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PENDAHULUAN

Yayasan Pendidikan Kristen Yahya (YPK Yahya) adalah suatu yayasan yang menangani proses pendidikan mulai dari Kelompok Bermain (KB) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU). Laboratorium komputer dalam kegiatan proses belajar mengajar ini ikut ambil bagian.
Salah satu dari uraian Misi dan Visi serta program jangka panjang YPK Yahya adalah menjalin kerjasama yang seluas-luasnya baik dengan orang tua murid siswa maupun dengan pihak luar. Salah satu sasaran dari program jangka panjang itu adalah mempunyai akses internet untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di YPK Yahya.
Laboratorium komputer mulai berdiri sendiri (milik Yayasan) sejak bulan Agustus 1996. Pada waktu itu laboratorium komputer hanyalah digunakan untuk proses belajar mengajar.
Laboratorium komputer saat ini menangani siswa-siswi mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Umum dalam proses belajar mengajar. Selain menangani siswa, laboratorium komputer juga menangani masalah-masalah administrasi sekolah yang behubungan dengan komputerisasi.

URAIAN

Pendidikan komputer untuk saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu YPK Yahya mendirikan sebuah laboratorium komputer yang menangani proses belajar mengajar dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Umum, bahkan diharapkan dapat dikembangkan untuk orang luar.
Kebutuhan akan informasi semakin dibutuhkan, baik dikalangan perindustrian maupun di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu laboratorium dituntut oleh pengurus yayasan untuk selalu siap melayani seluruh informasi yang dibutuhkan dengan cepat.
Di dalam  program jangka panjang YPK Yahya mempunyai program yaitu mencari mita kerja dan juga membuat jejaring dengan orang tua siswa ataupun pihak luar sekolah.
Pada awal pendirian laboratoium komputer ini sudah muncul ide untuk mempunyai akses internet, tetapi karena pada masa mula-mula pendirian laboratorium komputer kita belum mempunyai informasi yang kuat, maka akses internet ini belum terlaksana.
Barulah pada kira-kira tahun 1998 pihak AI3-ITB mengadakan seminar mengenai akses internet, dan pada waktu itu pihak sekolah kami ikut diundang. Melalui pertemuan itu bertambahlah wawasan kami bahwa memang betul kita sudah saatnya untuk memiliki jaringan internet ini.
Setelah melalui pergumulan dan perdebatan yang cukup pelik, akhirnya pada bulan Agustus 1999 laboratorium komputer ikut bergabung dengan AI3-ITB. Saat ini seluruh siswa-siswi SLTP dan SMU mempunyai alamat email masing-masing. Selain siswa-siswi SLTP/SMU, guru-guru juga tidak mau ketinggalan. Akhirnya sekarang seluruh guru yang ada di Yayasan Pendidikan Kristen Yahya mempunyai alamat email.
Dengan adanya fasilitas internet ini ada beberapa harapan kami. Harapan-harapan itu antara lain :
	Dengan fasilitas email komunikasi dapat berjalan lancar.

	Sering kali setiap informasi yang diterima/dikirim oleh seseorang dengan perantara orang lain dapat berbeda.

Selama ini komunikasi antar tiap individu menggunkan media telepon (dianggap media paling efektif), dengan media telepon ini ada beberapa kelemahan. Kelemahan itu antara lain jika orang yang kita kehendaki tidak berada di tempat, dan kita sering kali menitipkan pesan. Pesan yang dititipkan tersebut sering kali salah dalam penyampaiannya.
Selain media telepon, media surat juga cukup efektif. Tetapi dengan metoda surat ini paling cepat adalah satu hari, itupun jika bagian expedisi dapat mengirimnya dengan cepat. Masalahnya adalah bagaimana jika surat yang akan kita kirim sangat penting dan jumlahnya banyak?
Untuk mengatasi itu semua mungkin media email inilah yang dianggap lebih baik. Dengan media ini kita dapat mengirim informasi dengan cepat dan berjumlah banyak.
	Fasilitas Browse dapat membantu mencari informasi

	Mencari informasi pada saat dimana saja dan kapan saja sangatlah diharapkan oleh setiap orang, terutama yang bergerak dibidang pendidikan.

Internet memberikan cukup banyak informasi yang dapat memenuhi kebutuhan setiap orang (tentu saja tidak ketinggalan perlu pikiran yang dewasa, karena tidak semua informasi yang diberikan oleh internet benar dan tidak semuanya juga salah). 
Diharapkan dengan fasilitas browse ini guru-guru dan siswa-siswi sekolah Yahya dapat semakin banyak menerima dan membaca informasi yang mereka inginkan.
Fasilitas internet yang kita miliki saat ini hanyalah baru dapat memenuhi fasilitas emai, untuk fasilitas browse laboratoium komputer Yahya belum dapat menggunakannya.
Tapi sangatlah disayangkan, siswa-siswi dan guru-guru YPK Yahya tidaklah terlalu dapat memanfaatkan fasilitas ini. Menurut pengamatan saya sebagai koordinator laboratorium komputer faktor terbesar yang menyebabkannya adalah sangat sedikit yang memiliki rekan yang mempunyai fasilitas email ini.
Faktor lainnya adalah mungkin dikarenakan guru-guru dan siswa-siswi merasa riskan untuk masuk kedalam laboratorium komputer. Karena selama ini yang mempunyai akses jaringan LAN (Local Area Network) hanyalah di dalam laboratorium komputer. 
Rencana jangka panjang dari laboratorium komputer adalah mengembangkan jaringan untuk diseluruh sekolah. Diharapkan dengan adanya jaringan disetiap ruang guru dan perpustakaan dapat mengembangkan minat akan internet ini.
Kurangnya informasi tentang kebutuhan dan manfaat internet juga merupakan suatu faktor yang juga mempengaruhi jarangnya guru-guru dan siswa-siswi menggunakan fasilitas ini. Rasa kurang percaya yang cukup tinggi juga merupakan salah satu faktor.

PENUTUP

Demikian kira-kira keadan dan perkembangan fasilitas komputer dan internet yang ada di Sekolah Kristen Yahya. 
Setelah pertemuan ini saya berharap dapat lebih memberikan pengertian dan wawasan kepada guru-guru dan seluruh siswa akan gunanya akses internet.
Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat mengikuti acara ini dan memberikan kesempatan untuk memberikan paper saya ini.
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