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ABSTRAK
	Sebuah pengalaman selama delapan (8) tahun membangun jaringan komputer di Indonesia akan diketengahkan. Pembangunan jaringan komputer secara swadaya masyarakat memacu terjadinya link & match yang kompetitif. Hal ini menjaga ke sinambungan pembangunan yang ada. Projeksi ke masa depan aplikasi jaringan komputer, khususnya di dunia perguruan tinggi, akan memberikan alternatif dan perubahan konsep mendasar dalam pendidikan khususnya:
	    •	Proses link & match antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, bisnis dan masyarakat umum.
	    •	Universitas Terbuka.
	    •	Kemungkinan penggunaan bersama sumber daya yang sangat terbatas.
	    •	Pengembangan masyarakat.
	    •	Peningkatan profesionalisme & kemampuan untuk self-supporting.
	    •	Kerjasama internasional (globalisasi).
	Pada akhirnya akan memacu perguruan tinggi untuk:
	    •	Bekerja secara profesional.
	    •	Memungkinkan self-financing & self-supporting.
	Kecepatan perkembangan jaringan komputer di Indonesia sekitar 700% per tahun dimungkinkan karena sebagian besar komponen yang dibutuhkan dapat dibuat sendiri di Indonesia; bahkan sebagian tersedia secara cuma-cuma. Di balik kemajuan itu, peran perguruan tinggi sangat dominan dibandingkan lembaga pemerintah, swasta, industri dll. Tampak sekali bahwa perguruan tinggi adalah katalisator pembangunan.

PENDAHULUAN
	Awal sejarah kebangkitan nasional Indonesia berakar pada pentingnya rasa kebangsaan dan pemerataan pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai pemikiran banyak tokoh utama dimasa itu maupun orientasi organisasi massa yang ada. Ternyata bahwa pada awal kebangkitan nasional Indonesia issue pengembangan sumber daya manusia Indonesia menjadi salah satu faktor utama. Hal ini menarik jika kita telaah dari autobiography tokoh-tokoh utama masa itu, seperti dr. Soetomo (pendiri Boedi Oetomo), Kartini, dll. beliau melihat bahwa faktor pemerataan pendidikan khususnya melalui media tulisan menjadi sangat strategis. Langkah ini sangat menguntungkan ditinjau dari effisiensi proses pemerataan informasi untuk menunjang proses belajar mengajar terutama mengingat sumber daya pengajar / guru yang terbatas.
	Walaupun pada masa perang kemerdekaan dan awal pembangunan, Indonesia telah banyak mengalihkan fokus pada pembangunan fisik dengan mengeksploitasi sumber daya alam, tampak bahwa saat ini dengan didasari GBHN 93 pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1994 yang lalu dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah bahkan tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan hal ini dengan mengambil sebagian besar formasi pegawai negeri yang ada untuk membuka peluang untuk menjadi guru. Jelas bahwa tenaga pengajar / guru yang ada jumlahnya sangat terbatas dibandingkan jumlah siswa / calon siswa yang membutuhkan bimbingan di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi kelangkaan guru, media tulisan menjadi sangat strategis untuk mendampingi guru dalam proses belajar-mengajar, hal ini tertuang dalam autobiography dr. Soetomo.
	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas yang penting dan strategis dalam PJP 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. Dengan pesatnya perkembangan dunia komputer, keberadaan sebuah sistem informasi elektronik berbasis komputer / jaringan komputer yang mengkaitkan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia sifatnya sangat stategis dalam menumpu pembangunan SDM maupun perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi Indonesia [1][2][3][4].
	Dalam era globalisasi dan komputerisasi, sistem informasi elektronik tidak hanya memegang peranan yang sangat strategis dalam membentuk SDM akan tetapi juga berbagai unsur pembangun. Integrasi berbagai informasi yang ada dilapangan akan menjadi sangat strategis sekali sifatnya dalam melakukan perencanaan / antisipasi dan pengendalian. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan melakukan justifikasi kebijakan-kebijakan pada tingkat nasional maupun regional. Tanpa didukung sistem informasi yang integral akan sulit sekali bagi berbagai unsur pembangun untuk melakukan antisipasi maupun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang [1][2][3][4].
	Mengapa justru media tulis menulis menjadi strategis untuk membantu proses belajar mengajar? jika kita bandingkan dengan media informasi elektronik televisi dan radio, perbedaan utama yang ada pada media tulis menulis - pembaca dapat dengan mudah membalik-balik bukunya dan membaca dengan kecepatan si pembaca. Hal ini sangat menguntungkan dalam memperlancar proses penyerapan isi pengetahuan yang ada dalam buku tersebut. Keuntungan ini tidak terdapat pada media elektronik media broadcast televisi maupun radio yang sangat sulit disesuaikan kecepatan pengiriman informasinya dengan kemampuan menerima si penerima informasi (siswa). Akan tetapi keuntungan utama media televisi dan radio memungkinkan para siswa untuk melakukan interaksi dua arah antara guru yang berada di studio dengan murid-muridnya di seluruh pelosok nusantara. Jadi kita perlu mencari alternatif media yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang ada pada media tulis buku maupun media interaktif televisi dan radio.
	Dengan berkembangnya dunia, faktor kecepatan pemindahan informasi dalam jumlah yang besar menjadi sangat penting. Adakah alternatif teknologi informasi yang memungkinkan pemindahan informasi secara cepat akan tetapi juga dapat mempertahankan sifatnya sebagai media tulisan supaya memudahkan para siswa untuk mencerna informasi dengan kecepatannya sendiri? Tantangan ini tampaknya terjawab dengan keberadaan teknologi komputer yang dapat kita gunakan bukan hanya untuk mengirimkan media tulisan tapi juga gambar. Bahkan dengan peralatan komputer dengan mudah para siswa membuka berkas-berkas yang ada untuk memahami isinya dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan penerimaan para siswa tsb.
	Mari kita bayangkan jika komputer-komputer yang ada di seluruh pelosok Indonesia di kaitkan satu dengan lainnya, hal ini akan sangat memudahkan pengiriman berkas-berkas elektronik dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti pula pelajaran-pelajaran dapat disebarkan secara cepat. Bahkan tidak terbatas pada aplikasi pengiriman berkas saja, para siswa dapat berinteraksi langsung dengan para guru yang mungkin berada di tempat yang jauh cukup dengan cara mengirimkan berkas yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada guru-gurunya. Hal ini memungkinkan interaksi antara guru dan murid dapat dilangsungkan tanpa perlu terlalu tergantung pada jumlah guru yang ada di lapangan sehingga effisiensi penggunaan tenaga guru dapat lebih ditingkatkan. Aplikasi jaringan komputer ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara para guru dan siswa tapi dapat berkembang menjadi hubungan antara para siswa di seluruh Indonesia yang secara keseluruhan terlibat dalam berbagai diskusi / konferensi elektronik berbasis teknologi informasi komputer yang membuka terjadinya Global Brain yang memungkinkan percepatan mengembangan SDM yang diinginkan. Teknologi jaringan komputer membuka kemungkinan pembangunan SDM secara effisien tanpa perlu terikat pada dimensi ruang dan waktu.
	Bayangkan jika jaringan komputer antara para siswa sekolah dasar dan menengah ini dikaitkan pada jaringan komputer yang saat ini telah beroperasi antara berbagai universitas di Indonesia. Para siswa tidak hanya berinteraksi dengan para guru tapi juga dapat langsung secara personal berinteraksi para mahasiswa dan dosen perguruan tinggi. Apa yang akan diperoleh dari hubungan ini? jelas bahwa wawasan berfikir para siswa akan dibuka lebar-lebar dengan adanya keterbukaan ini. Para siswa menjadi tahu mengapa mereka harus bersusah payah mempelajari berbagai mata pelajaran yang selama ini diajarkan. Mengapa Fisika dan Matematika menjadi sangat penting untuk menjadi seorang insinyur elektro dan komputer? Dapat kita harapkan bahwa keterbukaan ini akan memacu para siswa untuk belajar dan menambah minatnya dalam berbagai bidang ilmu. Bukan mustahil keberadaan jaringan komputer di Indonesia yang mengakitkan berbagai sekolah dasar maupun menengah dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia menjadi dasar sebuah revolusi informasi yang pada akhirnya menjadi awal terjadinya kebangkitan nasional ke dua di Indonesia yang berbasis teknologi infomasi.
	Bayangkan jika jaringan komputer antar perguruan tinggi ini terkait secara aktif ke dunia industri dan bisnis di Indonesia. Interaksi dua arah antara dunia pendidikan dengan kehidupan bisnis dapat berlangsung, dunia pendidikan menjadi tahu apa yang dibutuhkan & apa yang berkembang di dunia industri - demikian juga sebaliknya. Dengan dihilangkannya dimensi ruang & waktu dalam jaringan komputer, proses link & match menjadi lebih effisien. Sinergy perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi dapat dijaga dengan berkembangnya sebuah sistem self-supporting di perguruan tinggi karena adanya link & match antara perguruan tinggi dengan industri yang lebih effisien.
	Apakah kita bermimpi dengan ini semua? Tampaknya Republik tercinta ini cukup beruntung dengan adanya banyak staf-staf muda yang berdedikasi di berbagai perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Mungkin menarik kita simak trend teknologi komunikasi di tahun 1994 dan mendatang yang diprediksi oleh IEEE Spectrum [5]. Spectrum melihat bahwa ternyata untuk Asia (termasuk Indonesia) sistem komunikasi cellular dan radio sangat berkembang pesat. Hal ini sangat berbeda dengan perkembangan yang ada di dunia barat. Perkembangan yang pesat dari teknologi komunikasi cellular dan radio ini dikarenakan kapasitas telepon terpasang di Asia (termasuk Indonesia) sangat tidak memadai permintaan yang ada [5][6]. Di samping itu, penggunaan radio menjadi menarik dengan dimungkinkannya melakukan integrasi dengan ISDN [7]. Hal-hal ini ternyata juga telah memicu terbentuknya jaringan komputer tanpa kabel di dunia perguruan tinggi & penelitian di Indonesia karena biaya yang dibutuhkan relatif murah dan memungkinkan untuk mengembangan jaringan secara cepat dengan teknologi yang sederhana dan dapat dibuat sendiri di Indonesia.
	Saat ini jaringan komputer antara universitas dan lembaga penelitian di Indonesia telah terbentuk dan terus berkembangan dengan menggunakan teknologi packet radio dan peralatan yang sepenuhnya dibuat sendiri di Indonesia tanpa terikat pada lisensi maupun hak paten GATT yang memusingkan para industriawan. Penggunaan radio sebagai media komunikasi sangat menguntungkan bagi kami di perguruan tinggi dan lembaga penelitian karena biaya operasi yang sangat rendah sehingga memudahkan pengembangan jaringan ke daerah terpencil. Lembaga-lembaga yang terkait saat ini bergabung pada organisasi informal jaringan komputer Paguyuban yang sifatnya sukarela. Semua ini telah membuktikan bahwa sebetulnya bangsa Indonesia mampu untuk menumpu perkembangan teknologi informasi menggunakan teknologi yang dikembangkan sendiri di Indonesia.
	Berbagai hal telah beroperasi dengan berjalannya jaringan komputer Paguyuban ini antara lain berbagai aktifitas desentralisasi informasi khususnya mengenai hasil-hasil penelitian baik di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian melalui berbagai server basis data yang dapat diakses secara cuma-cuma melalui jarinangan komputer. Infomasi yang ada juga dipersiapkan untuk diakses secara internasional sehingga diharapkan akan membuka kerjasama penelitian secara internasional.
	Indonesia bagian timur saat ini sedang dalam proses kerjasama untuk mengintegrasikan UNPATTI (Ambon), UNCEN (Jayapura & Manokwari), UNHALU (Kendari) yang dimotori oleh teman-teman di Eastern Indonesia University Development Project (EIUDP) yang di sponsori oleh Canadian International Development Agency (CIDA). Keberhasilan dalam mengkaitkan universitas di Indonesia timur ke jaringan komputer Paguyuban ini diharapkan akan membuka terobosan baru di dunia pendidikan Indonesia khususnya untuk proses pemerataan pendidikan di Indonesia yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan jarak jauh yang sangat effisien. Bukan mustahil konsep ini dapat diterapkan untuk membuka universitas terbuka secara elektronik.
	Ternyata inisiatif ini telah berkembang tidak hanya dalam lingkungan perguruan tinggi akan tetapi juga pada tingkat sekolah menengah khususnya di daerah Bandung dan sekitarnya. Beberapa usaha untuk menjadikan perakitan modem untuk jaringan komputer ini sedang diusahakan untuk dikaitkan dengan mata pelajaran prakarya elektronika yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun jaringan komputer di sekolah-sekolah menengah dengan bertumpu pada kemampuan para siswa itu sendiri. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi awal terbentuknya sebuah masyarakat ilmiah berbasis pada sistem informasi yang menjadi dasar kebangkitan nasional ke dua.
	Melihat potensi yang ada ternyata telah menarik beberapa industri besar maupun kecil khususnya yang bergerak dalam bidang komputer maupun telekomunikasi untuk bergabung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Proses interaksi sangat informal dan tidak terikat pada birokrasi maupun dimensi ruang dan waktu. Hal ini dimungkinkan oleh adanya fasilitas konferensi elektronik maupun surat elektronik. Jelas bahwa konsep ini merupakan relisasi konsep link & match Pak Wardiman akan tetapi bertumpu pada teknologi informasi jaringan komputer yang memungkinkan keseluruhan proses berjalan secara effisien dan tidak membuang banyak dana untuk menyelenggarakan seminar / konferensi karena keseluruhannya dijalankan secara elektronik [8].
	Revolusi dalam dunia komputer dan telekomunikasi telah membuka wawasan baru khususnya bagi dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia. Bukan mustahil dengan berkembangnya jaringan komputer Paguyuban di Indonesia akan membuka nuansa baru bagi proses pembentukan SDM melalui pemerataan pendidikan dan informasi. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi basis dari kebangkitan nasional Indonesia ke dua.
	Tulisan ini akan menyoroti jaringan komputer Paguyuban yang sudah beroperasi selama hampir tiga tahun dan terus berkembang. Jaringan Paguyuban merupakan sebuah jaringan komputer non-profit untuk pendidikan dan penelitian yang saat ini sifatnya informal. Berbagai aspek baik yang sifatnya konseptual dari sudut sistem informasi maupun strategi implementasi konsep tsb. ke masyarakat akan dibahas berdampingan dengan aspek teknologi jaringan komputer.


KONDISI JARINGAN KOMPUTER ANTAR PERGURUAN TINGGI
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Gambar 1. Topologi Jaringan Komputer di Indonesia (November 1994).
	Di Indonesia telah berkembangan sebuah jaringan komputer wilayah luas antar perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang sebagian besar menggunakan keluarga protokol Transmission Control Protocol / InterNet Protocol (TCP/IP) dan sebagian kecil UUCP (Unix-to-Unix Copy Program) yang telah beroperasi selama hampir tiga tahun [1][2][3]. Jaringan komputer ini dikenal sebagai jaringan komputer Paguyuban. Usaha ke arah pembentukan jaringan sebetulnya telah berjalan hampir delapan tahun yang lalu, melalui kerjasama internasional, seperti elektronik konferensi CoSy di Canada [9]. Beberapa statistik penting dari jaringan komputer ini:

    •	Total node yang beroperasi paling tidak 65 buah dengan perkembangan paling tidak 700% per tahun. Sekitar 68% dari total node ini berada di Bandung.
    •	Perkiraan jumlah pemakai jaringan komputer (November 1994) paling tidak 2400 orang, dengan komposisi:
	    	69% pengguna berada di perguruan tinggi.
	    	18% pengguna berada di lembaga penelitian.
	    	4% pengguna berada di lembaga pemerintahan.
	    	4% pengguna berada di lembaga swadaya masyarakat (LSM).
	    	5% pengguna berada di industri / badan komersial.
	Kami berharap dapat menaikan tingkat pengguna di industri / badan komersial supaya proses link & match yang terjadi dapat berkembang lebih cepat.
    •	Yang menarik, sekitar 66% pengguna ternyata berada di Bandung, sisanya tersebar di seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Pengguna yang berada di ITB paling tidak 56% dari total pengguna di seluruh Indonesia. Perlu dicatat bahwa ITB membangun jaringan secara swadaya masyarakat tanpa mengandalkan dana DIP sedikitpun.
    •	Paling tidak ada 4 buah elektronik mailing list untuk diskusi secara elektronik menggunakan elektronik mail.
    •	Ada 14 buah group diskusi menggunakan fasilitas konferensi secara elektronik.
    •	Sebagian besar (80%) komunikasi jarak jauh menggunakan media komunikasi radio karena relatif lebih murah.
    •	Sebagian kecil (20%) khususnya di wilayah Jakarta menggunakan hubungan telepon dial-up ke gateway-gateway internasional yang beroperasi (seperti UI dan IPTEK-NET).
    •	Hampir tidak ada yang menggunakan saluran komunikasi data paket (SKDP) yang ditawarkan badan komersial di Indonesia.
    •	Konsep pembangunan adalah bottom-up & swadaya masyarakat.
    •	Wilayah operasi saat ini terbatas di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Indonesia Timur.
    •	Hubungan internasional:
	    	Melalui IPTEK-NET 64Kbps ke SprintNet, Amerika Serikat.
	    	Melalui PUSILKOM-UI
	    	Beberapa saluran internasional yang sifatnya experimen:
		   	Melalui Lab. Radio ITB menggunakan satelit ETS-V ke Jepang.
		   	Melalui satelit VITASAT.
		   	Melalui satelit OSCAR di ITB.
		   	Menggunakan radio SSB gelombang pendek ke Jerman dari ITB dan LAPAN.

Gambaran topologi jaringan dapat dilihat pada gambar terlampir. Satu hal yang menarik, adanya usaha beberapa SMA untuk bergabung ke jaringan, yang tampak dengan jelas adalah SMAN-3 Bandung.
	Beberapa usaha yang sistematis sedang dilakukan untuk membentuk wadah yang lebih formal yang sifatnya assosiasi antar lembaga yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan bersama para aktifis jaringan komputer Paguyuban pada tingkat nasional. Pembentukan wadah formal harus dipikirkan masak-masak untuk tidak menambah beban birokrasi yang menghambat perkembangan jaringan komputer Paguyuban ini.
	Sebagian besar peralatan maupun perangkat lunaknya sudah mulai dapat diproduksi sendiri di Indonesia. Bahkan perangkat lunak dapat diperoleh secara cuma-cuma (gratis) dari para aktifis jaringan komputer Paguyuban. Pada operasi sebenarnya, jaringan tulang punggung ini dihubungkan pada berbagai Local Area Network (LAN) yang beroperasi di berbagai instansi di dikaitkan.


BEBERAPA APLIKASI UTAMA JARINGAN KOMPUTER
    •	Electronic Mail
	    	Perkiraan traffic ke luar negeri 500Kbyte - 1Mbyte / hari. Sebagian besar traffic adalah ke / dari dunia universitas.
	    	Surat elektronik memungkinkan interaksi dilakukan secara effisien, tanpa terikat pada dimensi ruang & waktu bahkan birokrasi.
    •	Electronic Conference
	    	Total mendekati 14 buah konferensi elektronik yang berjalan secara simultan 24 jam.
	    	Paling tidak 2 buah konferensi terhubung ke konferensi elektronik yang berjalan di luar negeri. Hal ini sangat bermanfaat dalam usaha transfer teknologi.
	    	Fasilitas ini sangat berguna untuk proses universitas terbuka, yang akhirnya mendukung terjadinya global brain.
    •	Telnet
	    	Fasilitas remote login.
	    	Memungkinkan untuk melakukan resource sharing.
    •	Database akses
	    	Paling tidak ada 4 buah Gopher server utama di jaringan.
	    	Isi terutama hasil-hasil penelitian.
	    	Akses database menjadi penting terutama untuk proses indexing dari proses diseminasi informasi.
    •	File Transfer
	    	Protokol yang digunakan adalah File Transfer Protocol (FTP).
	    	Paling tidak ada 7 buah FTP site utama di jaringan (4 diantaranya di Bandung).
	    	Perkiraan total file yang dapat di FTP adalah 3 Gigabyte.
	    	Fasilitas ini memungkinkan proses diseminasi informasi tanpa perlu melalui birokrasi yang berbelit-belit.


BEBERAPA KONSEP YANG MENDASARI PENGGUNAAN JARINGAN KOMPUTER
	Pada kesempatan ini, kami akan mengetengahkan beberapa konsep yang mendasari aplikasi jaringan komputer:

  •	Konsep link & match berbasis teknologi informasi. Yang mengkaitkan unsur perguruan tinggi (dosen, mahasiswa, perpustakaan), industri dan masyarakat.
  •	Konsep perpustakaan sebagai information provider.
  •	Konsep Universitas Terbuka berbasis teknologi informasi.
  •	Konsep pembangunan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Dalam konsep di atas akan diperlihatkan pentingnya meningkatkan skala ekonomi dari unsur-unsur di perguruan tinggi sehingga menjadi lembaga self-financing - bukan cost center dengan subsidi negara / masyarakat.


KONSEP LINK & MATCH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
	Pada kesempatan ini, konsep link & match akan dipandang dari sudut problem based learning (PBL) terutama untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin bagi para mahasiswa. PBL pada dasarnya sebuah konsep belajar secara kolektif melalui siklus:

    	Problem / masalah.
    	Diskusi dalam kelompok, dengan objektif:
	    •	Analisa masalah menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya.
	    •	Keperluan akan informasi lebih lanjut (hal ini merupakan goal dari proses belajar).
    	Belajar secara mandiri
	    •	Penggunaan sumber daya yang ada untuk belajar.
	    •	Integrasi berbagai pengetahuan multidisiplin.
    	Pertukaran informasi, yang intinya:
	    •	Menjawab pertanyaan "apakah kita memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang masalah yang ada?"
	    •	Bukan mustahil kita akan terbentur pada masalah yang baru.

Dengan melakukan integrasi antara universitas dengan dunia nyata melalui jaringan komputer, PBL dalam sistem informasi yang effisien, dapat menjadi:

    	Problem / masalah
	    •	Merupakan masalah-masalah yang ada di dunia nyata / industri.
	    •	Hal ini merupakan kontribusi proses link & match pada dunia pendidikan.
    	Diskusi dalam kelompok
	    •	Tidak terbatas pada kelompok kecil di kelas.
	    •	Dapat dengan mudah berdiskusi dengan para pakar baik di dalam maupun diluar negeri.
	    •	Pendalaman masalah menjadi lebih effisien.
    	Belajar secara mandiri
	    •	Penggunaan sumber daya / informasi tidak terbatas pada perpustakaan konvensional.
	    •	Informasi dapat diambil dengan mudah dari information provider, akses data-base, tempat penyimpanan file / data.
	    •	Tidak terikat pada sumber informasi yang ada di dalam negeri tetapi juga pada informasi yang ada di luar negeri.
    	Pertukaran informasi
	    •	Kedalaman pengertian akan sebuah masalah menjadi sangat dalam, jauh lebih dalam dibandingkan dengan proses PBL secara konvensional yang tidak menggunakan jaringan komputer.

Hal yang menarik dari PBL berbasis jaringan komputer adalah:

    •	Para mahasiswa menjadi terbiasa dengan masalah-masalah di dunia nyata. Hal ini memudahkan perguruan tinggi menghasilkan sarjana yang siap pakai (bukan hanya siap latih).
    •	Para sarjana yang dihasilkan dapat langsung terjun ke dunia pekerjaan karena sudah terbiasa dengan dunia nyata yang ada.
    •	Kecenderungan yang kami amati, para sarjana yang sudah terbiasa terjun ke masyarakat melalui jaringan komputer ini - cenderung untuk:
	     	Lebih percaya pada diri sendiri.
	     	Lebih suka untuk membangun usaha sendiri (hal ini berarti menciptakan sendiri lapangan pekerjaan & bukan mencari lapangan pekerjaan).
	Pengamatan kami lakukan selama satu tahun terakhir, melihat sendiri akibat adanya jaringan komputer di perguruan tinggi di Indonesia.

Tentunya komponen link & match tidak terbatas pada PBL, proses pemandirian perguruan tinggi (self-supporting & self-financing), terbentuknya universitas terbuka, perubahan konsep perpustakaan bahkan kemungkinan untuk pengembangan masyarakat. Semua ini akan kami coba gambarkan secara lebih seksama pada bagian-bagian berikutnya.


KONSEP UNIVERSITAS TERBUKA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
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Gambar 2. Konsep universitas terbuka berbasis teknologi informasi.
	Keuntungan utama jaringan komputer adalah:

    •	Tidak terikat pada dimensi ruang dan waktu.
    •	Memudahkan networking & resource sharing.

Keuntungan tersebut sangat bermanfaat dalam mengkaitkan, unsur-unsur utama sebuah universitas:

    •	Mahasiswa.
    •	Dosen.
    •	Perpustakaan (information provider).
    •	Masyarakat.
    •	Dunia industri / bisnis.

Hubungan antar unsur di gambarkan secara konseptual dalam gambar. Ciri khas sebuah universitas terbuka, mahasiswa tidak terikat pada universitas konvensional akan tetapi merupakan bagian dari masyarakat / industri / bisnis. Seluruh aplikasi jaringan komputer, terutama:

    •	Diskusi secara elektronik.
    •	Surat elektronik.
    •	Akses database.
    •	File transfer.

akan sangat berguna untuk mempermudah interaksi, bahkan bukan mustahil merubah konsep pendidikan universitas terbuka.
	Untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari adanya mahasiswa yang berpengalaman heterogen ini, konsep mendasar dari universitas terbuka dapat terombak dengan adanya jaringan komputer:

    •	Sistem pendidikan dapat diubah menjadi learning-based; bukan teaching based seperti yang umumnya dilakukan saat ini.
    •	Diskusi kelompok dapat berjalan lebih lancar & effisien bertumpu pada jaringan komputer yang tidak terikat pada ruang & waktu. Interaksi dapat dilakukan bukan hanya antar mahasiswa UT - akan tetapi dengan berbagai nara sumber, lingkungan masyarakat, bisnis & industri. Hal ini akan memperluas wawasan para mahasiswa UT.
    •	Para pakar (tidak terbatas pada dosen UT) dapat dengan mudah dihubungi karena adanya fasilitas E-mail yang tidak mengikat ruang gerak.
    •	Perpustakaan dapat berpartisipasi sebagai information provider.
    •	Bukan mustahil, interaksi dilakukan secara global keluar batas-batas negara - pemahaman & perkembangan ilmu pengetahuan menjadi lebih cepat.


KONSEP PERPUSTAKAAN SEBAGAI INFORMATION PROVIDER
	Secara konseptual peran perpustakaan dalam jaringan komputer dapat digambarkan seperti terlihat dalam gambar. Dalam hal ini, perpustakaan diharapkan dapat memainkan pernannya secara aktif terutama sebagai:

     •	information provider (sumber informasi) bukan hanya secara pasif berfungsi sebagai information archival site (tempat penimbunan / penyimpanan informasi).
     •	konsep yang dikembangkan untuk perpustakaan dimasa mendatang adalah networking & resource sharing.
     •	penggunaan jaringan memungkinkan perpustakaan untuk bertindak agresif sebagai ujung tombak marketing sebuah perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan sistem perguruan tinggi untuk self-supporting & self-financing.

Fasilitas Akses ke Data-Base.
Sebagai information provider, perpustakaan mempunyai hubungan sejajar untuk mengakses data-base yang ada di information provider lainnya, baik yang ada di:

     •	Industri.
     •	Perguruan tinggi lain.
     •	Berbagai data-base yang tersebar di InterNet.

Standarisasi data-base sebaiknya menggunakan de-facto standard InterNet seperti gopher, Wais, WWW, Mosaic. Semua data-base standard InterNet ini merupakan public domain.
	Beberapa contoh manfaat yang dapat kita peroleh dengan dikaitkannya data-base yang ada pada jaringan data-base gopher di InterNet, antara lain:

    •	Kita dapat dengan mudah mengakses berbagai standard dunia di lembaga-lembaga dunia, seperti, International Telecommunication Union (ITU).
    •	Kemudahan mencari informasi dimana letak berbagai perangkat lunak / data-data hasil berbagai penelitian yang ada di berbagai perguruan tinggi maupun institusi penelitian.
    •	Diseminasi hasil-hasil penelitian secara otomatis ke masyarakat. Perpustakaan menjadi information provider yang menjadi tulang punggung konsep link & match.

Fasilitas Transfer File
	Proses diseminasi informasi juga di bantu menggunakan fasilitas ini, informasi yang disebarkan meliputi:

    •	Laporan-laporan penelitian.
    •	Tugas-tugas akhir / thesis.
    •	Program-program / perangkat lunak komputer (termasuk source code).
    •	Berbagai file data, umumnya berupa file gambar, suara.

dapat diperoleh berupa file-file komputer. Perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat arsip penelitian-penelitian yang ada di perguruan tinggi. Hal ini dapat direalisasikan menggunakan fasilitas:

    •	File Transfer Protocol (FTP) untuk membuka kemungkinan bagi para peneliti / mahasiswa meletakan hasil penelitian / pekerjaan yang dilakukan.
    •	Pengambilan file-file ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas anonymous FTP sehingga tidak perlu membebani birokrasi. Anonymous FTP memungkinkan pemakai jaringan untuk mengambil file yang tersedia tanpa perlu melakukan prosedur administratif untuk memperoleh account pada komputer tempat file tersebut disimpan.

Fasilitas Surat Elektronik
Surat elektronik memungkinkan interaksi secara personal, pemanfaatan dalam perpustakaan antara lain:

    •	Sebagai komplemen dari sistem pemandu yang ada di perpustakaan.
    •	Membantu pemesanan buku / journal dengan penerbit-penerbit di luar negeri. Banyak penerbit buku / journal luar negeri yang terkait ke jaringan.
    •	Effisiensi proses Inter-Library Loan.
    •	Sistem umpan balik ke pengurus perpustakaan.

Fasilitas Diskusi Elektronik
Beberapa aplikasi spesifik untuk perpustakaan:

    •	Menyebarkan pemberitahuan tentang masukan-masukan buku / journal yang baru ke perpustakaan.
    •	Sebagai media umpan balik / feed-back. Perbaikan perpustakaan dilakukan secara simultan oleh pemakai, pustakawan, teknisi, pegawai melalui sebuah board / komite perpustakaan.


KONSEP PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
	Konsep yang kami pikirkan untuk membangun sistem perekonomian berbasis jaringan komputer adalah dengan menggunakan informasi semaksimal mungkin untuk membangun masyarakat atas inisiatif masyarakat itu sendiri yang bertumpu pada pranata ekonomi yang ada. Pendekatan ini diharapkan agar dapat menjamin kesinambungan perkembangan sistem maupun perekonomian tersebut. Konsep ini bertumpu pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada masyarakat itu sendiri. Secara konseptual sistem informasi berbasis jaringan komputer khususnya yang berkaitan dengan pengembangan wilayah / masyarakat dapat kita pandang dari dua arah / pendekatan, yaitu:

    •	Pendekatan struktural.
    •	Pendekatan fungsional.

file_2.wmf


Gambar 3. Konsep sistem informasi berbasis jaringan komputer.
	Secara struktur kita dapat melihat sebuah sistem informasi berbasis jaringan komputer secara berlapis. Lapisan konseptual lapisan sistem informasi berbasis jaringan komputer dapat dilihat pada gambar. Secara umum dapat kita bagi dalam empat lapisan utama, yaitu:

    •	Lapisan fisik berupa peralatan komputer yang terkait dalam sebuah jaringan komputer.
    •	Lapisan perangkat lunak aplikasi penunjang, dapat berupa dBase, spread sheet dll.
    •	Lapisan aplikasi sistem informasi, seperti Geographics Information System (GIS), Management Information System (MIS).
    •	Lapisan konseptual berupa Sistem Informasi Eksekutif (SIE) dan/atau Expert System (ES) untuk mempercepat proses pengambilan keputusan & kebijaksanaan.

	Umumnya pengambil kebijaksanaan atau praktisi lapangan di Indonesia sudah cukup mahir untuk menguasai teknik-teknik pada dua lapisan teratas dalam konsep sistem informasi yang mengkaitkan wilayah luas. Akan tetapi masih perlu banyak pemikiran / usaha untuk mengintegrasikan kedua lapisan aplikasi dan konseptual diatas dengan lapisan fisik jaringan komputer yang memungkinkan efisiensi pengembangan sistem informasi yang meliputi wilayah luas tanpa perlu terikat secara fisik pada dimensi ruang dan waktu. Bayangkan bahwa seorang perencana pembangunan, investor, bankir di Indonesia cukup dengan menekan sebuah tombol komputer dapat langsung mengetahui kondisi perekonomian dalam wilayah yang luas yang selalu ter-audit dan di up-date setiap hari. Tentunya hal yang dibayangkan tadi masih jauh dari kenyataan, akan tetapi beberapa usaha sistematis untuk melakukan integrasi sistem informasi, seperti, GIS dan MIS, dengan jaringan komputer sedang dilakukan dengan kerjasama multi-disiplin, antara lain oleh, PPLH-ITB, Program Study S2 Pembangunan ITB, PAU Mikroelektronika ITB.
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Gambar 4. Strata informasi dalam kaitan pengambilan keputusan / operasional.
	Strata informasi perlu diperhatikan secara seksama dalam implementasi konsep ini. Secara umum dapat kita bagi tiga bagian, yaitu:

    •	Informasi tingkat lokal, sifatnya lebih operasional - cenderung dikaitkan dengan tactical planning. Traffic pada tingkat lokal sangat padat.
    •	Informasi tingkat regional, merupakan sari dari kumpulan informasi dari beberapa lokal. Sifatnya sangat baik untuk pengembangan wilayah - sering dikaitkan dengan strategic planning.
    •	Informasi tingkat nasional, merupakan sari dari informasi yang ada di seluruh wilayah (region) - sering dikaitkan dengan kebijaksanaan nasional.

	Aplikasi jaringan komputer yang akan diketengahkan pada kesempatan ini adalah konsep penggunaan jaringan komputer untuk mengkaitkan sistem koperasi untuk menumpu sistem perekonomian. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba mengangkat tujuan / fungsi sebuah sistem informasi untuk mencapai pemerataan pendapatan dalam sebuah masyarakat [10]. Kondisi ini mungkin dicapai dengan menyempitkan berbagai jurang sosial-ekonomi yang ada, seperti yang tampak dengan jelas saat ini adanya perbedaan tingkat sosial, ekonomi maupun pendidikan antar wilayah di Indonesia. Sayangnya, acuan keberhasilan pembangunan yang umum dipakai, seperti GNP, sifatnya sangat global yang akhirnya cenderung untuk mengadopsi berbagai kebijaksanaan yang bersifat memaksimalkan hasil produksi dan pemasaran secara nasional. Hal tsb. diatas secara tidak langsung menyembunyikan berbagai permasalahan sosial-ekonomi pada tingkat keluarga, wilayah maupun sektor informal. Pada kesempatan ini kami mencoba membahas sebuah pemikiran untuk mengaplikasikan jaringan komputer / sistem informasi untuk pembangunan masyarakat pedesaan [10]. Konsep ini diharapkan tidak hanya mengacu para referensi-referensi global seperti GNP tetapi juga pada refensi-referensi lokal pada tingkat keluarga yang dibantu dengan adanya informasi yang direkam oleh keberadaan jaringan komputer. Tentunya pemikiran ini tidak hanya terbatas pada pengembangan pedesaan tapi dapat ditranslasikan pada penggunaan lainnya seperti pembangunan industri kecil / menengah maupun SDM pada tingkat D1-D3. Konsep ini pengembangan wilayah pedesaan berbasis sistem informasi yang ditumpangkan pada jaringan pra-koreasi simpan-pinjam sedang dalam proses implementasi di daerah Jasinga, Jawa Barat dengan dimotori oleh Prof. Hasan Poerbo, PPLH-ITB.
	Bagaimana kemungkinan implementasi konsep diatas? Dua hal yang cukup menentukan dalam implementasi konsep diatas, yaitu:

   •	pembiayaan proses yang berjalan
   •	pemilihan teknologi informasi yang tepat

Institusi ekonomi tingkat pedesaan seperti pra-koperasi simpan pinjam mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi regional yang ada. Agar sistem (jaringan informasi untuk pengembangan wilayah pedesaan) tidak tergantung dari atas, pembiayaan sistem yang disarankan dapat langsung diperoleh dari assosiasi pra-koperasi itu sendiri dengan memakai "bunga" pinjaman sebagai modal. Tentunya dibutuhkan jumlah anggota minimal dalam pra-koperasi ini (misalnya 25 kepala keluarga) agar dapat tetap hidup tanpa perlu bantuan dari luar. Sebuah assosiasi pra-koperasi dengan anggota 20-30 pra-koperasi cukup mudah menyediakan dana sebesar 4-6 juta rupiah per-tahun untuk membiayai sistem informasi antar pra-koperasi.
	Pemilihan teknologi informasi sangat tergantung pada kondisi masyarakat yang ada. Kondisi pedesaan yang ada tampaknya tidak memungkinkan untuk menggunakan komputer mikro (laptop) di tingkat pra-koperasi. Akan tetapi cukup mudah bagi kita untuk mendidik lulusan sekolah menengah di pedesaan untuk mengoperasikan sebuah komputer laptop. Sebuah komputer laptop dapat diperoleh dengan dana sebesar 1.5-2 juta rupiah, sisa dana dapat digunakan untuk biaya operasi bagi operator tamatan sekolah menengah ini untuk berkeliling ke pra-koperasi serta mengumpulkan data setiap bulan. Dalam assosiasi pra-koperasi tingkat kecamatan atau kabupaten jaringan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang relatif lebih canggih seperti menggunakan teknologi jaringan komputer menggunakan radio (paket radio) [11][12].
	Bayangkan apa yang mungkin kita peroleh dengan mengkaitkan dengan informasi yang ada pada proses simpan pinjam pada institusi ekonomi tingkat pedesaan seperti pra-koperasi simpan pinjam, misalnya:

    •	Informasi yang ada dapat berupa penghasilan yang diperoleh (misalnya dari hasil bumi), keadaan sumber penghasilan anggota pra-koperasi dll. Dengan menggabungkan informasi yang ada dari berbagai pra-koperasi di suatu wilayah, keadaan wilayah dapat ditela'ah. Informasi ini akan sangat berguna bagi pengambilan keputusan-keputusan untuk mengembangkan wilayah yang dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi maupun untuk menarik investasi dari luar ke dalam suatu wilayah (dalam hal ini wilayah pedesaan).

    •	Pola penggunaan sumber daya lokal. Pola ini dapat digunakan untuk melakukan prediksi sederhana, misalnya, teknik regresi, pemrograman linier. Bertumpu pada data pra-koperasi yang terintegrasi dan teraudit dengan baik, prediksi dapat dilakukan untuk banyak hal, seperti:

	    	Estimasi tingkat bunga yang cukup aman untuk melakukan investasi yang menguntungkan semua pihak.
	    	Pola perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya lokal maupunm dalam melakukan operasi ekonomi.
	    	Alokasi dana pada tingkat keluarga dan wilayah. Konsep pengembangan wilayah yang kami pikirkan bertumpu pada pengkaitan informasi dalam sistem pra-koperasi simpan-pinjam. Informasi khususnya tentang peri-kehidupan ekonomi anggota koperasi dapat secara tidak langsung dicerminkan dari kegiatan simpan pinjam yang dilakukan.
	    	Study pola investasi yang terbaik yang mungkin dilakukan pada suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat maupun sumber daya yang ada pada wilayah tersebut.

    •	Di tinjau dari sumber pinjaman. Bank melalui jaringan komputer dapat melayani jaringan assosiasi pra-koperasi tingkat pertama, dengan performance collateral yang didasarkan atas informasi dari komputer laptop yang di-audit. Jika diperlukan, audit ditingkat pra-koperasi dapat juga dilakukan secara acak tetapi periodik. Pinjaman diberikan pada asosiasi, yang kemudian menyalurkannya pada anggota atas dasar tanggungan sambung-renteng.

    •	Tapi sumber pinjaman tidak hanya bank, melainkan dari interlending di tingkat asosiasi pertama dan kedua, jika ada mungkin asosiasi tingkat ke tiga dst. Bank juga akan memberikan pinjaman pada tingkat-2 yang bersangkutan menurut besarnya asosiasi. Hal ini dapat merupakan investasi yang bertingkat, semakin tinggi asosiasinya, semakin besar dana yang dapat dipinjam. Jadi sesuai dengan konsep PIR yang terbalik, seluruh proses dikendalikan dari bawah (bottom-up approach). Implikasi konsep ini adalah untuk mengadakan integrasi ekonomi lokal pada ekonomi regional, pemerataan, dsb.

    •	Arus informasi juga dapat berbalik, dibawa oleh komputer laptop dari atas ke bawah, misalnya:

	     	Informasi pasaran komoditi yang tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat pedesaan yang memungkinkan mereka untuk mengakses langsung pasar komoditi dan dapat memilih sendiri harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri.
	     	Peraturan-peraturan yang ada, bahkan mungkin dilakukan interaksi antara pihak pembuat peraturan dengan masyarakat itu sendiri agar diperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat tersebut.
	     	Berbagai teknologi tepat-guna yang akan sangat berguna bagi proses pembangunan fisik di pedesaan. Yang penting untuk dipahami adalah kemungkinan untuk melakukan interaksi secara aktif dengan para ahli di luar daerah pedesaan yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan proses implementasi teknologi tepat guna tersebut.
	     	Dakwah
	     	Informasi mengenai masalah organisasi dan manajemen.

	Tentunya masih banyak lagi informasi yang mungkin mengalir dari atas. Yang penting disini adalah pengembangan fungsi yang sangat strategis: Technical & Management Service Organization, dimana operator laptop merupakan perantara anggota pra-koperasi dengan para ahli dan dunia luar. Operator laptop ini yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, dimasukan dalam komputer laptop dan jawaban dari tenaga ahli diluar disampaikan tertulis melalui komputer laptop. Ditambah dengan program radio dan koran masuk desa, bukan mustahil akan terjadi revolusi informasi di pedesaan.

    •	Sistem jaringan informasi pra-koperasi ini dapat pula dihubungkan dengan pembangunan wilayah yang didasarkan atas mobilisasi sumberdaya lokal, yang dipertemukan dengan sumberdaya luar yang terkendalikan dari bawah. Atau setidaknya, yang dari bawah terorganisasikan untuk mengadakan collective bargaining, ditunjang oleh informasi yang meyakinkan dengan kekuatan moneter yang ter-audit dengan baik. Secara keseluruhan sistem yang dikembangkan dapat melakukan interfacing dengan sistem pembangunan / perencanaan pembangunan nasional dengan kontrol yang lebih ketat dari bawah maupun atas sehingga dapat diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih memuaskan banyak pihak khususnya masyarakat pedesaan.
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Gambar 5. Konsep pengembangan wilayah berbasis sistem informasi
    •	Selanjutnya, mari kita telaah sistem yang dikembangkan sebagai sistem kebijaksanaan yang sifatnya nasional. Sistem yang kami pikirkan berbeda dengan sistem koperasi konvensional yang kita kenal, dimana informasi yang ada umumnya terbelenggu pada tingkat pra-koperasi / koperasi dan relatif tertutup bagi sistem diatasnya. Dapat dibayangkan, dalam sistem ini kita mendapatkan GIS (Geographic Information System) secara gratis sebagai hasil sampingan. Caranya dengan memasukkan setiap bulan tambahan satu atau dua variabel ke dalam komputer, pada saat melayani anggota pra-koperasi. Integrasi GIS dengan jaringan komputer radio memungkinkan untuk memperoleh data informasi yang akurat dalam waktu singkat yang memudahkan proses perencanaan pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena adanya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan self-survey GIS.

	Dengan adanya aktifitas penelitian di PPLH-ITB dalam melakukan mapping menggunakan teknologi small format areal photopgraphy yang relatif murah dapat kita bayangkan bahwa GIS yang dikembangkan mungkin dapat juga meliputi Land Information System (LIS) yang sifatnya strategis. Masalah transmisi data berjumlah besar yang dibutuhkan dalam GIS dan LIS dapat diatasi dengan dikembangkan sistem packet radio kecepatan tinggi di ITB.
	 Gambaran konseptual dari pemikiran ini diperlihatkan pada Gambar (5). Konsep pengembangan wilayah berbasis sistem informasi atas inisiatif masyarakat itu sendiri saat ini sedang dalam tahap implementasi oleh kelompok yang dipimpin oleh Prof. Hasan Poerbo, PPLH-ITB di daerah Jasinga (Antara Bogor dan Banten). Sifat penelitian adalah Partisipatory Action Research yang didukung oleh Canadian International Development Agency (CIDA) dan World Bank.
	Tentunya untuk merealisasikan konsep ini perlu dijustifikasi dengan usaha-usaha sistematis dalam melakukan dukungan teknis peralatan yang digunakan. Usaha untuk membangun industri penunjang maupun penguasaan teknologi yang diperlukan akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.


BEBERAPA CONTOH NYATA LINK & MATCH YANG TERJADI
	Contoh nyata beberapa link & match yang terjadi karena terbentuknya jaringan komputer di Indonesia saat ini masih terbatas pada bidang ilmu komputer, teknik elektro dan telekomunikasi. Hal ini karena:

    •	Saat ini sebagian besar aktifis jaringan komputer di Indonesia berakar pada bidang tersebut.
    •	Industri yang aktif terkait dan merasakan manfaatnya sebagian besar berasal dari bidang tersebut.

tentunya kami berharap dimasa mendatang dengan semakin banyaknya pemakai dari bidang ilmu yang bervariasi akan menambah minat berbagai industri untuk masuk dan berinteraksi dalam jaringan. Terjadinya proses link & match menjadi lebih effisien karena segala interaksi dalam jaringan komputer tidak terikat pada dimensi ruang dan dimensi waktu.
	Contoh nyata beberapa kerjasama dengan beberapa industri yang dihasilkan dari adanya jaringan komputer ini, antara lain dengan:

    	PT. Telkom, Indonesia.
	Kerjasama saling menguntungkan antara PT. Telkom, LIPI, ITB, BPPT untuk resource sharing, information provider dan leased line secara cuma-cuma.
    	PT. Elektrindo Nusantara, Jakarta.
	Melakukan transfer teknologi informasi untuk menambah value added services.
    	PT. Masaro Indocomm, Jakarta.
	Mengembangkan R&D di PT. Masaro Indocomm untuk sistem informasi yang dibiayai oleh PT. Masaro Indocomm.
    	PT. Aplikasinusa Lintas Arta, Jakarta.
	Pengembangan modem Data Over Voice (DOV) yang dibiayai oleh PT. Lintas Arta.
    	PT. Holycommindo Hitech, Jakarta.
	Mensponsori pengembangan jaringan komputer menggunakan HF SSB antara ITB - UGM - IKIP Jogyakarta.
    	PT. Next, Bandung (yang merupakan sebuah industri kecil elektronika).
	Pengembangan modem 1200bps PSK untuk SSB HF menggunakan dana penelitian program Voucher dari DIKTI.

Di samping kerjasama yang sifatnya product oriented seperti diatas, kerjasama dengan industri juga terjalin dalam rangka pengembangan SDM (bidang teknologi informasi) di Industri karena dipacu tingkat kompetisi yang tinggi di dunia usaha. Beberapa kerjasama untuk pengembangan SDM yang cukup besar adalah dengan PT. Sempati Air dan PT. United Tractors.
	Tentunya kerjasama / proses link & match tidak hanya terbatas pada industri. Pada tingkat nasional dan internasional juga terjadi hubungan-hubungan kerjasama karena adanya jaringan komputer, antara lain yang cukup besar:

    	Dukungan Dewan Riset Nasional (DRN) dengan cara memberikan bantuan leased line 64Kbps untuk hubungan internasional.
    	Kerjasama Departemen Kehutanan untuk pengembangan jaringan komputer menggunakan radio.
    	Bantuan / kerjasama Australian-ASEAN Economic Cooperation Program (AAECP).
    	Kerjasama dengan DLR, Jerman dan University of Surrey untuk pengembangan teknologi satelit mikro.

Kerjasama-kerjasama tingkat internasional menunjukan bahwa dengan adanya jaringan komputer batas-batas negara, batas-batas ruang, batas-batas waktu bukanlah sebuah kendala. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis proses globalisasi di dunia saat ini. Tentunya kita, bangsa Indonesia, harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah Indonesia di dunia internasional. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan juga bermacam-macam, seperti:

    •	Barter / resource sharing.
    •	Konsultasi.
    •	Subkontrak.
    •	Training & seminar.

Pengalaman kami menunjukan bahwa bentuk resource sharing adalah yang paling menguntungkan bagi perguruan tinggi secara keseluruhan. Hal yang akan sangat menentukan keberhasilan perguruan tinggi dalam melakukan manouver dalam globalisasi dunia adalah:

    •	Profesionalisme.
    •	Full Customer Satisfaction.

Pengalaman kami menunjukan bahwa hal ini umumnya sukar dipahami (dijiwai) oleh para pendidik yang belum pernah terjun secara penuh dalam dunia usaha yang sangat kompetitif.


STRATEGI MEMBANGUN DARI BAWAH
	Untuk membangun / mengembangkan jaringan komputer ini, kami menggunakan strategi bottom-up development untuk menjaga kesinambungan perkembangan jaringan komputer yang kami bangun. Inti dari bottom-up development adalah:

	Memotivasi para pengguna untuk membangun sendiri jaringannya.

Ada tiga komponen utama yang menjadi fokus dari pembangunan yang dilakukan, yaitu:

    •	Sumber Daya Manusia.
    •	Pengetahuan tentang jaringan komputer.
    •	Pembinaan industri kecil untuk memproduksi perangkat keras yang dibutuhkan.

Komponen yang paling strategis dari ke tiga komponen di atas adalah komponen sumber daya manusia. Tanpa keberadaan komponen ini tidak mungkin sebuah jaringan komputer dapat dibangun. Pengalaman kami menunjukan:

    •	Pembinaan SDM memakan waktu paling lama (bertahun-tahun).
    •	Tidak cukup banyak dosen perguruan tinggi yang cukup sabar & bervisi untuk membina SDM yang dibutuhkan.

Untuk melakukan pembinaan SDM dengan sarana / prasarana yang sangat minim, kami melakukannya melalui beberapa hal yaitu:

    •	Sering mengadakan pertemuan & diskusi informal.
    •	Sering mengadakan seminar, saat ini jumlah seminar yang diadakan tentang berbagai aspek jaringan komputer sekitar dua (2) buah seminar/bulan di berbagai tempat di Indonesia dengan peserta sekitar 150 orang/seminar.
    •	Pengadaan workshop tentang jaringan komputer secara ekstensif, saat ini workshop yang dilakukan rata-rata satu (1) buah workshop/bulan.
    •	Diseminasi informasi tentang jaringan komputer secara ekstensif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan menambah motivasi peminat. Hal ini dilakukan secara konsisten melalui berbagai newsletter, artikel di surat kabar & majalah di Indonesia.

Di samping melalui pendekatan yang sifatnya informal, pengembangan SDM juga dilakukan secara ekstensif melalui lembaga pendidikan formal, antara lain:

    •	Paling tidak ada 40-50 mahasiswa di ITB (Bandung) dan UI (Jakarta) untuk membuat berbagai prototipe perangkat keras/lunak.
    •	Memotivasi paling tidak 20-30 mahasiswa untuk mengambil posisi aktif dalam mengoperasikan & mengembangkan jaringan komputer.
    •	Beberapa anggota jaringan saat ini sedang mempelajari secara mendalam berbagai hal yang sifatnya terapan tentang jaringan komputer TCP/IP. Kebetulan sekali dokumen standard tentang jaringan komputer TCP/IP tersedia secara bebas dalam bentuk dokumen Request For Comments (RFC) yang tersedia secara cuma-cuma di InterNet.
    •	Sebuah buku tentang jaringan komputer TCP/IP saat ini sedang ditulis dalam bahasa Indonesia.
    •	Paling tidak lima orang anggota jaringan saat ini aktif melakukan pemrogramman perangkat lunak yang dibutuhkan.

Aktifitas diatas dilakukan untuk menguasai teknologi jaringan komputer TCP/IP yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi tersebut di Indonesia. Di samping itu, cukup banyak perkerjaan sukarela yang juga harus dilakukan, seperti, konsultasi sukarela untuk membantu rekan-rekan yang ingin mengkaitkan institusinya ke jaringan komputer packet radio; meningkatkan kepedulian masyarakat tentang jaringan komputer yang sedang kami bangun.
	Untuk menumpu kesinambungan pembangunan jaringan komputer, kami secara aktif membantu industri kecil di Indonesia untuk memproduksi berbagai perangkat keras & lunak yang dibutuhkan untuk pengembangan lebih lanjut jaringan komputer menggunakan teknologi packet radio. Saat ini, paling tidak ada tiga buah industri kecil di Indonesia yang memproduksi berbagai perangkat keras / lunak yang dibutuhkan. Kami memilih industri kecil, karena umumnya dalam industri kecil proses perolehan perputaran uang sangat cepat sehingga lebih menguntungkan dipandang dari sudut investasi.


KOMPONEN JARINGAN KOMPUTER
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	Dalam gambar diperlihatkan komponen / peralatan inti yang diperlukan untuk membangun jaringan komputer, yaitu:

    •	Komputer (PC).
    •	Terminal Node Controller (TNC) yang menjalankan fungsi modem.
    •	Radio sebagai sarana komunikasi jarak jauh.
    •	Local Area Network (LAN).
    •	Workstation (W/S), dapat berupa PC maupun mesin Unix.

PC yang terhubung ke TNC menjalankan program Network Operating System (NOS). Peralatan / perangkat yang dapat diperoleh di pasaran bebas Indonesia beserta perkiraan harganya, adalah:

    •	Perangkat lunak.
	    	Network Operating System (NOS) - gratis, beserta source code dan manual.
	    	Pegasus mail - gratis, E-mail untuk Novell (LAN).
	    	Postman - gratis, E-mail untuk Novell (LAN).
	    	386BSD - gratis, UNIX untuk PC.
	    	Packet Driver - gratis, untuk menghubungkan PC ke Ethernet.
    •	Perangkat modem.
	    	Modem 1200bps buatan sendiri - sekitar Rp. 150.000,-
	    	TNC 1200bps buatan Jepang - sekitar Rp. 475.000,-
    •	Perangkat radio.
	    	VHF Handy Talky - baru sekitar Rp. 450.000,-, bekas sekitar Rp. 250.000,-.
	    	VHF Rig - baru sekitar Rp. 850.000,-
	    	UHF Rig - baru sekitar Rp. 1.500.000,-
	    	HF SSB - baru sekitar Rp. 3.000.000,-
	Pemilihan jenis perangkat radio sangat tergantung pada jarak yang harus di tempuh.

Masalah yang paling sukar bukan pada pemilihan alat / perangkat lunak yang dibutuhkan, akan tetapi operator / sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan cukup untuk mengoperasikan jaringan komputer. Hal ini sangat menghambat perkembangan jaringan komputer di Indonesia - tidak cukup banyak dosen-dosen perguruan tinggi / politeknik yang mengerti teknologi jaringan komputer secara praktis; umumnya para dosen hanya mengerti secara teoritis, karena tidak mempunyai pengalaman praktis. Oleh karena itu, program pengembangan jaringan komputer mutlak di tunjang dengan program pengembangan SDM-nya.


RANGKUMAN
	Telah dijelaskan kondisi jaringan komputer yang beroperasi di Indonesia. Dengan jumlah total pemakai mendekati 2400 orang dengan komposisi 69% pengguna berada di perguruan tinggi, 18% pengguna di lembaga penelitian, 4% pengguna di lembaga pemerintahan, 4% pengguna di lembaga swadaya masyarakat (LSM), & 5% pengguna berada di industri / badan komersial - dengan kecepatan berkembangan 700% per tahun. Kesinambungan pembangunan jaringan komputer dapat dijaga dengan mengadopsi proses link & match yang effektif & kompetitif dibantu teknologi informasi jaringan komputer. Keberadaan jaringan komputer di Indonesia akan merubah beberapa konsep mendasar budaya pendidikan yang ada, seperti:
    •	Proses link & match antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, bisnis dan masyarakat umum.
    •	Universitas Terbuka.
    •	Kemungkinan penggunaan bersama sumber daya yang sangat terbatas.
    •	Pengembangan masyarakat.
    •	Peningkatan profesionalisme & kemampuan untuk self-supporting.
    •	Kerjasama internasional (globalisasi).
Pada akhirnya akan memacu perguruan tinggi untuk:
    •	Bekerja secara profesional.
    •	Memungkinkan self-financing & self-supporting.
Di balik kemajuan itu, peran perguruan tinggi sangat dominan dibandingkan lembaga pemerintah, swasta, industri dll. Tampak sekali bahwa perguruan tinggi adalah katalisator pembangunan.
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Onno W. Purbo, Lulusan terbaik teknik elektro ITB 1987. Gelar Master bidang semiconductor laser & fiber optik dari McMaster University, Canada 1989. Gelar Ph.D bidang Silicon Devices & Integrated Circuit dari University of Waterloo, Canada 1993. Sejak tahun 1981 aktif sebagai amatir radio dengan nama panggilan YC1DAV. Telah mempublikasi delapan (8) buah paper dalam referred jurnal ilmiah internasional. Tidak kurang dari 17 buah paper dalam konperensi internasional. Total publikasi selama 5 tahun terakhir, tidak kurang dari 70 buah paper tingkat nasional maupun internasional. Tahun 1992, masuk dalam buku "American men and women of science". Saat ini menjabat / bertugas sebagai:
    •	Staf pengajar di jurusan teknik elektro ITB.
    •	Ketua KBK Jaringan Komputer di PAU Mikroelektronika ITB.
    •	Peneliti utama di Lab. IC Processing, PAU Mikroelektronika ITB.
    •	Principal Investigator dalam RUT-2 untuk mengembangkan WAN Packet Radio berkecepatan tinggi 56Kbps ke atas.
    •	Konsultan / anggota satgas untuk pengembangan sistem informasi di:
	    	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
	    	Departemen Kehutanan.
	    	Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
    •	Indonesian node coordinator untuk academic community untuk pengembangan Sustainable Development Network (SDN) - United Nation Development Program (UNDP).
    •	Country coordinator untuk YB-NET, Amatir Packet Radio TCP/IP Network dengan IP address kelas B 44.132.
    •	Koordinator BANDUNG-NET (bagian Paguyuban Network) dengan IP address kelas B 167.205.
    •	Anggota pada beberapa satuan tugas di ITB, seperti:
	    	Pengembangan Microsat.
	    	Pengembangan ITB-NET.
	    	Pengembangan Perpustakaan.
Saat ini aktif melakukan penelitian bidang teknologi IC & mikroelektronika. Di samping itu, aktif mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi packet radio khususnya untuk jaringan komputer TCP/IP.

