadapi 

information  overloading yang  terjadi  pada  pengggunaan  sistem 

komunikasi elektronik;

3. Integrasi elemen sistem jejaring sosial meningkatkan kualitas PLO melalui 

peningkatan  kualitas  lingkungan  kerja  yang  memberi  rasa  aman  dan 

nyaman pada para pemakainya.

4  Kerangka Metoda Penelitian

Penelitian  PLO  akan  dilakukan  dengan  metode  eksperimen  dengan  obyek 

penelitian  pemakaian  PLO  di  unit-unit  kerja  di  lingkungan  Universitas  Gadjah 

Mada. Eksperimen dilaksanakan dengan rincian:

1. menganalisa elemen-elemen dari sistem yang berjalan, penggunaan serta 

perilaku  penggunanya  termasuk  frekuensi  pemakaian  serta  volume 

data/informasi yang terlibat. Analisa dilakukan sampai kedalaman efisiensi 

dan  efektivitas  sistem secara  teknis  seperti  pemakaian  ruang  tampilan 

user interface, data storage, serta pemakaian bandwidth jaringan.

2. Menganalisa  elemen-elemen  dari  sistem  jejaring  sosial,  fasilitas,  user 

interface, fungsi dan pemanfaatannya.

3. Aspek-aspek  sosial  networking   secara  terkontrol  diperkenalkan  secara 

bertahap baik melalui modifikasi fitur-fitur yang telah digunakan maupun 

memasukkan fitur baru.

4. Dilakukan pengamatan penggunaan fitur termodifikasi atau fitur baru serta 

perilaku pemakainya. Pengamatan dilakukan baik secara otomatis dengan 

memasukkan  modul  pengamat  di  sistem  maupun  melalui 
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wawancara/pengisian angket para pengguna.

5. Secara iteratif dan terkontrol, dikembangkan fitur-fitur jejaring sosial yang 

diperkenalkan.  Kontrol  dilakukan  sedemikian  hingga  tidak  ada  terjadi 

penurunan kinerja kantor.

6. Pada  akhir  masa  percobaan,  dilakukan  evaluasi  terhadap  tingkat 

keterikatan para pegawai pada sistem perkantoran yang telah digunakan.

4.1 Obyek Informasi

Secara  khusus  penelitian  akan  mengamati  obyek  informasi  yang  berupa  data 

induk  dan data-data  tindak  lanjut.  Data  induk  adalah  data  inisial  untuk  suatu 

aktivitas kerja kantor. Data tindak lanjut adalah data-data yang dimasukkan user 

dalam bentuk  perintah,  konfirmasi  penerimaan  perintah,  rencana  pelaksanaan 

serta  pelaporan  pelaksanaannya.  Data  induk  didapat  dari  inisiatif  user  atau 

masukan dari  luar institusi  (biasanya dalam bentuk surat  masuk).  Data tindak 

lanjut dientrykan ke sistem  dengan membubuhkan komentar pada data induk. 

Secara umum ada 2 obyek informasi: disposisi dan berita.  

Obyek  informasi  disposisi  adalah  satuan  data  yang  membawa  kepentingan 

langsung  pada  sekelompok  tertentu  pengguna  sistem.  Obyek  disposisi  dapat 

berbentuk surat masuk,  memo internal  dan surat  keluar.  Obyek informasi  non 

disposisi adalah satuan data yang menjadi induk komunikasi diskusi mengenai hal 

yang bisa menjadi  fokus perhatian bersama seperti  berita umum, acara-acara, 

curah gagas atau pun dokumen-dokumen referensi. 

Obyek  informasi  disposisi  surat  keluar  dapat  dikonsep  oleh  semua  pengguna 

sistem yang masuk dalam group tertentu.  Obyek ini  setelah final,  dicetak dan 

ditandatangi,  tidak  lagi  bisa  diedit.  Finalisasi  surat  keluar  dilakukan  dengan 

memasukkan scan surat sebelum dikirim. Pengagendaan surat keluar dinyatakan 

selesai setelah ada pernyataan kegiatan pengiriman surat dengan mengentrykan 

nama  petugas  pengirim  dan  personil  penerima  surat.  Dalam  hal  pengiriman 

melalui  fax  atau  jasa  pengiriman  surat,  kolom  personil  penerima  surat  diisi 

dengan nomor fax atau nama perusahaan jasa pengiriman surat. 

4.2 Target Pembaca

PLO  mengendalikan  kemungkinan  terjadinya  Information  overloading  melalui 

penerapan konsep target pembaca yang diatributkan pada obyek-obyek informasi 
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disposisi.  Akan  dilakukan penelitian  dan  pembuktian  secara  matematis  bahwa 

sistem penentuan target pembaca obyek disposisi telah optimal.

Untuk pengendalian target pembaca, PLO menerapkan konsep grouping. Tujuan 

utama dari grouping user adalah:

1. Mengurangi beban melihat daftar dokumen

2. Memudahkan disposisi kelompok

3. Mengurangi beban melihat daftar user

Akan  dilakukan  analisa  dan  pembuktian  secara  matematis  bahwa  konsep 

grouping yang diterapkan merupakan solusi optimal untuk tujuan pengendalian 

target pembaca obyek informasi.

4.3 Obyek Lampiran

Obyek lampiran  pada masih terbatas  sebagai  dokumen terpisah dalam format 

digital dari foto serta dokumen elektronik konvensional lainnya. Diharapkan dalam 

masa penelitian dapat dikembangkan integrasi lampiran dengan obyek informasi 

induk sedemikian hingga user  tidak lagi  disibukkan dengan beban mengingat-

ingat nama file dan program aplikasi untuk membaca isinya.

4.4 Analisa Perancangan an Implementasi Sistem

Meskipun  tidak  secara  langsung  berhubungan  dengan  obyek  penelitian,  akan 

dilakukan  analisa  pada  perancandan  dan  implementasi  teknis  sistem  yang 

digunakan.  Analisa  perancangan  dan  implementasi  meliputi  sistem  basisdata, 

sistem,  user  interface,  sistem  jaringan  dan  sistem  keamanannya.  Analisis 

dilakukan  untuk  memastikan  tidak  adanya  hambatan  teknis  pada  pemakaian 

sistem.

4.5 Elemen Sistem Jejaringa Sosial

Berdasar pengamatan awal pada penggunaan sistem jejaring sosial, elemen yang 

paling sering digunakan adalah kolom untuk mengemukakan pemikiran, pendapat 

dan  keluhan  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  komentar  dari  teman-teman. 

Pengelompokan teman merupakan suatu bentuk pengendalian target pembaca 

dari elemen-elemen informasi yang muncul.



9

Referensi

Ashdown, Mark, “Remote collaboration on desk-sized displays,” Comp. Anim. 

Virtual Worlds, 2005 16: 41–51 (Published online in Wiley InterScience 

(www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/cav.55)

BPPT, Referensi Manual Kantaya, 

http://www.iptek.net.id/ind/dwloaded/faq_kantaya.pdf 2002

Dwyer , C., Hiltz S., Widmeyer,G., “Understanding Development and Usage of 

Social Networking Sites: The Social Software Performance Model,” Proceedings of 

the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, 2008.

Heylighen, Francis, “Complexity and Information Overload in Society: why 

increasing efficiency leads to decreasing control,” Draft paper, version: April 12, 

2002, to be submitted to: The Information Society 

http://pespmc1.vub.ac.be/papers/Info-overload.pdf

Joelle,D., Magali,D., Emmanuel,F., “The Consequences of Information Overload in 

Knowledge Based Service Ecomomies,” ESSHRA European Conference, 

Switzerland 2007

Jogyanto, HM, Sistem Informasi Keperilakuan, CV Andi Offset, Yogkayarta, 2007

Kementrian Ristek, “BPPT Meluncurkan Software RI Berupa Windows Berbahasa 

Indonesia,” Jumat,22 Maret 2002, http://www.ristek.go.id/index.php?

mod=News&conf=v&id=350

Malkin, Bonie , “Facebook banned by City firms,”  Telegraph.co.id, 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1558630/Facebook-banned-by-City-

firms.html. 2007

Meyer, Gordon, “My Paperless Office,” Reviews, 

http://www.oreillynet.com/mac/blog/2007/11/my_paperless_office.html   2007  

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1558630/Facebook-banned-by-City-firms.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1558630/Facebook-banned-by-City-firms.html
http://pespmc1.vub.ac.be/papers/Info-overload.pdf
http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=350
http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=350
http://www.iptek.net.id/ind/dwloaded/faq_kantaya.pdf
http://www.oreillynet.com/mac/blog/2007/11/my_paperless_office.html
http://www.oreillynet.com/mac/blog/2007/11/my_paperless_office.html

	1 Pendahuluan
	1.1 Kondisi pemakaian PLO saat ini
	1.2 Sistem Jaringan Sosial di Perkantoran

	2 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	2.1 Tujuan Penelitian
	2.2 Manfaat Penelitian

	3 Studi Pustaka dan Hipotesa
	4  Kerangka Metoda Penelitian
	4.1 Obyek Informasi
	4.2 Target Pembaca
	4.3 Obyek Lampiran
	4.4 Analisa Perancangan an Implementasi Sistem
	4.5 Elemen Sistem Jejaringa Sosial


