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Berbeda dengan bidang ilmu yang lainnya, perkembangan teknologi informasi amat sangat cepat. Internet bahkan sampai hari ini belum masuk ke dalam kurikulum nasional karena memang pendidikan indonesia sangat konvensional dan sulit mengadaptasi perkembangan yang demikian cepat. Yang ada hanya inisiatif lokal di beberapa perguruan tinggi / sekolah yang memasukan Internet kedalam kurikulum yang secara formal harusnya tidak diakui oleh lembaga dewa yang mengakreditasi lembaga pendidikan.

Memalukan memang tapi itulah kenyataan bahwa wahana Internet sangat bertanggung jawab atas percepatan ini yang menyebabkan dunia pendidikan, pemerintah, bahkan industri konvensional tertinggal jauh sehingga harus berlari tunggang langgang mengejar ketinggalan tersebut. Tidak ada satupun lembaga formal di Indonesia yang mampu secara formal mendeklarasikan kepakarannya dalam bidang Internet. Referensi untuk maju dan berpacu di dunia baru hanya ada di Internet yang diperoleh secara informal. Pengakuan akan kemampuan dan kepakaran seseorang atau institusi tentang ke-Internet-an hanya ada di Internet yang dilakukan langsung oleh masyarakat informasi itu sendiri, tanpa lembaga perantara.

Ketiadaan bentuk formal dan mengacu kepada bentuk informal dan transfer pengetahuan yang sifatnya implisit maupun eksplisit sangat menguntungkan dengan adanya Internet. Forum Net World yang dibangun oleh rekan-rekan detik.com dan di isi oleh kami dari Computer Network Research Group (CNRG) di bantu oleh rekan-rekan di Internet mudah-mudahan dapat membantu mempercepat perputaran pengetahuan informal tersebut.

Forum diskusi akan menjadi wahana bagi proses tranfer pengetahuan implisit berupa pola fikir, konsep dll. Sedang Web akan menjadi wahana bagi proses tranfer pengetahuan eksplisit yang tertulis. Saat ini sebagian besar dari kumpulan paper / makalah yang ada di Indonesia Digital Knowledge Foundation (IDKF) telah di hosting oleh www.detik.com selain teman-teman lainnya seperti louis.idaman.com, louis.regex.com mudah-mudahan akan menjadi wahana utama dalam transfer pengetahuan eksplisit bagi pengguna Internet di Indonesia.

Kami akan sangat berterima kasih jika anda juga turut berkontribusi melepaskan pengetahuan yang anda miliki menggunakan GNU Public License (GPL) agar dapat dengan mudah dan murah di akses oleh pengguna Internet yang lain. Bukan mustahil sebuah knowledge economy di Indonesia akan terbangun berbasiskan perputaran pengetahuan yang cepat diatas wahana Internet.


