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Pemandangan Umum Peserta Konferensi AI3 Indonesia

Yayasan Widya Caraka Nusantara
	YWCN menegaskan perlunya segera diputuskan apa yang harus dikerjakan oleh anggota AI3 Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan yang bersifat teknis seperti masalah gangguan koneksi, perlunya CacheBone, alternatif backbone maupun yang bersifat non teknis seperti penelitian dan kerjasama.

Usulan untuk memberikan AI3 Award bidang Teknologi Informasi untuk anggota yang berprestasi dan mungkin dari luar AI3 Indonesia. Award ini diberikan untuk mendorong motivasi anggota dalam melakukan penelitian dan kerjasama ilmiah. Contoh lembaga profesional yang telah memberikan Award kepada prestasi anggota dan masyarakat Teknologi Informasi adalah Kadin dan Hankam
Tanggapan : usulan dan solusi permasalahan akan dibahas bersama dalam forum resmi mailing list AI3 dengan skala prioritas dan kesepakatan bersama.

SMUK St. Albertus (DEMPO) Malang
	Disampaikan permasalahan sulitnya mengembangkan SDM di lingkungan SMU dan regenerasi kelompok ilmiah teknologi informasi karena kurangnya minat

Salah satu hambatan pengembangan SDM adalah hubungan yang kurang harmonis antara pejabat administrator network (karyawan Dempo) dengan siswa sehingga akses fasilitas dipersulit
Dempo juga mempertanyakan status keanggotaan di AI3 Indonesia karena statusnya SMU / pelajar sedangkan mayoritas anggota AI3 Indonesia adalah perguruan tinggi dan instansi pemerintah atau swasta
Ditanyakan pula stabilitas koneksi link ke Jepang yang sering terganggu
Tanggapan : pembinaan SDM bisa dilakukan dengan kerjasama antar SMU dan lembaga lain di luar sekolah. Untuk permasalahan struktural harus ada keberanian dari siswa untuk mengajukan protes kepada sekolah karena fasilitas tersebut sudah sewajarnya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan siswa. eanggotaan tidak ada masalah dengan tingkat pendidikan

Universitas Negeri Surabaya
	Unisa merasakan kesulitan dalam merekrut tenaga administrator network

Dipertanyakan web site AI3 Indonesia yang tidak aktif dan out of date. Informasi yang ditampilkan juga sangat minim bahkan yang bersifat administratif seperti alamat kesekretariatan, kontak anggota dan progres kegiatan tidak ada
Permasalahan teknis serupa dengan anggota lain yaitu stabilitas koneksi AI3
Berkaitan dengan konsep CacheBone dan ditanyakan standar resource peralatan yang diperlukan untuk membangun CacheBone
Diharapkan segera ada follow up hasil konferensi
Tanggapan : perekrutan tenaga administrator network dan regenerasi dilakukan dengan membentuk kelompok studi. Sedangkan permasalahan CacheBone akan dibahas intensif dalam forum resmi mailing list AI3 Indonesia sambil menentukan teknis pelaksanaannya, diharapkan Universitas Lampung dapat menjadi promotor

Universitas Muhammadiyah Malang
	Diharapkan anggota AI3 Indonesia untuk lebih memperhatikan isi (contents) dan  meningkatkan upaya sebagai produsen informasi dengan jalan kerjasama ilmiah

Permasalahan teknis berkaitan dengan stabilitas koneksi dan alternatif backbone
Tanggapan : permasalahan contents sebenarnya adalah tanggung jawab institusi yang tergabung dalam network AI3. Karena imbalan koneksi gratis ke AI3 adalah menghasilkan penelitian di segala bidang. Selama ini baru ITB yang terus memenuhi persyaratan itu untuk menjamin backbone AI3 tetap eksis. Di masa depan harapan AI3 Indonesia para anggotanya dapat meningkatkan kerjasama dan dapat segera menampilkan hasil penelitiannya di web site masing-masing

Universitas Tanjungpura Pontianak
	Permasalahan utama di Untan adalah teknologi untuk memperluas jaringan kampus karena kendala jarak antar gedung yang sangat jauh

Untan juga menghadapi permasalahan biaya koneksi (dalam USD) karena sampai saat ini masih mempergunakan VSAT TDMA
Tanggapan : untuk memperluas jaringan kampus ditawarkan teknologi ethernet wireless dan wavelan 900 Mhz. Untan juga diharapkan untuk sharing pengetahuan dengan UNS yang telah berhasil mengintegrasikan jaringan kampus. Sedangkan alternatif koneksi ke ITB melalui LC Telkom diperkirakan paling cepat masih akan dibangun pertengahan tahun 2000 dan atau melalui backbone operator GSM

Universitas Padjadjaran Bandung
	Selain permasalahan teknis yang serupa dengan anggota AI3 lainnya, kendala yang dihadapi Unpad adalah upaya mengembangkan jaringan kampus

Tanggapan : serupa dengan pertanyaan yang senada

Vulkanologi Bandung
	Telah banyak hasil penelitian di bidang geology, kelautan, tata lingkungan yang masih sangat potensial untuk dikembangkan

Vulkanologi mempunyai backup ke ISP Idola melalui LC Telkom 64 Kbps untuk mengantisipasi permasalahan gangguan jaringan WaveLAN dan stabilitas koneksi ke AI3 Indonesia
Tanggapan : didiskusikan detail permasalahan koneksi WaveLAN

Universitas Bhayangkara
	Mempertanyakan sampai sejauh mana kerjasama antar anggota AI3 Indonesia, selain tidak mengetahui perkembangan AI3 Indonesia selama ini juga bagaimana bentuk kerjasama yang perlu dibangun

Permasalahan internal Ubhara adalah finansial (hanya bersumber dari iuran mahasiswa) sehingga untuk mengembangkan network tidak mencukupi
Dukungan politis dari lembaga juga masih sangat kurang sehingga minat civitas sangat rendah mengakibatkan fasilitas internet tidak berkembang di Ubhara
-	Ubhara juga menginginkan kepastian besarnya kontribusi dari instansi anggota ke AI3 Indonesia untuk mendapatkan jaminan koneksi yang stabil
Tanggapan : untuk informasi kegiatan AI3 Indonesia diakui memang sangat kurang karena SDM di Sekretariat AI3 Indonesia terbatas sehingga diharapkan justru dari web site anggota dapat diproduksi informasi kegiatan kerjasama dalam lingkup AI3 Indonesia. Bentuk kerjasama antar anggota AI3 Indonesia bisa berbentuk teknis maupun pertukaran informasi sampai ke kerjasama penelitian, langsung dilakukan sendiri antar anggota yang berminat

SMU Negeri I Bandung
-	Mengharapkan adanya program khusus AI3 Indonesia untuk membina anggota di tingkat SMU seperti misalnya menunjukkan dan menghubungkan resouce yang berguna untuk SMU karena umumnya akses internet anggota AI3 Indonesia yang di tingkat SMU hanya dial up, packet radio dan aplikasi mail saja
-	Diharapkan anggota AI3 Indonesia yang di perguruan tinggi aktif membina SMU lain di sekitarnya (membagi resource), sharing pengetahuan
Tanggapan : masalah ini akan didiskusikan dengan skala prioritas di forum resmi mailing list AI3 Indonesia

Universitas Lampung
-	Usulan pembangunan CacheBone sebagai solusi kepadatan traffic network AI3
-	Kritik terhadap AI3 Indonesia yang dirasakan kurang terorganisir, tidak ada sosialisasi kegiatan, sangat tergantung pada inisiatif anggota, hasil kegiatan juga tidak terdokumentasi sehingga sulit untuk melacak perkembangan AI3 Indonesia
-	Meminta perincian secara teknis dan finansial kontribusi apa yang bisa diberikan oleh anggota kepada AI3 Indonesia berkaitan dengan upaya mencapai stabilitas koneksi backbone karena Unila merasakan dampak serius gangguan network Lembong – ITB yang sangat padat
Tanggapan : akan didiskusikan di forum resmi mailing list AI3 Indonesia

YPK Yahya Bandung
	Meminta agar AI3 Indonesia lebih banyak lagi mengadakan seminar dan promosi kepada SMU agar lebih banyak lagi yang tertarik untuk bergabung di Internet

Berharap ada kerjasama antar SMU yang telah terkoneksi ke Internet dengan bantuan / dikoordinir AI3 Indonesia seperti proyek SMU2000
Meminta diadakan program AI3 Indonesia khusus untuk SMU
Tanggapan : akan didiskusikan di forum resmi mailing list AI3 Indonesia

Universitas Parahyangan Bandung
	Mengusulkan dibuat prototipe untuk standarisasi Sistem Informasi Akademik untuk seluruh anggota AI3 Indonesia

Kerjasama penelitian ilmiah dengan pihak lain di luar AI3 Indonesia
Tanggapan : -

Universitas Sebelas Maret Solo
	Sharing pengalaman dalam membangun jaringan kampus internal

Berniat share koneksi dengan perguruan tinggi lain untuk meringankan biaya
Muncul protes dari pengusaha Warnet karena tarip Warnet UNS murah
Akan emmbuat program seperti SMU 2000 dan distance learning
Diusulkan agar Sekretariat AI3 memiliki admin web untuk melayani request dari para anggota setiap saat
Tanggapan : -

Rekomendasi Konferensi

1.	Alternatif koneksi backbone melalui satelit sampai saat ini menghadapi kendala monopoli Indosat yang berlaku sampai tahun 2004. Monopoli ini mengakibatkan biaya yang tinggi. Sebenarnya banyak provider satelit yang menyediakan koneksi dengan biaya berkisar USD 11.000 per Mbyte. Perlu dipikirkan pula sharing nilai kontribusi diantara anggota AI3 Indonesia seandainya koneksi tersebut tersedia, harus ada perimbangan yang proporsional berkaitan dengan tingkat okupasi backbone. Yang perlu didiskusikan adalah cara memperoleh alternatif koneksi backbone tanpa melalui Indosat, salah satunya adalah mencoba kemungkinan koneksi melalui Batam ke Singapura
2.	Untuk koneksi backbone lokal yang murah sebenarnya tersedia saluran 115 Mb milik operator GSM yang pada prakteknya hanya terpakai kurang dari 10 Mb. Kendala utamanya adalah regulasi telekomunikasi tidak mengijinkan saluran yang dipakai operator GSM tsb disewakan pada pihak lain. Selain itu ada soal negosiasi antara AI3 Indonesia dengan operator GSM
3.	Konferensi juga merekomendasikan pengkajian lebih lanjut terhadap teknologi Voice Over IP (IP Telephoni) dan IPV6
4.	Segera dilakukan pembahasan dan pendataan resource, spesifikasi dan desain untuk pembangunan CacheBone dan diharapkan Unila dapat menjadi promotor
5.	Perlu dirumuskan program khusus untuk mengembangkan network SMU
6.	Content yang perlu dipublikasikan secepatnya adalah resource pustaka, abstrak penelitian dan progres kerjasama serta hasilnya
7.	Karena tidak disepakati peserta maka usulan pembentukan Board of Director AI3 Indonesia maka mekanisme pembahasan persoalan berdasarkan prioritas akan dilakukan melalui forum resmi mailing list AI3 Indonesia. Diusulkan oleh Pak Onno W. Purbo agar bentuk diskusi seperti proses pembuatan usulan regulasi internet Indonesia, setiap perubahan dicatat oleh notulen untuk tiap persoalan dan ditentukan batas waktu pembahasan untuk memperoleh draft keputusan final yang dapat disetujui oleh semua peserta diskusi
8.	Anggota AI3 baik yang hadir dalam konferensi maupun yang tidak hadir diharap segera mendaftar ke mailing list AI3 Indonesia ASAP untuk mendiskusikan hal yang diuraikan di atas, untuk itu hasil konferensi ini akan disebarluaskan segera.

Daftar Contact Person Peserta Konferensi AI3

	Institut Teknologi Nasional Malang : Didien (dna@itn.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Malang : Siswanto (sis@umm.ac.id)
Sekolah Tinggi Ekonomi Malangkucecwara : Eko Ganis (ganis@stie-mce.ac.id)
SMUK St. Albertus Malang : Marcellino (marcellino@kesini.or.id)
Yayasan Widya Caraka Nusantara : Lendy Widayana (lendy@ywcn.or.id)
Universitas Bhayangkara Surabaya : Syahiduz Z. (ubhara@sby.globalinfo.net)
Universitas Negeri Surabaya : Edy Purwanto (edy@ikip-sby.ac-id.net)
SMU Negeri I Bandung : Rikki M. (smu1bdg@indosat.net.id)
YPK Yahya Bandung : Cahyadi Sastra (admin@yahya.ac-id.net)
Universitas Parahyangan : V. Gatut Harijoso (gatut@home.unpar.ac.id)
	Universitas Padjadjaran Bandung : Setiawan Hadi (shadi@unpad.ac.id)
	Program Pasca Sarjana UnPad Bandung : Ronnie S. (ronnien@unpad.ac.id)
Vulcanological Survey Indonesia : Dali Ahmad (dali@vsi.dpe.go.id)
Universitas Lampung : Arief Hidayat (ahdja@maiser.unila.ac.id)
Universitas Tanjungpura Pontianak : A. Razikin (abra@untan.ac.id)
Universitas Sebelas Maret Solo : - (mohon maaf alamat terhapus) -

Dokumentasi, paper dan hasil Konferensi AI3 Indonesia dan Seminar Teknologi Informasi di Institut Teknologi Nasional Malang 19 dan 20 Nopember 1999 dapat diperoleh di http://psi.itn.ac.id/AI3Conf.zip atau request e-mail ke pan-psi@itn.ac.id.
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 1999 PSI ITN (psi@itn.ac.id)

