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INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN DAN SISTEM INFORMASI

  •	Pemetaan keadaan wilayah, misalnya, hasil bumi, penghasilan anggota.

  •	Pola penggunaan sumber daya lokal.

	  	Estimasi tingkat bunga yang cukup aman.
	  	Pola perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya lokal.
	  	Pola perilaku masyarakat dalam melakukan operasi ekonomi.
	  	Alokasi dana pada tingkat keluarga dan wilayah.
	  	Study pola investasi yang terbaik.

  •	Informasi yang teraudit sebagai bargaining power kepada Bank.

  •	Keterbukaan arus informasi.

	  	Informasi pasaran komoditi.
	  	Peraturan-peraturan.
	  	Berbagai teknologi tepat-guna.

KONSEP ORGANIZED DEMAND CREATED SUPPLY

  •	Bertumpu pada inisiatif masyarakat dalam membangun.

  •	Beberapa faktor yang menjadi kunci penentu:

	  	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
	  	Penguasaan/pengembangan/penyebaran ilmu pengetahuan.
	  	Pembentukan pra-sarana logistik/industri penunjang.

  •	Program yang sangat penting:

	  	Diskusi elektronik.
	  	Pelatihan.

  •	Beberapa sumber dana yang sangat potensial:

	  	Dana masyarakat itu sendiri (swadana).
	  	Bekerjasama dengan berbagai institusi internasional.

MEMBANGUN INDUSTRI KECIL / MENENGAH PENUNJANG.

Sifat industri kecil yang menarik:

  •	Industri kecil / menengah mempunyai potensi untuk dibina kedalam sebuah sistem sub-contracting secara kooperative sehingga mengurangi beban yang ada di industri besar.

  •	Gross capital employed / fixed capital stock yang lebih tinggi daripada industri besar.

  •	Gross profit ratio industri kecil umumnya lebih besar daripada industri besar.

  •	Industri kecil / menengah mempunyai sifat yang tidak dapat dengan mudah di monopoli. Di samping itu, industri ini yang merupakan tumpuan langsung bagi kehidupan rakyat kecil di Indonesia.

  •	Cukup banyak amatir radio yang bergerak secara informal di industri per-radio-an.

KELEMBAGAAN JARINGAN KOMPUTER DI INDONESIA.

  •	Paguyuban TCP/IP sebagai lembaga informal yang saat ini aktif bergerak membangun jaringan komputer di perguruan tinggi & lembaga penelitian.

  •	Tidak ada birokrasi.

  •	Perlu pemikiran lebih jauh dalam hal:
	  	Manajemen jaringan.
	  	Resource sharing.
	  	Pembangunan / pengembangan fasilitas bersama jaringan (seperti IP switch).
	  	Koperasi jaringan?
	  	LSM teknologi?

