KEMUDAHAN INFORMASI ELEKTRONIK UNTUK
MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Onno W. Purbo



	Membaca dan mempelajari alam sekitarnya merupakan amanat yang pertama kali diturunkan. Berdasarkan amanat ini, adalah masuk diakal jika kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh merupakan pra‑syarat mutlak bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis akan mencoba melaporkan pembangunan secara informal sebuah jaringan komputer yang mengkaitkan berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Prasarana jaringan komputer sangat strategis sekali sifatnya untuk membangun SDM yang tangguh yang dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia.
	Barangkali tidak banyak pembaca yang mengetahui perkembangan jaringan komputer antar Universitas, Lembaga Penelitian dan Industri di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena memang perkembangan jaringan komputer ini banyak bertumpu pada inisiatif pribadi dari staff‑staff muda peneliti / pengajar di berbagai perguruan tinggi / lembaga penelitian dan sifatnya sangat informal. Jadi bukan proyek yang sifatnya nasional. Di samping itu, saat ini berjalan hampir tidak mengandalkan jalur‑jalur birokrasi maupun komando‑komando yang ada di universitas / lembaga penelitian karena jalur ini lebih sering justru memperlambat perkembangan yang ada (mudah-mudahan tidak selamanya demikian).
	Pada kesempatan ini penulis ingin memaparkan secara garis besar usaha‑usaha yang dilakukan oleh teman‑teman staf yang berdedikasi seperti rekan R.M.S.Ibrahim (PUSILKOM‑UI), Moch. Ichsan (LAPAN), Syahri (BPPT) dan Adi Indrayanto (PAU‑Mikroelektronika ITB). Jaringan komputer ini bertumpu pada sebuah "organisasi" informal (yang sifatnya hanya koordinatif) yang bernama Paguyuban TCP/IP yang sudah lebih dari satu tahun berjalan.
	Pada Gambar diperlihatkan peta jaringan komputer yang saat ini beroperasi selama 24 jam. Instansi yang tergabung adalah UI (Jakarta), PAU Mikroelektronika ITB (Bandung), STT‑Telkom (Bandung), LAPAN (Bogor dan Jakarta), BPPT (Jakarta), P3INKOM‑LIPI (Bandung), Kantor Menteri Lingkungan Hidup (Jakarta), PT. USI/IBM (Jakarta) dan yang menarik adalah beberapa himpunan mahasiswa dan unit aktifitas mahsiswa di ITB yang terhubung ke jaringan komputer. Tragisnya justru jurusan-jurusan di ITB belum ada yang terhubung (barangkali masih menunggu perintah Pak Rektor untuk bergerak? entah'lah).
	Untuk menghemat sumber dana yang ada; di samping sulitnya memperoleh dana untuk keperluan ini dari pemerintah, dengan sangat terpaksa kami menggunakan media komunikasi radio (teknik packet radio) pada Very‑High‑Frekuensi (VHF) maupun Ultra‑High‑Frekuensi (UHF) dengan peralatan‑peralatan yang dibuat / di beli sendiri oleh instansi yang bersangkutan. Mungkin perlu dicatat bahwa sebagian dana yang kami gunakan adalah uang‑uang pribadi dari staf‑staf muda yang berdedikasi ini. Hubungan ke luar negeri dilakukan melalui University of Aachen (Jerman) dan UUNET (Amerika Serikat).
	Di samping itu, cukup banyak individu di instansi lain yang saat ini sedang menyiapkan peralatan maupun SDM-nya untuk bergabung pada jaringan komputer yang sedang kami kembangkan ini. Individu ini antara lain berasal dari LEN (Bandung), UGM (Jogyakarta), UNPAR (Bandung), Polyteknik‑ITB (Bandung) dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa organisasi internasional, seperti UNDP (PBB) dan SFU (Canada), sempat menghubungi penulis untuk membantu menbangun jaringan komputer di Indonesia. Perlu dicatat bahwa jaringan komputer yang kami kembangkan tidak dibatasi untuk universitas / lembaga penelitian saja, akan tetapi juga terbuka lebar‑lebar bagi pihak-pihak swasta, masyarakat luas maupun industri. Untuk menjadi anggota jaringan komputer ini tidak dipungut biaya sama sekali (baik biaya administrasi maupun biaya sogok), asalkan instansi / lembaga tersebut mau menyiapkan sendiri peralatan maupun personal yang dibutuhkan.
	Perangkat lunak TCP/IP untuk keperluan ini dapat diperoleh secara cuma‑cuma (bagi dunia pendidikan dan non‑komersial) dari anggota Paguyuban TCP/IP. Perangkat lunak tersebut sebagian dikembangkan sendiri oleh penulis dari hobby penulis mengudara di jaringan komputer di amatir radio Canada menggunakan mode TCP/IP. Perangkat lunak TCP/IP ini hanya dapat diperoleh secara cuma‑cuma (tanpa bayaran sepeserpun) dan tidak dibenarkan un<xk diperjual belikan secara komersial. Konsultasi untuk menggunakan perangkat lunak ini maupun teknik‑teknik jaringan komputer dapat dilakukan dengan anggota‑anggota Paguyuban TCP/IP atau langsung pada penulis secara sukarela (tentunya disela‑sela kesibukan kami yang sangat padat).
	Apa yang bisa kita simpulkan? terlihat bahwa banyak sekali staf‑staf muda yang berdedikasi (bahkan rela untuk kerja sosial tidak dibayar!) di berbagai perguruan tinggi / lembaga penelitian karena merasakan betapa pentingnya mengembangkan jaringan informasi elektronik menggunakan komputer untuk membangun SDM yang tangguh untuk membangun Indonesia. Banyak pengorbanan yang terpaksa kami lakukan secara pribadi untuk mewujudkan apa yang kami cita‑citakan ini. Tampaknya pengorbanan kami tidak akan sia‑sia dengan semakin banyaknya universitas maupun lembaga penelitian yang akan bergabung di jaringan komputer kami.
	Alangkah indahnya hidup kita di Indonesia, jika pihak‑pihak yang menguasai dunia telekomunikasi di Indonesia bisa meluangkan sedikit kemudahan bagi kami di perguruan tinggi yang terpaksa bersusah payah (tanpa di bayar) mengembangkan jaringan komputer sendiri dengan gaji bulanan yang hanya 20% dari gaji teman‑temannya yang bekerja di dunia telekomunikasi. Alangkah baiknya jika ijin penggunaan frekuensi radio bisa diperoleh secara mudah dan cuma‑cuma untuk keperluan pendidikan / penelitian dari DIRJEN POSTEL / KAWITEL. Hal ini akan mempunyai arti yang sangat besar bagi kami diperguruan tinggi yang tidak mempunyai banyak uang untuk membayar biaya administrasi yang diminta DIRJEN POSTEL  / KAWITEL. Mudah‑mudahan bukan cuma kami saja yang bermimpi untuk memperoleh sedikit kemudahan untuk memperoleh saluran selebar 200KHz di PALAPA (kurang dari 0.1% dari kapasitas total transponder PALAPA) secara cuma‑cuma untuk membangun jaringan packet radio kecepatan tinggi 125Kbps melalui PALAPA yang menghubungkan seluruh universitas dan sekolah‑sekolah di Indonesia sambil membantu pendidikan SDM di tanah air. Usaha tengah kami lakukan secara pribadi untuk membuat sendiri modem packet radio 125Kbps untuk keperluan ini.
	Mudah‑mudahan kita bisa bergotong royong berusaha membangun Indonesia melalui pembangunan SDM secara elektronik melalui jaringan komputer. Amien.
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Gambar peta sederhana jaringan komputer menggunakan packet radio antar universitas dan lembaga penelitian di Indonesia (bulan Juni 1993).

