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LEASED LINE ITB-INTERNET OPERASIONAL

Onno W. Purbo

	Berkat bantuan dan dukungan Prof. Dr. Samaun Samadikun (wakil ketua DRN / EL-ITB), saat ini leased line ITB-InterNet telah operasional. Dalam pembangunan leased-line ITB-Internet cukup banyak sekali sukarelawan yang terjun langsung di lapangan khususnya dari kalangan keluarga besar Elektro ITB, seperti, Iwan, Daniel, Rudi, Basuki, Aulia, Arman, Adi. Tanpa bantuan para sukarelawan ini tidak mungkin leased line ITB-Internet dapat operasional.
	Apa yang diperoleh dengan keberadaan leased-line ini, jelas e-mail ke Internet menjadi amat sangat lancar - dari yang tadinya beberapa hari / minggu karena radio link ke Jakarta sudah overload; saat ini e-mail dapat dikirim dalam orde detik / menit ke Internet secara cuma-cuma! Saat ini mahasiswa & staff ITB (seperti dari EL, MA, AS, S2 Pembangunan, FMIPA, TI, MS dll) yang terhubung langsung dengan kampus Ethernet backbone yang dibangun oleh keluarga elektro ITB dapat menikmati langsung World Wide Web (WWW), Mozaic dan berbagai multimedia database maupun file server akses yang tersebar luas di InterNet. Pengguna terbesar di ITB saat ini adalah jurusan teknik elektro & kimia ITB dengan jumlah total pemakai mendekati 700 orang user.
	Saat ini kami di Computer Network Research Group (CNRG) ITB sedang membangun multimedia database server menggunakan teknologi World Wide Web (WWW) running di UNIX dengan kapasitas harddisk sebesar 2Gbyte menggunakan dana pribadi CNRG ITB. Keberadaan database sangat strategis dalam era globalisasi ini khususnya untuk membuka kerjasama internasional & membuka peluang-peluang untuk berhubungan dengan industri internasional (seperti yang baru-baru ini di tanda tangani dengan Motorola Internasional Inc.). Bertumpu pada database ini, kita dapat menjual hasil-hasil penelitian di ITB secara internasional melalui internet - apa yang akan terjadi adalah "link & match" tingkat internasional! Kami berharap rekan-rekan ITB dapat memberikan masukan informasi hasil-hasil penelitian yang anda lakukan kedalam database kami - hal ini kami lakukan sebagai community service kepada masyarakat kampus ITB.
	Keberadaan kampus Ethernet backbone ITB sangat strategis dalam pengembangan jaringan informasi di kampus ITB. Seluruh dana pembangunan kampus backbone saat ini menggunakan dana dari jurusan teknik elektro ITB; terima kasih banyak atas dukungan moril maupun materiel yang diberikan oleh Ibu Tati Mengko & Pak Sudaryatno (Sekjur & Kajur EL-ITB saat itu) yang telah merelakan dana jurusan elektro ITB untuk pembangunan kampus backbone ini. Kami jurusan teknik elektro ITB berharap dapat secara resmi dapat menghibahkan apa yang kami bangun sebagai kampus backbone kepada ITB - tentunya secara resmi kepada pimpinan ITB. Perlu dicatat bahwa pembangunan kampus backbone ini tidak mungkin dilakukan tanpa pengorbanan banyak sukarelawan mahasiswa elektro ITB yang dipimpin langsung oleh Bapak Yudi Satria (EL-ITB).
	Di samping kampus backbone, ternyata ITB juga saat ini bertindak sebagai gateway untuk sebagian besar universitas di Indonesia yang terhubung ke InterNet seperti USU, UNHAS, UNLAM, UNDANA, UNIBRAW, PETRA, UNPAD, UNPAR, UNPAS, ITENAS, STTT, STT-SFB dan masih banyak lagi. Seluruhnya menggunakan teknologi yang relatif murah menggunakan komunikasi radio keseluruh Indonesia. Jelas disini, ITB telah menunjukan dirinya sebagai salah satu pemimpin yang tangguh dalam teknologi Informasi di Indonesia. Seluruh proses pengembangan teknologi informasi di dalam maupun diluar kampus ITB saat ini dimotori oleh staff dan mahasiswa jurusan teknik elektro ITB yang secara sukarela bekerja bahu membahu membangun dan mengembangkan sendiri teknologi jaringan komputer di ITB yang kemudian diadopsi secara nasional di Indonesia.
	Mudah-mudahan tulisan singkat ini, dapat menggugah rekan-rekan di ITB untuk bergabung bersama kami & memanfaatkan secara effektif akses internasional ke Internet yang telah tersedia bagi seluruh ITB secara cuma-cuma. Adalah komitmen kami di jurusan teknik elektro ITB dan di CNRG ITB untuk berusaha semaksimal mungkin membantu meringankan beban rekan-rekan ITB dari segi teknologi.

