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Kepada Yth.
Bapak Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka
Sangkuriang F2
Bandung 40135


Dengan Hormat,

	Terlampir adalah laporan perjalanan saya ke expert group meeting di Bangkok, 14-16 Maret yang lalu. Hal yang penting hasil pertemuan tersebut adalah:

	Kami sepakat untuk menggunakan se-effektif mungkin jaringan komputer yang sudah ada untuk koordinasi dalam SEAMEO RIHED.

	Teman-teman BPPT sudah memberitahukan saya bahwa mereka sudah memasukan proposal untuk mengkaitkan DIKTI ke IPTEK-NET & SISDIKSAT. Mudah-mudahan kalau jaringan ini dapat di implementasikan dapat membuka kemungkinan bagi Pak Harsono untuk bergabung secara aktif dalam jaringan SEAMEO RIHED.

	Jika tidak terlalu memberatkan Pak Harsono, saya akan memberikan laporan perjalanan ini ke pimpinan ITB & rekan-rekan IPTEK-NET saya rasa mereka perlu mengetahui perkembangan ini untuk mengantisipasi kemungkinan kerjasama tingkat ASEAN untuk bidang pendidikan tinggi.

	Sekian dulu surat saya & terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Harsono. Saya akan melaporkan perkembangan yang ada ke Pak Harsono khususnya tentang perkembangan jaringan informasi RIHED.

Hormat saya,


Onno W. Purbo


LAPORAN PERJALANAN
Expert Group Meeting on the Development of a
RIHED Information Network on Higher Education
Bangkok, 14-16 March 1995


	Beberapa hal yang dapat saya laporkan dari Bangkok hasil diskusi dengan para wakil Ministery of Education (MOE) dari negara‑negara SEA (South East Asia) di Bangkok selama 14‑16 ini adalah sebagai berikut:

Objectif utama dari pembangunan information network:
  •	Kami setuju untuk membangun jaringan informasi untuk mem-facilitate collaboration dalam pendidikan tinggi menggunakan jaringan komputer.
  •	Kami setuju untuk mem‑facilitate resource sharing dalam bidang pendidikan tinggi khususnya untuk menunjang program S2 & S3 di negara masing-masing.

Beberapa rekomendasi penting yang dikeluarkan:
  •	Kami akan menggunakan sedapat mungkin information infrastructure yang sudah ada untuk membangun jaringan informasi antar negara‑negara di SEA.
  •	Beberapa negara seperti LAOS, CAMBODIA & VIETNAM mungkin akan di bantu untuk masuk ke InterNet secara lebih baik melalui Thailand.
  •	Sebagai langkah awal ada beberapa langkah penting yang akan di ambil:
	  	RIHED SEAMEO akan memaintain directory of directories (dapat dibangun menggunakan Web / secara konvensional di akses  menggunakan mailserver).
	  	Masing‑masing negara diharapkan untuk memaintain directory / informasi yang akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan komunitas & aktifitas di dunia pendidikan di Universitas, khususnya:
		  	Profile Pendidikan di masing‑masing negara.
		  	Directory peneliti & staff di masing‑masing perguruan tinggi (termasuk di dalamnya informasi tentang keahlian, penelitian yang dilakukan dll).
		  	Program pendidikan yang di berikan oleh masing‑masing universitas & tentunya diharapkan sekali jika dikeluarkan pula informasi tentang beasiswa yang ditawarkan.
	  	Sebuah general electronic mailing list akan di set‑up untuk diskusi di regional SEA untuk melakukan koordinasi dll.
		  	Tergantung perkembangan yang ada, mailing list ini akan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi mailing list lainnya yang lebih spesifik.

Strategi Implementasi:
  •	Menggunakan jaringan InterNet yang sudah ada, tidak perlu membangun sistem baru lagi.
  •	Web & Gopher server yang sudah ada akan digunakan.
  •	Mailing list akan dikoordinasikan kemudian, kemungkinan besar di set‑up di Thailand / Malaysia / Singapura sebagai central / owner‑nya.

Kesan‑kesan:
  •	Kondisi Singapore & Malaysia sangat impressive.
  •	Thailand kondisinya sedikit lebih baik dari Indonesia.
  •	Phillipina tidak berbeda jauh dengan Indonesia.
  •	Laos, Cambodia & VietNam sangat memprihatinkan.

Beberapa hal yang menarik dari country report Indonesia bagi rekan-rekan di ASEAN:
  •	Konsep pembangunan jaringan komputer di Indonesia yang menggunakan media komunikasi radio sangat menarik karena tingkat ketergantungan pada perusahaan telekomunikasi menjadi rendah.
  •	Alternatif menggunakan radio & LEO satellite sebagai media komunikasi ternyata sangat sellable - khususnya untuk rekan‑rekan dari Phillipina yang mempunyai kondisi tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
  •	Rencana RIHED akan meng-expose usaha Indonesia dalam membangun jaringan komputer menggunakan radio - di Newsletter RIHED yang akan datang.

