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A. Pengantar 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sedang sudah memasuki masa dimana 

teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 
Dewasa ini informasi merupakan “komoditas primer” yang dibutuhkan orang, 
seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga 
lazim dikatakan peradaban pada masa ini merupakan peradaban masyarakat 
informasi. Menurut Ziauddin Sardar, informasi bukan hanya kebutuhan, melainkan 
juga dapat menjadi sumber kekuatan. Teknologi informasi dapat menjadi alat 
terpenting untuk manipulasi dan alat kendali. Ternyata memang, telah menjadi 
pendapat umum siapa yang menguasai informasi dialah penguasa masa depan. 
Bahwa kekuatan baru masyarakat bukanlah uang di tangan segelintir orang 
melainkan informasi ditangan banyak orang (The newsourceof power is not money in 
the hand of a few, but information in the hand of many). 

Wujud dari teknologi informasi yang banyak digunakan oleh manusia saat ini 
diantaranya adalah komputer dan perangkat lainnya seperti internet, jaringan, 
wireless, hardware dan software. Secara umum komputer dan internet berfungsi 
sebagai alat untuk berkomunikasi dan alat pengolahan informasi. Sebagai alat 
komunikasi internet menjadikan dunia tiada batas (borderless) manusia di belahan 
dunia manapun dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat, misalnya dengan 
chating dan mail. Bahkan komunikasi langsung tatap muka dengan dunia yang 
berbedapun sekarang bukan sesuatu yang aneh, misalnya dengan menggunakan 
videoconference. Dengan teknologi komputer informasi menjadi sedemikian 
mudah untuk diperoleh, enek untuk digunakan, mudah diproses dan lebih efisien. 
Mengolah dokumen yang banyak menjadi mudah dengan proses scaning, word 
processing hinggan pencetakan (printing). Itulah teknnologi informasi khususnya 
komputer yang meski jadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk untuk 
pengembangan pesantren. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentu saja pesanren harus memicu diri 
menjadi lembaga yang melek terhadap penggunaan teknologi. Teknologi tidak 
dipandang dari sudut pandang negatifnya (madharat) namun sisi positif (maslahat)  
teknologi informasi jauh lebih banyak, terutama kepentingannya sebagai media 
pendidikan (tarbiyah) penegakan ajaran yang haq (syariah) dan sebagai sarana 
da’wah. Sebagai sarana pendidikan, komputer harus menjadi bagian untuk 
mempercepat perolehan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa. Santri dapat 
menghapal alquran melalui CD al-Quran digital. Menghapal hadits-hadist yang 
ratusan bahkan ribuan, cukup dengan CD dan Audio digital (Mp3 player). Seorang 
sanytri yang akan berda’wah dapat mencari bahan da’wahnya cukup dengan 
mengakses internet, ribuan bahan tersedia di sana.Banyak lagi manfaat komputer 
yang lainnya, misalnya untuk mengolah data lembaga, santri, guru, sistem 
penggajian, sistem informasi lembaga dan lain-lain.  
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B. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Konsep teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dari kedua konsep 

teknologi tersebut, ada yang membedakan antara teknologi informasi dan 
teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dianggap mencakup pengertian yang 
lebih luas, termasuk sistem, saluran, perangkat keras dan perangkat lunak dari 
komunikasi modern. Sedangkan teknologi informasi merupakan bagian dari 
pengertian teknologi komunikasi. Akan tetapi, apabila diamati dengan lebih 
mendalam baik pengertian teknologi komunikasi maupun teknologi informasi, 
nyatalah bahwa di antara dua bidang tersebut saling berkaitan satu dengan yang 
lain, bahkan seringkali digunakan untuk menyebut hal yang sama secara 
bergantian. Oleh karena itu, dalam penggunaan sehari-hari kedua istilah tersebut 
seringkali diucapkan dalam nafas yang sama, karena pengertian yang terkandung 
pada masing-masing istilah tersebut memang saling berkaitan satu sama lain. 
Secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang 
diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan 
mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut dapat berupa teknik-teknik dan prosedur 
untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Informasi dapat dikatakan 
sebagai data yang telah di olah. Informasi tersebut dapat disimpan dalam bentuk 
tulisan, suara, gambar, gambar mati ataupun gambar hidup, Sehingga informasi 
akhirnya dapat berupa ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Bila informasi tersebut 
volumenya kecil, tentunya tidak perlu teknik-teknik atau prosedur yang rumit 
untuk menyimpannya. Namun bila informasi tersebut dalam volume yang besar, 
diperlukan teknik dan prosedur tertentu untuk menyimpannya agar mudah 
mencari informasi yang tersimpan. Komputer mempunyai kapasitas untuk 
menyimpan informasi dalam volume besar.  
 
Pada mulanya komputer hanya mampu menyimpan teks dan grafik sederhana saja. 
Namun dewasa ini komputer telah mampu menyimpan informasi dalam berbagai 
bentuk, misalnya dalam bentuk audio, visual, dan audio visual.  

Teknologi Informasi (Information Technologi) yang mulai populer di akhir 
tahun 70-an, dihantarkan untuk menjawab tantangan. pada masa sebelumnya, 
istilah tekonolgi komputer atau pengolahan data electronis atau EDP (Electronic 
DataProcessing). Menurut kamus Oxford (1995), teknologi informasi adalah studi 
atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, 
menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata, bilangan, dan 
gambar. Menurut Alter (1992), teknologi informasi mencakup perangkat keras 
dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan 
data seperti menangkap mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, 
atau menampilkan data. Lebih lanjut, menurut Martin (1999) teknologi informasi 
tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses 
dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk 
mengirimkan informasi. Secara lebih umum Lucas (2000) menyatakan bahwa 
teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk 
memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, seperti 
mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, software pemproses 
transaksi perangkat lunak untuk lembar kerja, peralatan komunikasi dan jaringan. 
Everett M Rogers dalam bukunya Communication Technology (1986), 
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mengemukakan bahwa “Teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat 
organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak 
mengumpulkan, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan 
individu atau khalayak lain.” 

Pendapat tersebut mengisyaratkan bagaimana teknologi informasi dapat 
memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif khususnya 
dalam menembus ruang dan waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya. 
Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh ini 
tidak terlepas dari komponen komunikasi jarak jauh, seperti instrumental tools, 
atau dalam konteks teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan 
diantaranya komputer dan piranti pendukung lainnya. Telaah terhadap piranti 
teknologi informasi ini dijelaskan oleh Haag dan Keen (1996) dalam Abdul Kadir 
dan Terra Ch Triwahyuni (2003:2) bahwa “Teknologi informasi adalah 
seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan 
tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.”  

Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh William dan Sawyer 
(2003) yang dikutif Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2003:2) dalam 
bukunya pengenalan teknologi informasi mengemukakan bahwa “Teknologi 
informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan 
jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.” Dari 
definisi di atas tergambar bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun 
eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga teknologi 
telekomunikasi. Dengan kata lain yang di sebut teknologi informasi adalah 
gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan 
adanya perubahan dalam industri telekomunikasi yang bersamaan dengan 
terjadinya perubahan dalam teknologi komunikasi. Sebelumnya telekomunikasi 
berarti pengiriman suara melalui saluran telepon. Saat ini, banyak pengiriman 
dilakukan secara digital (digital data transmition) yang menggunakan komputer 
untuk mentrasmisikan data dari satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sistem informasi 
yang on-line dan sistem informasi yang diakses dari jauh (remote access) sangatlah 
tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari teknologi telekomunikasi. Untuk lebih 
jelasnya, berkenaan dengan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang 
berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk pada kategori teknologi ini, 
di antaranya adalah telepon, radio, televisi, surat elektronik (elektronik mail), surat 
suara (voice mail), mesin fax (facsimile machines), Menurut Siagian (2002: 16) salah 
satu perkembangan pesat pada era informasi dewasa ini, adalah telah terjadinya 
”perkawinan” antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Akibatnya makin 
banyak saluran penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain, misalnya dari 
sumber informasi kepada penggunanya. Itulah yang dimaksud dengan saluran 
informasi multimedia, baik secara internal maupun eksternal. Saluran tersebut dapat 
berupa (a) saluran melalui komunikasi lisan, (b) saluran dengan menggunakan tulisan, 
(c) komputer pada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang on-line dengan 
komputer utama (mainfrance), (d) saluran telepon, (e) teleks, (f) faksimile, dan (g) 
electronic mail. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa TIK tidak identik dengan komputer 
dan internet, namun semua produk yang berfungsi untuk informasi dan komunikasi 
yang sifatnya elektronis merupakan TIK, secara sederhana TIK atau ICT dapat di 

Fungsi TI untuk Pesantren 3



Pelatihan TI untuk Pesantren 

artikan yaitu :” Hasil rekayasa manusia yang berupa perangkat lunak (software) 
dan perangkat keras (hardware) yang berfungsi untuk menerima (input) data, 
mengolah (proces) data, menyimpan (storage) dan menyajikan data / informasi 
(display) yang dibutuhkan untuk kehidupan, pekerjaan dan pembelajaran.” Berikut 
ini contoh TIK beserta sifat dan fungsinya: 

 
CONTOH / TIPE TIK SIFAT FUNGSI 

1. RADIO 
2. TELEVISI 
3. HANDPHONE 
4. LAPTOP 
5. TAPE 
6. TELECONFERENCE 
7. INTERNET 
8. TELEPHONE 
9. KOMPUTER 
10. JARINGAN INTERNET 
11. FAXIMALE 

 ELEKTRONIS 
 MUDAH 

DIOPERASIKAN 
(USER FRIENDLY) 

 AUDIO VISUAL 
 PRAKTIS 
 EKONOMIS 
 MOVEABLE 
 PORTABLE 
 INFORMATIF 
 AKSES CEPAT 
 MENDUNIA 

(BORDERLESS) 
 MULTIMEDIA 

 MENYAMPAIKAN 
INFORMASI 

 MENGHIBUR 
 ALAT KOMUNIKASI 
 MENGOLAH DATA 
 MEDIA 

PEMBELAJARAN 
 MEMPERMUDAH 

PEKERJAAN 
 BISNIS 
 PENGETAHUAN 
 PENYIMPANAN DATA 

 
Dari tabel di atas, tampak bahwa TIK atau ICT memiliki jenis fungsi dan 

manfaat yang cukup luas, sehingga dapat dipastikan semua bidang kehidupan dalam 
masyarakayt membutuhkan perangkat TIK untuk membantu efektivitas dan 
efisiensi pekerjaannya. Termasuk di lingkungan pesantren, TIK dibutuhkan untuk 
berbagai hal selain untuk pendidikan (tarbiyah), dawah, dan juga untuk 
administrasi  

 
C. ICT sebagai sarana pendidikan ( Tarbiyah) 

Pesatnya perkembangan IT, khususnya internet, memungkinkan 
pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi 
pendidikan. Dilingkungan perguruan tinggi, pemanfaatan IT lainnya yaitu 
diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut electronic university (e-
University). Dilingkungan pesantren terdapat konsep Pesantren Online. 
Pengembangan internet untuk pendidikan bertujuan untuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan, sehingga lembaga pendidikan islam dapat 
menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik 
didalam maupun diluar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan 
pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan 
menyediakan materi pembelajaran secara online dapat diakses oleh siapa saja 
yang membutuhkan.  
 
Kalau kita lihat dalam pendidikan umu (luar pesantren), di lingkungan 
Akademis Pendidikan Indonesia yang mengenal alias sudah akrab dengan 
Implikasi IT di bidang Pendidikan adalah UI dan ITB. Semisalnya UI. Hampir 
setiap Fakultas yang terdapat di UI memiliki jaringan yang dapat di akses oleh 
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masyarakat, memberikan informasi bahkan bagi yang sulit mendapatkannya 
karena problema ruang dan waktu. Hal ini juga tentunya sangat membantu 
bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa atau bahkan alumni yang 
membutuhkan informasi tentang biaya kuliah, kurikulum, dosen pembimbing, 
atau banyak yang lainnya. Contoh lain adalah Universitas Swasta Bina 
Nusantara juga memiliki jaringan Internet yang sangat mantap, yang 
melayakkan mereka mendapatkan penghargaan akademi pendidikan Indonesia 
dengan situs terbaik. Layanan yang disediakan pada situs mereka dapat 
dibandingkan dengan layanan yang disediakan oleh situs-situs pendidikan luar 
negeri seperti Institut Pendidikan California atau Institut Pendidikan Virginia, 
dan sebagainya.  
 
Pada tingkat pendidikan SMU implikasi IT juga sudah mulai dilakukan walau 
belum mampu menjajal dengan implikasi-implikasinya pada tingkatan 
pendidikan lanjutan. Di SMU ini rata-rata penggunaan internet hanyalah 
sebagai fasilitas tambahan dan lagi IT belum menjadi kurikulum utama yang 
diajarkan untuk siswa. IT belum menjadi media database utama bagi nilai-nilai, 
kurikulum, siswa, guru atau yang lainnya. Namun prospek untuk masa depan, 
penggunaan IT di SMU cukup cerah.  Selain untuk melayani Institut pendidikan 
secara khusus, adapula yang untuk dunia pendidikan secara umum di 
indonesia. Ada juga layanan situs internet yang menyajikan kegiatan sistem 
pendidikan di indonesia. situs ini dimaksudkan untuk merangkum informasi 
yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan yang terjadi dan untuk 
menyajikan sumber umum serta jaringan komunikasi (forum) bagi 
administrator sekolah, para pendidik dan para peminat lainnya. Tujuan utama 
dari situs ini adalah sebagai wadah untuk saling berhubungan yang dapat 
menampung semua sektor utama pendidikan. Contoh dari situs ini adalah 
www.pendidikan.net  
 
Disamping lingkungan pendidikan, misalnya pada kegiatan penelitian kita dapat 
memanfaatkan internet guna mencari bahan atau pun data yang dibutuhkan 
untuk kegiatan tersebut melalui mesin pencari pada internet. Situs tersebut 
sangat berguna pada saat kita membutuhkan artikel, jurnal ataupun referensi 
yang dibutuhkan. Situs tersebut contohnya seperti google.com atau 
searchindonesia.com atau sumpahpalapa.net  Inisiatif-inisiatif penggunaan IT 
dan Internet di luar institusi pendidikan formal tetapi masih berkaitan dengan 
lingkungan pendidikan di Indonesia sudah mulai bermunculan. Salah satu 
inisiatif yang sekarang sudah ada adalah situs penyelenggara "Komunitas 
Sekolah Indonesia". Situs yang menyelenggarakan kegiatan tersebut contohnya 
plasa.com dan smu-net.com  
 
IT Sebagai Media Pembelajaran Multimedia  
Kerjasama antar pakar dan juga dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan 
secara fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dahulu, seseorang harus 
berkelana atau berjalan jauh menempuh ruang dan waktu untuk menemui 
seorang pakar untuk mendiskusikan sebuah masalah. Seorang santri harus 
turun gunung naik gunung hanya untuk menemui seorang Kiayi untuk berguru. 
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Saat ini hal ini dapat dilakukan dari rumah/pondok dengan mengirimkan email. 
Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar menukar data 
melalui Internet, via email, ataupun dengan menggunakan mekanisme file 
sharring dan mailing list. Bayangkan apabila seorang mahasiswa di Sulawesi 
dapat berdiskusi masalah teknologi komputer dengan seorang pakar di 
universitas terkemuka di pulau Jawa. Mahasiswa dimanapun di Indonesia dapat 
mengakses pakar atau dosen yang terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. 
Batasan geografis bukan menjadi masalah lagi.  Sharing information juga sangat 
dibutuhkan dalam bidang penelitian agar penelitian tidak berulang (reinvent 
the wheel). Hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi dan lembaga penelitian 
dapat digunakan bersama-sama sehingga mempercepat proses pengembangan 
ilmu dan teknologi.  Virtual university merupakan sebuah aplikasi baru bagi 
Internet. Virtual university memiliki karakteristik yang scalable, yaitu dapat 
menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak. Jika pendidikan 
hanya dilakukan dalam kelas biasa, berapa jumlah orang yang dapat ikut serta 
dalam satu kelas? Jumlah peserta mungkin hanya dapat diisi 40 - 50 orang. 
Virtual university dapat diakses oleh siapa saja, darimana saja. Penyedia 
layanan Virtual University ini adalah www.ibuteledukasi.com . Mungkin 
sekarang ini Virtual University layanannya belum efektif karena teknologi yang 
masih minim. Namun diharapkan di masa depan Virtual University ini dapat 
menggunakan teknologi yang lebih handal semisal Video Streaming yang 
dimasa mendatang akan dihadirkan oleh ISP lokal, sehingga tercipta suatu 
sistem belajar mengajar yang efektif yang diimpi-impikan oleh setiap ahli IT di 
dunia Pendidikan. Virtual School juga diharapkan untuk hadir pada jangka 
waktu satu dasawarsa ke depan.  Bagi Indonesia, manfaat-manfaat yang 
disebutkan di atas sudah dapat menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan 
Internet sebagai infrastruktur bidang pendidikan. Untuk merangkumkan 
manfaat Internet bagi bidang pendidikan di Indonesia:  
 Akses ke perpustakaan; perpustakaan merupakan sumber ilmu sebab 

disana terdapat berbagai kitab-kitab yang sudah digitalisasi, kita tinggal 
masuk ke situs e-library dan dengan mudah kita dapat membaca informasi 
yang dibutuhkan. 

 Akses ke pakar. Banyak cendikiawan muslim yang sudah menggunakan 
inyternet sebagai sarana da’wah dan komunikasi, kita sebagai santri boleh 
berkomunikasi dengan mereka baik melalui email atau web resminya, 
Misalnya dengan Harun Yahya (http://harunyahya.go.id) 

 Melaksanakan kegiatan kuliah secara online; di dunia pendidikan umum 
kuliah secara online bukan sudah mejadi sesuatu yang biasa. Di UPI 
mislnya, terdapat program BJJ PGSD dengan sistem pembelajaran melalui 
internet (80% perkuliahan di internet). 

 Menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan; 
Layanan akademik yang dimaksud adalah registrasi, kontrak perkuliahan, 
download silabus dan bahan-bahan perkuliahan yang lainnya. 

 Menyediakan fasilitas mesin pencari data;  
 Meyediakan fasilitas diskusi;  
 Menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah 
 Menyediakan fasilitas kerjasama 
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Lihatlah situs yang dibuat khusus untuk kepentingan pendidikan Islam yang 
dapat diakses oleh semua orang : 
 

 
 
Dalam  web tersebut, bnayak informasi pnting sebagai bahan pembelajaran 
Islam, dianytaranya : 
 Mozaiq Piqih Islam 
 Islam Kontemporer 
 Futuhul Ghaib 
 Hikmah 
 Ekonomi Syariah 
 Seputer Zakat 
 Konsultasi 
 Tanya Jawab 
 Bulletin Jumat 
 Seputar Ramadhan 

Selain itu, disediakan juga beberapa informasi artikel-artikel yang menarik, 
aktual dengan bahasa yang komunikatif. Hal ini menjadi bahan acuan untuk 
pembelajaran bagi para santri. Profil pesantren maya dewasa cukup banyak. 
Hal ini menjadi gejala yang positif bagi pengembangan lembaga pendidikan 
Islam di Indonesia, sehingga kita tidak kalah dengan negara-negara maju 
bahkan sesungguhnya media internet dapat memerangi derasnya informasi 
yang menyesatkan yang dihembuskan oleh negara-negara nin Islam yang 
menampilkan pemberitaan dan bahan-banah yang jauh dari unsur-unsur 
kebenaran. 
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D. ICT sebagai sarana Da’wah 

Meskipun jumlahnya masih sangat sedikit, kalangan umat Islam di Indonesia 
yang menggunakan Internet sebagai media dakwah jumlahnya kian hari kian 
bertambah. Total jumlah pengguna Internet di Indonesia saja terhitung baru 
sekitar 2  persen saja dari total penduduk Indonesia. Tetapi semangat 
berdakwah "walau hanya satu ayat" tersebut tidak mengurungkan niat para 
pelaku dakwah digital. 
 
Fenomena dakwah digital tersebut memang berkembang seiring dengan 
berkembangnya teknologi informasi (TI) di dunia. Internet komersial baru 
masuk ke Indonesia pada tahun 1994, dengan dibukanya IndoNet di Jakarta, 
sebagai Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia. Salah satu 
pelopor penggunaan Internet sebagai media dakwah adalah seperti yang 
dilakukan oleh kelompok Jaringan Informasi Islam (JII). JII yang dibidani oleh 
jebolan Pusat Teknologi Tepat Guna (Pustena) Masjid Salman ITB tersebut 
sudah sejak sekitar tahun 1997-1998 bergulat dengan teknologi e-mail yang 
diaplikasikan ke dalam pesantren-pesantren, membentuk apa yang disebut 
dengan Jaringan Pondok Pesantren. 
 
Kemudian pada sekitar tahun 1998-1999 mulai marak aneka mailing-list (milis) 
Indonesia bernuansa Islami semisal Isnet, Al Islam dan Padan Mbulan. Baru 
kemudian pada tahun 1999-2000 bermunculanlah situs-situs Islam di 
Indonesia, yang tidak sekedar situs-situs institusi Islam, tetapi berisi aneka 
informasi dan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh umat Islam. Maka 
lengkaplah Internet menjadi salah satu media rujukan dan media dakwah Islam 
Indonesia. 
 
Dari beberapa contoh aplikasi Internet di atas, maka dapat ditarik satu 
pemahaman umum bahwa Internet memang  merupakan media yang efektif 
bagi dakwah dan penyebaran informasi. Meskipun demikian Internet tidak 
akan bisa menggantian perang ulama, kiai dan ustadz. Demikian ditegaskan 
oleh Onno W. Purbo, praktisi Internet yang kerap memberikan dakwah 
Internet ke pesatren-pesantren. Menurut Onno, Internet hanyalah sebuah 
media komunikasi. "Justru seorang pendakwah dapat dengan mudah memiliki 
jutaan umat saat mereka menggunakan Internet," ujar Onno. 
 
Sedangkan Ahmad Najib Burhani, pengamat Islam yang kerap menulis tentang 
teknologi dan agama, menyatakan bahwa Internet memungkinkan setiap orang 
untuk bertanggung-jawab secara individu, termasuk soal agama. "Tetapi yang 
menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah Internet bisa menjadi tempat 
yang tepat untuk suatu proses penjelajahan kehidupan beragama yang penuh 
makna," ujar Najib. Menurut Najib, mengutip Steven Walman pendiri 
BeliefNet, Internet bisa menjadi alternatif media ketika seseorang sangat 
disibukkan dengan aktifitas kesehariannya sehinga tidak dapat mengikut acara 
keagamaan yang memerlukan kehadiran fisik. 
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E. ICT sebagai sarana promosi lembaga pesantren 

Promosi menjadi bagian penting untuk pengembangan lembaga, 
lembaga apapun termasuk pesantren. Bagaimana umat mengetahui kiprah 
lembaga kalau tidak dipublikasikan dengan perencanaan yang baik, dengan 
bahan / content yang sudah dipersiapkan dengan baik. Promosi  ini penting, 
karena bertujuan untuk syi’ar keislaman bahwa lembaga pendidikan Islam 
selalu tegak berdiri, juga sebagai saran aktualisasi lembaga yang buka berarti 
riya, namun untuk menunjukan bahwa lembaga yang dikembangkan dengan 
dana umat sudah berjalan dengan baik.  

Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan islam yang mempublikasikan 
lembaganya melalui inyernet (berbasis web) mulai dari tingkat dinniyah, 
tsanawiyah, aliyah bahkan perguruan tinggi Islam. Lembaga pesantren yang 
sifatnya informal juga sudah banyak yang memanfaatkan internet untuk 
publikasi. Tengok saja lembaga seperti Pondok Pesantren Modern Islam 
Assalaam Surakarta yang memiliki web seperti di bawah ini : 

 

 
 

Homepage ; Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta 
 
Melalui web ini ditampilkan secara lengkap informasi seputar pesantren, 
meliputi : sejarah berdiri, visi dan misi pesantren, lembaga pondok, pimpinan 
pesantren, tenaga pengajar, kurikulum pendidikan pesantren, kalender 
akademik, pasilitas pesantren, denah lokasi, konsultasi santri dan lain-lain. 

 Sedikit berbeda dengan profil di atas, Pesantren Darus Sholah, 
memiliki profil lembaga dengan nama Darus Sholah Online memiliki profil 
yang tidak kalah menarik, menampilkan berbagai hal tentang aktivitas 
pesanytren, publikasi melalui video tentang kegiatan pesantren, berita seputar 
pesantren, termasuk informasi dan jalinan alumni. Terdapat juga informasi 
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umum tentang lembaga pendidikan formal dan nonformal. Lihatlah profil web 
di bawah ini. 

 

 
 

Homepage ; Darus Sholah Online 
 
F. ICT sebagai sarana penunjang bisnis 

Lembaga pesantren di Indonesia sudabanyak yang bergerak tidak hanya dalam 
bidang pendidikan dan sosial tetapi juga bidang bisnis. Meski buka fokus 
utama, kegiatan bisnis penting untuk di kembangkan di pesantren, sehingga 
lembaga pesantren tidah hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari 
sumbangan umat namun juga dapat berdiri sendiri secara profesional. 
Ekonomi kerakyatan yang diusung oleh lembaga pesantren harus pula 
dip[erkuat dengan teknologi informasi apakah itu sebagai saran utama 
kegiatan bisnis, atau sebagai sarana penunjang. Sebagai sarana utama, misalnya 
klain dapat melakukan transaksi bisnis di internet, sebagai sarana penunjang 
internet sebagai sarana promosi bisnis.  
 
Tengok saja salah satu contoh yang menjadikan web sebagai sarana bisnis 
untuk promosi. Daarut Tauhid memiliki beberapa sektor bisnis untuk 
menghidupi lembaga pesantrennya diantara sekian bisnisnya adalah 
guesthouse islami ala DT. Dalam situsnya ditampilkan berbagai hal tentang 
fasilitas yang dimiliki oleh quest house tersebut. Diantaranya fasilitas, tarif, 
informasi wisata yang disediakan oleh DT, dan fasilitas lainnya yang 
ditawarkan. Lihatlah web sitenya sebagai sarana promosi di bawah ini : 
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G. ICT sebagai sarana penunjang administratif pesantren 

Dukungan teknologi informasi yang jug sangat penting untuk pengembangan 
lembaga pesantren adalah untuk hak-hal yang berhubungan dengan 
administrasi. Lembaga seperti pesantren terbiasa untuk membuat dokumen-
dokumen dalam membuat laporan kegiatan, membuat proposal, membuat 
surat kerja sama, mengolah dokumen, membuat dan menyusun administrasi 
santri, dll, Terlebih jika lembaga pesanyren tersebut memiliki lembaga formal 
seprti pendidikan umum mulai Diniah, tsanawiyyah, Aliyyah bahkan perguruan 
tinggi, tentu saja dukungan TI sepert haknya komputer amat sangat 
dibutuhkan. Software yang dibutuhkan untuk hal tersebut setidaknya program 
pengolah kata (word processing), program pengolah angka (spreadsheet) dan 
lain-lain.  

 
H. ICT sebagai sarana Ukhuwah 

Masuknya Internet dalam aspek kehidupan umat Islam mulai menggeser 
pemikiran-pemikiran lama. Menjadi santri kini tidak harus diidentikkan dengan 
sarung dan mengaji di langgar saja. Sekedar contoh, para santri Pesantren 
Darunnajah di Ulujami Jakarta Selatan ternyata telah akrab dengan e-mail 
karena di dalam pesantren tersebut ada sebuah warnet yang dipergunakan 
bergantian antara santri pria dan wanita. Ada pula pesantren Annida di Bekasi, 
yang memang telah benar-benar memberikan materi pendidikan e-mail dan 
Internet kepada para santri-santrinya. 
 
Dengan bermodalkan sepuluh komputer yang terkoneksi ke Internet, maka 
setiap hari selalu diberikan materi-materi Internet secara bergiliran. 
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Menggunakan Internet pun bisa dianggap sebagai suatu ibadah. Masjid At-Tin 
di komplek Taman Mini misalnya, di dalamnya terdapat sebuah warnet dengan 
10 buah komputer. Administrasi warnet tersebut berada di bawah Bidang 
Dakwah dan Pendidikan Yayasan At-Tin, sebagai pengelola Masjid tersebut. 
 
Dengan semakin beragamnya aplikasi Internet sebagai media dakwah, kini ada 
sebutan santri virtual, yang dicetuskan oleh situs PesantrenVirtual.com. Para 
santri virtual tersebut dapat saling berdakwah menggunakan milis 
pesantren@yahoogroups.com. Milis yang awal didirikan pada Agustus 1999 
hanya beranggotakan 41 orang, kini telah mencapai lebih dari 2300 anggota. 
Kekuatan milis sebagai media dakwah memang bukan hal yang sepele. Jika kita 
mengetikkan keyword "Islam" di YahooGroups.com, maka akan didapat 2254 
milis yang membahas soal Islam dari berbagai bahasa dan negara. Bahkan kini 
tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia versi Departemen Agama pun dapat 
disimak di milis Tafsir-Quran@yahoogroups.com yang didirikan pada Agustus 
2000 dan telah memiliki anggota sebanyak 1144 orang. 
 
Kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai seorang muslim ternyata sama 
pentingnya dengan dakwah itu sendiri. Buktinya, pengguna webmail 
MyQuran.com tercatat lebih dari 40 ribu anggota. Sebagian dari para anggota 
tersebut juga aktif di forum diskusi online di situs tersebut. Situs 
MyQuran.com yang didirikan pada Juli 1999 merupakan situs portal informasi 
Islam. Jika merindu akan suara adzan dari Mekkah, maka MyQuran.com 
memiliki link yang dapat mengumandangkan adzan tersebut. Bahkan dapat juga 
diniikmati alunan pembacaan kitab suci Al-Qur'an lengkap 114 surah. 
 

I. ICT sebagai sarana Informasi Hukum Islam (Syari) 
Salah satu informasi yang harus dimiliki oleh umat islam adalah tentang 
hukum-hukum dalam islam, salah satunya adalah hukum tentang kehalalan dari 
sebuah produk. Salah satu sarana ICT yang memberikan informasi kehalalan 
produk adalah IndoHalal.com. 
 
IndoHalal.com merupakan sebuah situs konsultasi status kehalalan produk-
produk yang ada di pasaran. Tujuan situs tersebut, menurut Jaja Triharja 
selaku salah satu pendiri IndoHalal.com, adalah untuk mensosialisasikan 
pentingnya produk halal kepada masyarakat luas, mendorong semakin banyak 
produsen untuk mendapatkan sertifikat halal melalui lembaga Auditor dan 
inspektor yang ada serta menjadi mitra untuk mempermudah masyarakat 
dalam memperoleh berbagai jenis produk halal. 
 
IndoHalal.com didirikan pada Februari 2001 yang merupakan sebuah divisi di 
bawah perusahaan Haltek Integra Media yang bergerak di bidang TI serta 
sebagai pengelola ISP INDOSATnet Bogor. Rencana kedepan, situs tersebut 
akan dilepas dari perusahaan induk dan menjadi perseroan yang sahamnya 
akan dijual kepada publik. IndoHalal.com tengah dikembangkan menjadi 
sebuah situs B2B dan B2C sehingga diharapkan nantinya dapat bekerjasama 
dengan masyarakat untuk membuat semacam toko swalayan serba halal. 
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IndoHalal.com juga menjalin kerjasama dengan milis halal-baik-
enak@yahoogroups.com. Fasilitas unggulan yang disediakan IndoHalal.com 
saat ini adalah konsultasi produk halal yang diasuh langsung oleh Dewan Pakar 
dari ahli pangan IPB yaitu Anton Apriyantono. Selain itu tersedia pula disajikan 
pula berbagai artikel sebagai bahan edukasi halal ke masyarakat dan database 
daftar produk halal yang up-to-date. Produk halal tersebut didukung oleh LP 
POM MUI. Pengunjung rata-rata perharinya aalah sebanyak 200 pengunjung. 
Tim operasional terdiri dari redaksi 3 orang, webmaster 1 orang, dewan 
pakar 2 orang dan marketing 1 orang. Sebagian besar mendapat gaji dari 
perusahaan, dan sebagian lagi kompensasinya tidak berupa gaji. 
 
Menurut Jaja, apa yang dilakukan oleh IndoHalal.com merupakan salah satu 
bentuk dakwah yang dilakukan melalui Internet. Konsepnya dengan 
menyebaran informasi tentang halal ini secara meluas dan terus menerus 
dengan berbagai metoda kepada masyarakat. Bagi umat Islam kalangan 
menengah ke atas, peran Internet cukup efektif sebagai media dakwah dan 
informasi. 
 

 
 
Ikhtisar : 
Keberadaan TI khususnya internet sudah tidak diragukan lagi fungsi dan perannya 
khususnya untuk pengembangan pesantren. Setidahnya terdapat beberapa fungsi 
IT untuk pesantren, yaitu : sebagai sarana promosi dan publikasi, sarana syariah, 
sarana ukhuwah, sarana da’wah dan terutama sebagai media pendidikan 
(tarbiyah). 
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