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Abstrak
Dalam kesempatan ini akan dicoba dijelaskan secara sederhana & singkat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan oleh sebuah institusi yang akan tergabung ke Internet:
·	Spesifikasi teknik jaringan dalam kampus & integrasinya ke Internet.
·	Pendekatan kemasyarakatan (bottom-up & community-based) untuk membangun jaringan yang terintegrasi ke Internet.
·	Kebijaksanaan / strategi yang perlu diambil pimpinan.

Pendahuluan.
	Internet mempunyai banyak manfaat bagi dunia pendidikan maupun dunia usaha secara umum. Contoh keuntungan bagi dunia pendidikan adalah:
·	Kemudahan akses banyak perpustakaan di seluruh dunia secara elektronik.
·	Kemudahan akses tidak kurang dari 2800 journal secara elektronik. Sebagian bahkan dapat dengan mudah memperoleh paper / publikasi dari journal tersebut.
·	Kemudahan akses tidak kurang dari 20,000 topik konferensi secara elektronik yang berlangsung secara terus menerus 24 jam / hari.
·	Kemudahan hubungan dengan banyak peneliti, profesor, pakar di dalam & luar negeri.
Tentunya masih banyak lagi keuntungan yang dapat diperoleh bagi berbagai bidang usaha untuk akses Internet.

	Tentunya bagi perorangan, kemudahan akses ini dapat diperoleh dengan mudah saat ini dengan cara berlangganan ke Internet Service Provider (ISP) dengan menggunakan sebuah komputer / PC di rumah dan modem telepon dengan biaya langganan cukup murah yang beragam antara:

Rp. 45-100,000,- / bulan / orang.

Kecepatan akses yang digunakan tergantung pada kualitas kabel telepon dengan kecepatan maksimum 28.8Kbps. Umumnya akses Internet bagi perorangan ini hanya terbatas 15-30 jam / bulan saja, beban tambahan akan ditambahkan untuk kelebihan jam.

	Apakah demikian halnya jika sebuah institusi / lembaga / perusahaan akan berlangganan Internet? Ternyata jika kita hitung lebih lanjut akan tampak dengan jelas bahwa akses Internet bagi sebuah institusi / lembaga / perusahaan akan jauh lebih murah dibandingkan langganan perorangan di atas bahkan untuk sebuah universitas dengan 10,000 mahasiswa biaya akan berkisar antara:

Rp. 100-500 / bulan / orang.

Kualitas akses jauh di atas kualitas perorangan dengan kecepatan minimal 64Kbps dengan akses 24 jam / hari.

	Terlihat dari penjelasan singkat ini bahwa sebetulnya akses Internet sangat murah jika beban di tanggung oleh banyak pengguna. Semakin banyak pengguna yang menikmati Internet semakin murah biaya yang akan terasa oleh masing-masing pengguna. Kemauan untuk bekerjasama & mengorganisasi banyak orang akan menjadi penting. Pada kesempatan ini, penulis akan menekankan berbagai hal yang berkaitan dengan akses Internet bagi sebuah institusi / lembaga / perusahaan akan seluruh pengguna dalam perusahaan ini dapat menikmati akses Internet 24 jam / hari dengan biaya semurah mungkin.

Spesifikasi Teknis Jaringan Kampus / Corporate & Integrasinya ke Internet.
	Secara teknis akses ke Internet bagi sebuah institusi / kampus / lembaga / perusahaan bukan hanya sekedar menyambungkan satu (sebuah) komputer di dalam institusi tersebut - akan tetapi menyambungkan banyak (sebanyak mungkin) komputer dalam institusi tersebut ke Internet. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada kesempatan ini, yaitu:
·	Topologi LAN & WAN di Kampus / Corporate yang perlu di bangun; termasuk saran jenis perangkat lunak yang sebaiknya digunakan.
·	Teknik Firewall & Proxy untuk penghematan IP address maupun keamanan jaringan.
·	Teknik mengintegrasikan Campus / Corporate WAN ke Internet.

	Saran topologi untuk mengintegrasikan sebuah institusi / lembaga / perusahaan yang terdiri dari satu atau beberapa Local Area Network (LAN) ke Internet tampak pada gambar berikut:




Konsekuensi biaya yang dibutuhkan.
	Pada kesempatan ini akan dibahas secara ringkas, konsekuensi biaya maupun unit biaya yang perlu dikeluarkan dalam membangun:
·	Training / Workshop bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantikan akan menjadi tulang punggung pembangunan jaringan komputer di institusi tersebut.
·	LAN di gedung / ruang.
·	Campus / Corporate WAN.
·	Integrasi ke Internet.







Pendekatan Community-Based Bottom-up Development.
	Keberhasilan pembangunan jaringan komputer maupun akses ke Internet hanya akan menguntungkan jika ditunjang oleh manusia yang mengggunakan fasilitas tersebut. Kegagalan dalam membentuk manusia (SDM) yang nantinya akan mengoperasikan & mengggunakan fasilitas Internet akan berarti bahwa investasi yang dilakukan akan terbuang percuma. Pada kesempatan ini akan dicoba dijelaskan tentang Community-Based Bottom-Up Development yang diimplementasikan dalam pembangunan jaringan komputer di ITB dan berhasil dengan sangat baik.





Kebijakan & Strategi Pimpinan.
	Pendekatan Bottom-up Community-Based Development akan menjamin kelanggengan jaringan komputer yang telah kita bangun dengan susah payah; akan tetapi untuk meningkatkan kualitas maupun akses jaringan (khususnya di Indonesia) masih perlu adanya pendekatan Top-Down Approach. Pada kesempatan ini akan dicoba diterangkan pendekatan maupun pembangunan institusi yang perlu dilakukan untuk menjamin:
·	Kualitas / performansi jaringan komputer.
·	Kemudahan akses jaringan komputer.


Rangkuman.
	Ada beberapa hal utama yang dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas antara lain adalah:
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nno 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 sembilan (9) buah paper dalam referred jurnal ilmiah internasional. Tidak kurang dari 21 buah paper dalam konperensi internasional. Total publikasi selama 5 tahun terakhir, tidak kurang dari 70-80 buah paper tingkat nasional maupun internasional. Tahun 1992, masuk dalam buku "American men and women of science". Saat ini menjabat / bertugas sebagai:

·	Jurusan teknik elektro ITB.
à	Staf Pengajar.
à	Ketua Team Jaringan Komputer.
·	Pusat Antar Universitas bidang Mikroelektronika ITB.
à	Ketua Computer Network Research Group
à	Ketua Lab. IC Processing.
·	Prinsipal Investigator untuk pengembangan Wide Area Network melalui satelit.
·	Pernah / sedang menjadi koordinator dalam beberapa jaringan komputer yang ada:
à	Indonesian node coordinator untuk academic community untuk pengembangan Sustainable Development Network (SDN) - United Nation Development Program (UNDP) tahun 1994-1995.
à	Country coordinator untuk YB-NET, Amatir Packet Radio TCP/IP Network dengan IP address kelas B 44.132.
à	Koordinator BANDUNG-NET (bagian Paguyuban Network) dengan IP address kelas B 167.205.
·	Anggota pada beberapa satuan tugas di ITB, seperti:
à	Pengembangan Microsat.
à	Pengembangan ITB-NET.
à	Pengembangan Perpustakaan.
à	Team Asian Internet Interconnection Initiative (AI3).
·	Konsultan untuk pengembangan sistem informasi di:
à	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
à	Departemen Kehutanan.
à	Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
à	PT. Elektrindo Nusantara.
·	Anggota expert group tingkat regional (ASEAN & Asia-Pacific) pada:
à	South East Asia Ministry of Education Organization (SEAMEO): untuk mengembangkan jaringan informasi untuk pendidikan tinggi di asia tenggara.
à	United Nation (UN) Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) untuk review perkembangan komputer di dunia pemerintahan.
à	Asia Internet Interconnection Initiative (AI3) ITB Team untuk eksperimen pembangunan Asia-Pasifik Information Infrastructure (APII).

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.


