
Hartadi, Penerapan Teknologi ...

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA MASA KINI

Supriyo Hartadi W.

Universitas Gunadarma
Jalan Margonda Raya NO.1 00 Depok

ABSTRAK

kankar

teknolo

dan te

nologi

penelitic

der.

PEMBA

Persaingan bisnis di Indonesia pada dewasa ini makin tajam dengan diberlakukannya AFTA Tahun 2003.

Dalam perkembangannya tetap eksis atau tidaknya suatu usaha dipengaruhi oleh keamanan dan

kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Kebutuhan teknologi informasi telah lama disadari oleh berbagai kalangan, namun intensitas dan

ekstensitas penerapannya perlu mendapatkan perhatian guna menghadapi era globalisasi.

Kata Kunci : Teknologi, Informasi

PENDAHULUAN
Tahun 2003 merupakan

awal berlakunya Asian Free

Trade Area (AFTA), dimana

hubungan antar negara-negara

Assosiation of South East Asi

an Nations (ASEAN) menjadi

bebas, sehingga persaingan

menjadi semakin tajam dalam

setiap kehidupan bisnis. Tetap

atau tidaknya eksistensi atau

tidaknya masyarakat bisnis

serta berkembang atau tidak

nya kehidupan yang dihadapi

ditentukan oleh kemampuan

mengembangkan dan meman

faatkan i1mu pengetahuan dan

teknologi. Majelis Permusya

waratan Rakyat (1999) mene-
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kankan perlunya meningkatkan

penguasaan, pengembangan

dan pemanfaatan ilmu penge

tahuan dan teknologi termasuk

teknologi informasi di dalam

dunia usaha. Penguasaan dan

penerapan teknologi informasi

diperlukan untuk memperkuat

daya saing bangsa dalam

menghadapi tantangan global.

Appeyard dan Alfred (2001)

menyatakan bahwa konseku

ensi peningkatan umum per

mintaan tenaga ke~a ahli da

lam semua industri sepertinya

telah te~adi karena keadaan

perubahan teknologi saat ini

meningkatkan penggunaan ro

bot dan sejenisnya. Lebih dari

itu Landsburg dan Lauren me

nyatakan bahwa dalam dunia

modern teknologi selalu ber·

kembang tanpa pemah

henti.

Tulisan

untuk menyajikan uraian

ngenai langkah perkemba

teknologi yang telah dilak

di Indonesia untuk menga

pasi keadaan tersebut di

khususnya teknologi in~

Teknologi informasi antara

mencakup teknologi el

ka, komputer, telekom

dan penyiaran.

Teknologi informasi

cakup makna yang

luas, tulisan ini hanya

Mega
'nforma
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