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Dengan Hormat:

	Mohon dipertimbangkan artikel kami yang berjudul "Implementasi jaringan komputer untuk pendidikan dan penelitian di Indonesia" untuk diterbitkan dalam rubik Sains di KOMPAS.

	Kritik dan saran tentunya selalu kami tunggu dengan senang hati.

	Terima kasih atas perhatian yang diberikan.


Salam,



Onno W. Purbo


IMPLEMENTASI JARINGAN KOMPUTER UNTUK
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI INDONESIA


Onno W. Purbo


	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dicanangkan sebagai salah satu prioritas yang penting dan strategis dalam PJPT II. Keberhasilan pengembangkan SDM seperti yang dicanangkan dalam GBHN hanya mungkin terlaksana jika ditunjang sebuah sistem informasi yang dapat di akses dan di dukung keberadaannya oleh SDM ybs. Sistem informasi tsb. dapat meliputi integrasi berbagai perpustakaan, jurnal ilmiah, majalah ilmiah dan media elektronik. Dari sekian banyak sistem informasi, barangkali yang mempunyai nilai sangat strategis, terutama dengan terbuka dan berkembangnya dunia komputer, adalah keberadaan jaringan komputer yang mengkaitkan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Hal ini menjadi lebih penting lagi dengan akan berkembangnya ISDN di Indonesia. Tulisan ini akan menyoroti jaringan komputer Paguyuban yang sudah beroperasi selama hampir dua tahun dan terus berkembang. Jaringan Paguyuban merupakan sebuah jaringan komputer non-profit untuk pendidikan dan penelitian.
	Tanpa banyak diketahui oleh masyarakat umum, dunia pendidikan tinggi dan beberapa lembaga penelitian telah mengembangkan sendiri sebuah jaringan komputer yang sifatnya informal (tidak terkait pada birokrasi) dan di bangun atas inisiatif staf-staf yang berdedikasi di lembaga-lembaga tersebut. Saat ini lembaga pendidikan / penelitian yang beroperasi 24 jam di jaringan ini adalah ITB, UI, ITENAS, UGM, BPPT, LAPAN, LIPI (di Bandung), Kantor Menteri Lingkungan Hidup dll. Perkembangan ini ternyata telah menarik beberapa unit Litbang di beberapa industri untuk bergabung dan bertukar pikiran seperti PT. INTI, PT. USI/IBM dan PT. ATW. Di samping lembaga-lembaga yang telah bergabung ini, ada beberapa universitas / lembaga lain yang sedang mempersiapkan SDM-nya untuk bergabung, antara lain, ITS, UNPAD, UNPAR, STT-Informatika, UNHAS, UNIBRAW, LIPI (Serpong) dan masih banyak lagi. Bahkan Dewan Riset Nasional (DRN) yang merupakan lembaga tinggi negara untuk penelitian di Indonesia telah mencanangkan diri untuk bergabung ke jaringan komputer Paguyuban ini. Pesatnya perkembangan jaringan komputer Paguyuban ini dimungkinkan karena digunakannya media komunikasi radio yang relatif murah dan mudah diperoleh di samping digunakannya tata-cara komunikasi (protokol) standard yang digunakan di jaringan komputer internasional.
	Jaringan komputer yang sudah hampir dua tahun beroperasi ini, bertumpu pada tata-cara komunikasi TCP/IP (Transmission Control Protocol/InterNet Protocol) dan sebagian kecil bertumpu pada UUCP (Unix-to-Unix Copy Program). Kami menggunakan komputer mikro (PC) yang banyak di pasaran untuk membangun jaringan ini. Bahkan PC/XT sekalipun dapat kita gunakan untuk keperluan ini. Di samping itu, perangkat lunak yang dibutuhkan telah dapat kami buat sendiri di Indonesia. Bahkan beberapa usaha telah berjalan secara sistematis untuk terus mengembangkan perangkat lunak ini. Penggunaan TCP/IP di jaringan komputer Paguyuban memungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai jaringan komputer lokal (LAN) dan berbagai komputer (UNIX, DOS dll) menjadi satu kesatuan yang transparan bagi pengguna jaringan komputer Paguyuban. Perangkat lunak (termasuk source code-nya) yang telah kami kembangkan dapat diperoleh secara cuma-cuma / gratis untuk keperluan pendidikan dan penelitian dari anggota Paguyuban atau langsung dari penulis di PAU Mikroelektronika ITB. Karena sebagian besar perangkat keras dan lunak yang digunakan sangat mudah diperoleh, hal ini memudahkan perluasan jaringan komputer Paguyuban dalam mengkaitkan lembaga-lembaga lainnya.
	Usaha yang sistematis sedang berlangsung untuk mengatasi kelangkaan perangkat keras khususnya modem untuk mengkaitkan diri ke jaringan komputer Paguyuban. Salah satu hasilnya adalah dikembangkannya modem 1200bps sederhana yang rangkaiannya kami tampilkan dalam gambar. Modem ini digunakan sebagai perantara PC dengan perangkat radio komunikasi jarak jauh yang digunakan. Modem ini dapat dibuat dengan biaya kurang dari Rp. 100.000/buah bahkan jika kita cukup jeli dapat ditekan hingga Rp. 40.000-50.000/buah. Tentunya ada alternatif-alternatif lain yang mungkin kita gunakan untuk membangun modem ini. Rangkaian modem ini sangat sederhana sehingga tidak mustahil untuk dibuat sebagai prakarya elektronika siswa SLTA bahkan mungkin SLTP. Karena teknologi modem yang digunakan sangat sederhana, hal ini membuka kemungkinan usaha bagi industri kecil di Indonesia untuk menyediakan perangkat yang dibutuhkan.
	Salah satu usaha yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan perkembangan jaringan komputer Paguyuban ini adalah penelitian dan implementasi jaringan komputer regional tulang punggung berkecepatan tinggi 56Kbps (yang dapat dinaikan hingga 250Kbps) meliputi Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan seluruh peralatan yang kami buat sendiri di perguruan tinggi. Penelitian ini telah disetujui oleh DRN dalam Riset Unggulan Terpadu (RUT)-2 yang kami pimpin secara langsung. Penelitian ini melibatkan ITB dan UGM sebagai instansi peneliti utama dan menggabungkan kekuatan sekitar 15-20 orang staf di berbagai instansi, mahasiswa D3, S1, S2 dan teknisi. Penelitian ini dijadwalkan untuk dimulai tahun 1994 walaupun beberapa hasil awal telah tampak. Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kepadatan transmisi data yang akhir-akhir ini mulai dirasakan dengan pesatnya perkembangan jaringan komputer Paguyuban.
	Usaha lain yang tidak kalah strategis adalah membuka hubungan dan mengintegrasikan jaringan komputer Paguyuban dengan jaringan komputer InterNet di manca negara. Jika proses integrasi ke jaringan InterNet di manca negara dapat dilakukan, hal ini akan membuka kemungkinan yang lebih luas untuk meningkatkan teknologi maupun keadaan sosial-ekonomi bangsa Indonesia melalui proses transfer teknologi dengan manca negara. Usaha yang telah berjalan cukup lama oleh PUSILKOM-UI menggunakan SKDP masih terbatas pada UUCP pada kecepatan 2400bps. Terobosan yang cukup penting dilakukan oleh sebuah team yang diketuai oleh bapak Ir. Utoro (Lab. Radar EL-ITB) dalam program kerjasama PARTNERS dengan Jepang, Muangthai, Fiji dll menggunakan satelit ETS-V. Pada bulan November 1993 lalu, dalam percobaannya team ini telah berhasil menggunakan satelit ETS-V untuk jaringan komputer TCP/IP dan menghubungkan sebuah komputer di Lab. Radar EL-ITB ke Jepang dan InterNet pada kecepatan 38.4Kbps. Percobaan yang hampir sama pernah dilakukan oleh team LAPAN-BPPT untuk transmisi TCP/IP ke Jerman (Aachen) hanya kecepatannya dibatasi oleh kecepatan SKDP yang hanya 300-2400bps. Mudah-mudahan percobaan-percobaan ini dapat berkembang lebih lanjut menggabungkan jaringan komputer Paguyuban ke jaringan yang lebih luas.
	Pertanyaan yang sering diluncurkan masyarakat awam dengan keberadaan jaringan ini adalah "apa kegunaan jaringan komputer ini?". Aplikasi yang sering kami gunakan adalah memperlancar proses transfer teknologi melalui fasilitas konferensi elektronik maupun surat elektronik yang berjalan setiap hari tanpa henti sepanjang tahun. Semua ini didukung fasilitas untuk transfer berkas elektronik dan remote login yang mempercepat proses transfer teknologi maupun koordinasi antar instansi. Hal ini sangat mempercepat pembentukan SDM yang dibutuhkan untuk pembangunan di Indonesia menggunakan konsep jaringan komputer sebagai media pendidikan secara terbuka. Mudah-mudahan jaringan komputer Paguyuban dapat terus berkembang dan berkontribusi dengan baik kepada bangsa Indonesia dalam membentuk SDM yang dibutuhkan. Akhir kata, kami ingin mengucapkan rasa salut setinggi-tingginya kepada banyak teman-teman aktifis jaringan atas dedikasi dan pengorbanannya yang tanpa pamrih sehingga memungkinkan jaringan ini berdiri dan beroperasi.




























Onno W. Purbo, staf pengajar jurusan teknik elektro ITB dan staf peneliti PAU Mikroelektronika ITB.
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Rangkaian modem 1200bps sederhana untuk mengkaitkan PC ke radio untuk bergabung ke jaringan komputer Paguyuban.

