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Yang Terhormat
Bapak Rektor dan pimpinan Universitas Kristen Duta Wacana
Bapak / Ibu Pengajar Universitas Kristen Duta Wacana
Undangan Yang Kami Hormati


Selamat pagi.

Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehormatan yang diberikan pada kami.
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Pada kesempatan ini kami akan berusaha membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi khususnya Internet untuk dunia pendidikan. Penekanan pada strategi pembangunan maupun pemanfaatan teknologi tersebut untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin akan dicoba di bahas pada kesempatan ini.
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Internet akan menjadi fokus pembicaraan pada kesempatan ini. Tampaknya kita perlu mengakui bahwa sebagian besar masyarakat masih melihat Internet sebagai suatu yang sifatnya trendy dan memerlukan biaya tinggi untuk memanfaatkannya. Sebetulnya kesan ini merupakan kesan yang kurang benar. Untuk memberikan gambaran yang lebih “user friendly” kami mencoba memberikan melalui pengalaman pribadi selama lebih dari lima belas (15) tahun menggeluti dunia teknologi informasi sejak kami masih duduk di sekolah menengah atas di Bandung - dilanjutkan sebagai mahasiswa ITB maupun mahasiswa paska sarjana di Canada hingga akhirnya sebagai dosen di ITB mencoba membangun jaringan di kampus ITB maupun di Indonesia pada umumnya.
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Berawal dari keinginan untuk memiliki radio CB (Citizen Band); waktu itu di tahun 76-77 teman-teman banyak menggunakan CB. Sayang orang tua kami sebagai pegawai negeri tidak cukup memiliki uang untuk membelikan putranya sebuah radio CB. Akhirnya setelah selama kira-kira 2 tahun mendengarkan radio SW di 80 meter, kami berhasil membuat sendiri pemancar AM 80 meter menggunakan tabung 6V6 dan power 807. Aktifitas di amatir radio terus berlanjut hingga akhirnya di tahun 1986-an bersama rekan-rekan ORARI di Lokal Cibeunying Bandung berhasil mendirikan stasiun radio packet untuk komunikasi data antar komputer yang pertama untuk Lokal ORARI di Indonesia. Disini tampak keuntungan teknologi informasi bahwa jika kita cukup telaten untuk mendengarkan diskusi-diskusi yang dilakukan selama beberapa tahun, secara tidak langsung kita akan menyerap ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Hal yang sama dilakukan pada saat kami belajar pada program paska sarjana di Canada. Mulai dari tahun 1987 kami aktif di amatir radio di Canada hingga akhirnya kembali ke Indonesia tahun 1993. Dalam selang enam (6) tahun tersebut, kami memonitor berbagai kelompok diskusi secara elektronik menggunakan fasilitas E-mail dan Newsgroup yang ada di jaringan komputer yang kemudian hari dikenal sebagai Internet. Banyak sekali ilmu yang dapat ditimba dari berbagai diskusi di jaringan komputer tersebut. Berbagai file program dapat dengan mudah diperoleh bahkan sebagian dengan source code-nya sehingga sangat memudahkan bagi kita yang ingin mempelajari lebih lanjut berbagai teknik komputer. Untuk keperluan itu semua peralatan yang kami gunakan bukanlah peralatan yang canggih untuk kategori sekarang ini. Kami menggunakan PC/XT yang sekarang sulit untuk diperoleh dipasaran, sebuah walkie talkie dan modem untuk radio. Peralatan ini cukup mudah diperoleh bahkan dibuat sendiri. Dengan peralatan sederhana tersebut kami mencoba mempelajari berbagai teknik jaringan komputer yang nantinya dikenal sebagai Internet.

Pada masa tersebut, cukup banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar diluar negeri - pada tahun 1990-an kami yang suka sekali dengan teknologi komputer & mikroelektronika membentuk kelompok diskusi untuk berdiskusi dalam bahasa Indonesia tentunya tentang berbagai hal yang berkaitan dunia komputer yang berlokasi di:

pau-mikro@ee.umanitoba.ca

hingga kini mailing list tersebut masih beroperasi dan merupakan mailing list yang legendaris tempat berkumpulnya para aktifis Internet Indonesia yang kemudian membangun dasar terbentuknya jaringan Internet di Indonesia seperti sekarang ini. Mailing list tersebut terbuka untuk umum sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat awam untuk mengikuti dari dekat berbagai usaha yang dijalankan. Untuk berlangganan dapat dengan mudah dilakukan dengan cara mengirimkan E-mail meminta untuk berlangganan ke:

pau-mikro-request@ee.umanitoba.ca

Pembangunan Internet di Indonesia berawal di tahun 1992-an di motori oleh rekan-rekan di BPPT, LAPAN dan UI menggunakan teknik packet radio yang dikenal di ORARI. Perkembangan Internet di Indonesia sangat eksponensial, di tahun 1994 kecepatan dari Indonesia ke Internet hanya 64Kbps waktu itu hanya ada IPTEK-NET. Pada tahun 1995 naik secara cukup drastis yaitu 640Kbps dengan banyaknya ISP di Indonesia. Hari ini di bulan Oktober 1996, kecepatan dari Indonesia ke Internet telah melebihi 7Mbps. Salah satu milestone yang berhasil kami capai adalah keberhasilan membangun stasiun bumi untuk hubungan langsung dengan Internet melalui Jepang pada kecepatan tinggi pada tanggal 27 September 1996. Terobosan kami lakukan dengan menggunakan Ku-Band untuk komunikasi tersebut yang merupakan yang pertama kali di Indonesia menggunakan Ku-Band untuk komunikasi melalui satelit secara serius.

Pembangunan Internet merupakan sebuah proses pembangunan yang me-rakyat dan sangat demokratis. Keberhasilan yang ada selama ini khususnya di ITB adalah karena pelibatan pada mahasiswa secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan yang ada. Bahkan para mahasiswa diberikan tanggung jawab penuh pada pembangunan jaringan di berbagai lab maupun unit yang ada di ITB. Hal ini jarang terjadi di perguruan tinggi lain, pengalaman kami di ITB menunjukan bahwa dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan profesi tersebut selain memberikan dampak positif sisi keilmuan mahasiswa tersebut juga memberikan rasa memiliki yang tinggi pada jaringan yang di bangunnya. Dalam konsep pembangunan wilayah, strategi ini sering dikenal sebagai community based bottom-up development yang sangat strategis dalam proses pembangunan di Indonesia pada umumnya.
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Aplikasi utama yang akan dijalankan pada Internet tersebut adalah untuk menunjang / keperluan pendidikan dan penelitian. Mari kita telaah lebih lanjut berbagai aplikasi utama yang ada di Internet dan kemungkinan penggunaannya untuk keperluan pendidikan & penelitian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa aplikasi yang penting adalah:

Aplikasi 
Keuntungan Yang Diperoleh
E-mail
Berhubungan langsung & pribadi tanpa mengenal batas waktu, ruang (tempat, negara, kota dll), birokrasi.
Mailing List
Diskusi secara elektronik menggunakan fasilitas E-mail - dapat digunakan untuk kelas-kelas jarak jauh. Saat ini ada sekitar 1000-2000 mailing list elektronik dari berbagai bidang di Internet.
Newsgroup
Konperensi secara elektronik - dapat digunakan untuk kelas jarak jauh. Saat ini ada sekitar 20.000 Newsgroup dari berbagai bidang di Internet.
File Transfer Protocol (FTP)
Fasilitas ini untuk melakukan pengambilan arsip file secara elektronik. Berbagai laporan penelitian dapat diambil & disebar luaskan menggunakan fasilitas ini. Banyak sekali mesin di Internet yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip elektronik.
World Wide Web (WWW)
Database yang sifatnya terdistribusi - saat ini ada sekitar 2800 journal yang secara elektronik dapat diakses menggunakan fasilitas Web ini. Di samping itu, banyak informasi lainnya yang dapat diakses menggunakan fasilitas Web ini, seperti NASA, NSF, dll.
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Sedemikian banyak aplikasi dan keuntungan yang diperoleh dari Internet tentunya perlu strategi yang baik untuk memanfaatkan semua keuntungan yang ada secara maksimal. Dari pengalaman kami selama lebih dari dua tahun membangun Internet di ITB yang bertumpu pada swadaya masyarakat di kampus ITB dapat disimpulkan beberapa pendekatan / langkah penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan Internet di sebuah kampus. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

·	Internet baru akan menguntungkan jika digunakan oleh sebanyak mungkin pengguna dalam kampus tersebut. Jika dibatasi pada segelintir orang yang menggunakan Internet dalam kampus maka akan sulit untuk mempertahankan keberadaan akses Internet di kampus tersebut di kemudian hari.
·	Mahasiswa merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pembangunan Internet di sebuah kampus. Pelibatan mahasiswa secara langsung mahasiswa dalam pembangunan Internet di sebuah kampus akan menimbulkan dampak yang sangat positif kepada para mahasiswa baik dari segi keilmuan, segi pendanaan pembangunan jaringan maupun segi rasa memiliki jaringan tersebut.
·	Proses pembudayaan Internet di sebuah kampus akan memakan waktu sekitar satu sampai dua tahun lamanya tergantung ke aktifan kita dalam mengajak rekan-rekan di kampus untuk berpartisipasi. Aktifitas dapat dibangun dengan lebih mudah dengan menyediakan beberapa sarana mailing list untuk berdiskusi.
·	Sebaiknya jangan terlalu berfikir bahwa semua fasilitas harus disediakan oleh pihak universitas. Pada kenyataanya masing-masing pengguna nantinya akan dengan senang hati berpartisipasi menggunakan fasilitas yang dimiliki secara pribadi untuk keperluan Internet tersebut jika jelas keuntungan yang akan diperolehnya.
·	Pelatihan-pelatihan / workshop sebaiknya secara periodik dilakukan untuk membuka wawasan para pengguna jaringan. 

Dengan adanya Internet di kampus-kampus di Indonesia apa yang perlu kita lakukan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dari-nya? Ada beberapa hal yan sangat strategis yaitu:

·	Intinya sebuah kampus harus mampu menjadi produsen Informasi yang menghasilkan informasi untuk di konsumsi masyarakat banyak. Semakin banyak audience / pembaca informasi tersebut maka semakin beruntunglah universitas tersebut.
·	Untuk keperluan tersebut masyarakat pengguna di kampus perlu di arahkan bukan hanya menjadi konsumen informasi & hanya mengambil berbagai informasi dari Internet, tapi juga disediakan fasilitas-fasilitas untuk meletakan informasi hasil karya mereka untuk di tampilkan ke Internet.
·	Secara praktis bentuk penampilan yang umum dapat digunakan adalah Web server, FTP server maupun aktif di berbagai mailing list.
·	Pada tingkat lanjut, kita dapat mulai mengaktifkan berbagai layanan untuk melayani mahasiswa dari universitas lain dalam bentuk kuliah-kuliah jarak jauh sebagai komplemen system universitas yang ada untuk mendayagunakan sumber daya yang terbatas yang ada di universitas masing-masing.
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Kami tutup sekian dulu ceramah ilmiah tentang aplikasi maupun strategi penerapan Internet untuk dunia pendidikan. Kami berharap dapat memberikan sedikit masukan daam usaha pengembangan jaringan Internet di kampus.

Terima kasih.

Onno W. Purbo

