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Assalamu’alaikum Wr Wb. 

Dengan adanya fasilitas media komunikasi atau informasi melalui web atau media sosial lain maka kita 
memiliki kemudahan untuk menyampaikan segala hal informasi yang berkaitan dengan pengumuman atau 
informasi yang penting yang harus disampaikan kepada semua pihak khususnya dalam hal ini untuk dosen 
dan mahasiswa atau masyarakat umum. Saai ini fakultas teknik sedang mengimplementasikan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Salah satu standard melampaui dari standar SPMI itu adalah standar 
melaksanakan sistem informasi atau komunikasi. Oleh karena itu melalui media ini sangat layak atau 
sangat sesuai untuk mengimplementasikan salah satu standar melampaui tersebut. 

Namun dalam hal ini perlu ada satu pengelolaan dalam hal pengisian atau konten dari informasi yang 
disampaikan. Juga updating informasi yang juga harus dilakukan setiap saat agar tujuan dari standar 
komunikasi atau sistem informasi tersebut bisa tercapai. Setelah itu  harus memTim ICT harus membuat 
suatu alat ukur apakah informasi yang disampaikan melalui media yang kita pakai ini sudah tercapai atau 
belum, sudah dirasakan manfaatnya atau belum oleh semua stakeholders. 

Untuk itu perlunya tim IT atau ICT membuat dan menyusun  kuisioner untuk stakeholders dalam periode 
tertentu untuk mengetahui apakah informasi itu sudah cukup informatif, cukup bermanfaat, atau apakah 
sudah sampai kepada semua stakeholders. Dalam kesempatan ini saya menghimbau dan mengharapkan 
agar kita memanfaatkan sebaik-baiknya media yang kita pakai ini untuk meningkatkan kualitas Tridarma 
Perguruan Tinggi. Karena informasi ini menyangkut setidaknya tridarma tersebut yaitu pendidikan atau 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian tim ICT yang ada sudah 
berusaha sebaik-baiknya untuk selalu menginformasikan yang terbaru serta akurat namun kami 
mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan kedepan. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf 
apabila dalam penyampaian informasi yang kami sampaikan belum memenuhi harapan kita semua. 



Terima kasih. Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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