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Berikut akan diutarakan secara sekilas riwayat singkat Pusat Komputer (Puskom) 
yang ada di lingkungan ITB dari tahun 1972 sampai dengan 1983, jadi hanya 
dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 tahun saja. Dalam kurun waktu tersebut 
Puskom memanfaatkan dua sistem perangkat keras yaitu : 1972-1978 IBM 1401 
bekas pakai PN Pertamina dan 1978-1983 CII Honeywell Bull 64/DPS, masing-
masing beserta peralatan pendukungnya. 

Latar Belakang 

Atas inisiatif pihak Perwakilan IBM Indonesia yang ditugaskan di Bandung yaitu 
Sdr. Lesan Limanardja, pada akhir tahun 1966 diadakan kursus Pemrograman 
Autocoder (Assembler untuk mesin generasi ke-2) bagi warga ITB yang berminat. 
Peminat pada waktu itu kebanyakan adalah dosen (antara lain Kudrat 
Soemintapura, Djauhari, Barmawi, Harsono dan mahasiswa antara lain Judanadi, 
Budiman) Jurusan Teknik Elektro dengan total peserta tidak lebih dari 20 orang. 
Peserta lainnya adalah dari Jurusan Mesin, dan juga dari instansi-instansi lain di 
luar ITB. 

Penyelenggaraannya mengambil tempat di Gedung PIAl/BPI selama kurang lebih 
satu bulan. Disamping pemberitaan materi, dilakukan pula tugas/latihan 
pembuatan program di atas kertas, bahkan pembuatan program yang dijalankan 
pada komputer IBM 1401 yang ada di Adjudan Djendral (Adjen) Angkatan Darat, 
Jalan Wijaya Kusumah, Bandung, Pada akhir kursus peserta dievaluasi secara 
menyeluruh dan hasilnya dituangkan dalam bentuk suatu sertifikat ukuran kecil 
yang menyatakan kualifikasi peserta, apakah dengan pujian (excellent), sangat 
baik (very good), baik (good) atau gagal (failed). 

SIKLUS AWAL PEMBENTUKAN PUSAT KOMPUTER ITB 
(1972 -1983)
Harsono
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Kegiatan tersebut temyata membuka kesempatan bagi warga ITB berkenalan dengan petugas di Adjen AD untuk secara 
lebih intensif berkomunikasi, terutama dalam menjalin kerjasama membuka kesempatan bagi fihak ITB untuk turut 
memanfaatkan fasilitas yang ada di instansi mereka. 

Pembicaraan dilakukan antara Pimpinan ITB pada waktu itu (Prof.Doddy Tisna-amijaya sebagai Rektor) dengan pihak 
Pimpinan Adjen AD ternyata berjalan mulus, apalagi didukung oleh adanya fakta (dari Perwakilan IBM Indonesia) bahwa 
masih banyak waktu luang dimiliki oleh fasilitas (kerja penuh dalam seminggu dapat 168 Jam CPU; yang digunakan masih 
dibawah dari 30 jam) 

Dengan keadaan tersebut lampu hijau menyala, ITB dalam batas-batas tertentu dapat turut menggunakan fasilitas yang ada 
tanpa perlu mengeluarkan biaya operasi fasilitas. Yang diperlukan hanya uang lelah bagi para operator yang terlibat 
pekerjaan. 

Berdasarkan hal itu, maka pada pertengahan 1967, ITB membentuk suatu tim yang diberi nama Team Pengolahan Data 
Elektronis disingkat sebagai Team PDE (diambil dari istilah berbahasa Inggris: Electronic Data Processing =EDP) dengan tugas 
pokok mendukung kegiatan pengolahan data akademik seperti : Data Induk Mahasiswa, Penerbitan Kartu Tanda 
Mahasiswa, Daftar Peserta Kuliah, Daftar Nilai, Daftar Kemajuan Sementara dll. Team ini di ketuai oleh Dr.Kudrat 
Soemintapura, Sekretaris Harsono dan anggota Judanadi dan Boediman. Team mendapat ijin menggunakan ruangan 

2dengan ukuran kurang lebih 4 x 8 m  diantara ruang-ruang kelas yang ada di tengah Kampus Jalan Ganeca 10. 

Secara teratur Team menerima biaya operasi guna keperluan pembelian bahan habis komputer seperti kartu plong (punch), 
continous form, honor para petugas Adjen AD dan Team, melalui Pembantu Rektor I (Prof. Moedomo) dan Pembantu Rektor 
II (Drs. Eddy Kartasubarna) Koordinasi kegiatan di lingkungan Adjen AD, Team sangat dibantu oleh Pimpinan Unit 
Pengolahan Data ( Mayor Dadang, Kapten Rabinoe) dan operator komputer (Sutisna). Keluar masuk komplek Adjen AD 
(selalu ada penjagaan oleh petugas piket jaga), sangat terbantu dengan penggunaan mobil putih (bukan ambulans) setir 
kiri, yang relatif bebas keluar masuk karena telah dikenal oleh mereka.

Perolehan Komputer Bekas Pakai dari PN Pertamina 

Dengan pemanfaatan fasilitas komputer Adjen AD di atas, maka pengenalan penggunaan komputer di lingkungan Kampus 
semakin lebih mendalam lagi; antara lain dalam hal penerapan Kode Mata Kuliah, kandungan informasi yang dapat 
dimasukkan dalam Nomor Induk Mahasiswa, serta ketertiban dalam pemenuhan jadwal-jadwal yang telah diapkan oleh 
Pimpinan ITB.  



Hadiwaratama 471

Keadaan perkenalan tersebut memicu tuntutan yang lebih jauh lagi yaitu apakah mungkin ITB memiliki akses, bahkan 
memiliki sendiri suatu fasilitas komputer yang mampu melayani, tidak saja untuk keperluan pengolahan data, tetapi juga 
untuk mendukung keperluan komputer lainnya. Pada waktu itu telah ada beberapa dosen, terutama dari Teknik Sipil yang 
turut memanfaatkan komputer ilmiah IBM 1130 yang ada di Depertemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Sebagaimana 
dimaklumi sistem komputer IBM 1401 adalah sistem komputer generasi-dua yang secara khusus dirancang untuk keperluan 
pengolahan data. Dapat saja digunakan untuk keperluan komputasi, tetapi cara serta pelaksanaannya akan lebih sulit dan 
memerlukan waktu yang lebih lama. 

Menghadapi tuntutan masyarakat ITB seperti itu, membuat Pimpinan ITB mulai berpikir kearah sana. Salah satu 
kemungkinan yang terlihat pada (awal tahun 70-an) adalah mencari sponsor yang mungkin untuk mewujudkan impian 
tersebut. Kebetulan Dr. Soedjana Sapiie mempunyai kenalan di PN Pertamina (Drs. Surendi) yang pada waktu itu sedang 
dalam proses untuk menggantikan sistem komputer lama (IBM 1401 juga) yang mereka gunakan di kantor mereka di 
Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pihak Pertamina juga sedang memikirkan akan dikemanakan besi tua IBM 1401 
tersebut, karena barang tersebut adalah barang milik mereka yang dibeli beberapa tahun sebelumnya dari pihak IBM. 
Rupanya gayung bersambut, setelah dilakukan pembicaraan-pembicaraan, baik di dalam masing-masing institusi maupun 
antar institusi, disepakati ITB bersedia menerima barang bekas di atas dan mereka bersedia menyerahkannya ke ITB, serta 
menanggung seluruh biaya untuk mengirimkannya seluruh sistem IBM 1401 mereka sampai di Kampus ITB. 

Keputusan tersebut mengharuskan Pimpinan ITB melakukan upaya-upaya persiapan guna menerimanya. Adalah suatu 
kebetulan bahwa pada waktu itu, ITB sedang gencar-gencarnya “membersihkan" kampus Jalan Ganeca dari pengguna 
lahan oleh pihak-pihak luar. Ada kantor Direktorat Penelitian Masalah Bangunan, Departemen PU dan pula ada Lab. 
Penyelidikan Tanah, Cipta Karya, Departemen PU juga. Diputuskan bekas Lab. Penyelidikan Tanah diperuntukkan untuk 
menampung komputer hibah Pertamina, sedang bekas Direktorat Penelitian Masalah Bangunan untuk keperluan Program 
Pasca Sarjana. Selanjutnya masalah rehabilitasi bangunan, dengan berkoordinasi dengan Team PDE diserahkan kepada Biro 
Bangunan ITB. 

Perekrutan dan pelatihan bagi para tenaga operator dan adminitrasi ditugaskan kepada Team PDE, dengan dibantu oleh 
Unit Pengolah Data Adjen AD. Secara khusus, penulis ditugaskan sebagai penanggung jawab seluruh proses pemindahan 
komputer bekas dimaksud. Untuk keperluan itu, penulis melakukan satu kali perjalanan dinas guna peninjauan lapangan di 
Pangkalan Brandan. Secara umum seluruh peralatan yang akan dihibahkan masih dalam keadaan baik dan dapat 
dioperasikan. Pada waktu itu sudah juga disepakati, bahwa untuk pengiriman ke Bandung, masing-masing piranti akan 
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dimasukkan dalam peti kayu, dan mereka minta diberitahu, akan melalui tempat embarkasi mana: Polonia Medan bila 
melalui udara, atau pelabuhan Belawan, bila melalui laut. 

Paralel dengan kegiatan di atas, rupanya Dr. Sujana Sapiie telah berhasil pula mendapatkan jaminan dari pihak Pertamina 
untuk memperoleh biaya pengangkutan asalkan non-komersial. Dengan kendala-kendala seperti di atas, serta keterbatasan 
yang ada, Team Persiapan perlu segera menjajagi kemungkinan bantuan instansi Pemerintah, dimana pilihan pertamanya 
jatuh pada pihak AURI yang memiliki pesawat Hercules, bila barang-barang akan diangkut melalui udara, disamping akan 
memerlukan waktu yang lebih singkat, juga penanganan dalam pengangkutan akan lebih halus. 

Penulis tidak mengetahui apakah Rektor kemudian mengadakan pembicaraan dengan KSAU (Kepala star Angkatan Udara) 
Marsekal Soewoto Sukendar mengenai masalah kebutuhan bantuan tersebut. Pada kenyataannya pada waktu penulis 
menghadap (dengan memperlihatkan Surat Tugas Rektor ITB) kepada petugas Operasi di MABES (Mabes Besar) AURI di 
Jakarta, sepertinya mereka sudah mengetahui akan keinginan tersebut. lnformasi yang diperoleh dari mereka antara lain : 
memang ada penerbangan-penerbangan Hercules Halim-Polonia pp dengan jadwal sesuai kebutuhan; untuk keperluan ITB 
itu perlu dicari waktu saat penerbangan Halim-Polonia isi (ada yang diangkut) dan kembali ke Halim dalam keadaan kosong. 
Mereka minta segera diberitahu, kapan barang-barang akan siap diangkut di Polonia, Medan. 

Kontak-kontak koordinasi dengan petugas Pertamina di Pangkalan Brandan pun dilakukan secara lebih intensif, terutama 
(dengan menggunakan telegram dan tilpon, belum ada fasilitas e-mail mapun hp kala itu) tentang kesiapan pengepakan 
dan pengangkutan Pangkalan Brandan-Medan. Sementara itu Tim Persiapan melakukan segala keperluan penerimaannya 
di Bandung. Tim akan sangat gembira sekali bila penerbangan kembali Hercules dari Polonia dapat langsung mendarat di 
Husein Sastranegara, Bandung. Untuk maksud tersebut Tim telah meminta bantuan Ir. Harry S. untuk menyediakan lima 
truk pengangkut barang, beserta peralatan bongkar muatnya; dengan altematif jemput barang di Husein Sastranegara, 
Bandung atau Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

Setelah menerima berita bahwa barang-barang selesai dipak dan siap angkat ke Polonia, penulis menghadap dan 
melaporkan ke Bagian Operasi (?) MABES-AURI di Jakarta guna menanyakan kesempatan terdekat yang ada guna 
pengangkutannya. Pada waktu itu juga diperoleh jawaban, bahwa tiga hari lagi ada penerbangan Hercules ke Polonia, akan 
kembali kosong dan barang-barang ITB akan dapat diangkut secara cepat saat itu juga dapat diselesaikan ongkos-ongkos 
yang diperlukan untuk penggunaan penerbangan khusus pesawat Hercules AURI tersebut. Berita tadi tentunya sangat-
sangat menggembirakan penulis, dan langsung dilaporkan ke Bandung, Pangkalan Brandan, dan Medan. Penulis sebut 
Medan, karena Ibunda, kakak, adik serta banyak kerabat penulis yang berdomisili disana.
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Penerbangan Halim menuju Polonia, Medan berjalan lancar tanpa gangguan dan pesawat relatif kosong, jadi penerbangan 
benar-benar khusus untuk menjemput barang-barang ITB saja, yang ada hanya beberapa personil AURI dan keluarga yang 
kelihatannya sedang dalam proses pindah tempat tinggal, ataupun untuk keperluan kunjungan keluarga. Pada saat akan 
mendarat, sudah terlihat beberapa truk yang berderet dipinggir lapangan dengan muatan peti-peti diatasnya. 

Demikian mendarat, setelah kemudian berbincang-bincang sejenak dengan petugas Pertamina yang menyambut, lalu 
diadakan pembicaraan segi tiga dengan petugas muatan pesawat, disimpulkan tidak ada masalah dalam mengangkat 
seluruh 23 peti besar dan kecil dengan berat total kurang dari sembilan ton; masih dibawah batas kemampuan maksimum 
muatan yang dapat diangkut oleh pesawat Hercules. 

Selanjutnya satu per satu truk barang mendekati bagian belakang pesawat dan muatanpun dipindahkan. Proses 
pemindahan terse but berlangsung kurang lebih selama dua jam, tanpa kejadian yang mengkhawatirkan. Sementara 
menunggu proses pemuatan pesawat, adik penulis datang tergopoh-gopoh sambil memberitahukan bahwa di mobilnya 
sudah ada dua karung durian yang telah disiapkan untuk dibawa dengan pesawat. Rupanya di Medan sedang musin durian, 
dan dia yakin karena pesawat seolah-olah dicarter ITB, jadi tidak akan ada penumpang lain; maka akan diperkenankan 
membawa durian. Tanpa berkonsultasi dengan para kru pesawat, tawaran tersebut penulis tolak. Walaupun agak kecewa 
adik penulis tersebut dapat mengerti. Belakangan penulis terima kabar dari mereka, bahwa selesai mengantar 
keberangkatan pesawat menuju Halim, mereka pesta makan durian dirumah Ibunda kami. 

Kurang lebih pukul 13.00 pesawat telah siap untuk terbang kembali ke Halim. Dalam penerbangan Polonia-Halim, kurang 
lebih di atas perairan Riau, pilot pesawat (seorang Kolonel yang tidak penulis catat namanya) keluar dari Kokpit menemui 
penulis dibagian tengah perut pesawat, menyapa dan menyatakan akan mengusahakan pesawat untuk dapat langsung ke 
Husein Sastranegara. Faktor utamanya adalah cuaca keputusannya nanti menjelang penerbangan mendekati Pulau Jawa. 
Ucapan syukur penulis tidak henti-hentinya dipanjatkan kepadaNya, mendengar keterangan tersebut. Harapan penulis 
kepada beliau hanya permintaan untuk menyampaikan pesan kepada Ir. Harry S. di Husein, seandainya pesawat tidak dapat 
mendarat langsung disana. 

Cuaca waktu itu cukup cerah, dan begitu Kepulauan Seribu terlihat, pilot mengabarkan, bahwa pesawat dapat langsung 
menuju Husein Sastranegara, Bandung. Kegembiraan yang dirasakan penulis sulit untuk dinyatakan dengan kata-kata, 
apalagi dinikmati sendirian, karena yang lainnya adalah para personil AURI yang baru berkenalan pada hari penerbangan 
itu. Pesawat mendarat mulus di Husein menjelang pukul 17.00 dan terlihat dari dalam pesawat Ir. Harry S. beserta 
rombongan truknya telah siap menunggu dipinggir lapangan. Pembongkaran muatan dilakukan pada sore itu juga dan
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pengangkatan ke kampus ITB diselesaikan hingga malam harinya. Selesai pemindahan muatan pesawat Hercules T 1309 
terbang kembali menuju Halim Perdanakusuma, Jakarta 

Instalasi Perangkat Keras. Peresmian, dan Pengoperasian Pusat Komputer

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, persiapan fisik diserahkan dan ditangani oleh Biro Bangunan ITB, dengan 
personil inti pada waktu itu : Ir. Adi Subagio, Siwinto dan Dassa. Bagunan bekas Lab. Penyelidikan Tanah Departemen 
Pekerjaan Umum dinilai cukup kokoh dan memadai guna menampung seluruh peralatan dan kegiatan lannya. Atap hanya 
memerlukan pengecatan, lantai diratakan dan dipasang tegel, perlu penyekatan ruang dan pemasangan plafon pada 
seluruh bangunan. Daya listrik yang perlu ditambah menjadi kurang lebih 40 KV A. Saran pihak IBM agar untuk Ruang 
Komputer dipasang lantai-berrongga (raised floor) tidak dapat dipenuhi, karena alasan biaya. Sebagai gantinya disiapkan 
alur-alur (trench) kabel dilantai ruang. Instalasi listrik juga tidak memanfaatkan piranti penstabil tegangan (Voltage 
Stabilizer), karena disamping masalah biaya, juga karena lokasi gedung dekat dengan gardu listrik kampus yang ada. 

Ketika barang-barang datang (10 Maret 1972), bangunan telah siap, minus pemasangan alat pendingin AC, untuk 
ditempati. Pembongkaran peti dan pemasangan mesin-mesin dilakukan oleh/atau dengan arahan personil IBM Bandung 
seperti Adi Pamungkas, Suhardja dan Ateng. Tidak lebih dari satu minggu, seluruh peralatan sudah terpasang dan dapat 
difungsikan. Jadi secara umum tidak ada kerusakan yang berarti dari saat pembongkaran dan pengepakan di Pangkalan 
Brandan, ketika pengangkutan, serta pembongkaran dan pemasangan kembali di kampus ITB. Perbedaan antara perangkat 
keras bekas yang diterima dengan perangkat keras yang ada di Adjen AD hanya pada kapasitas memori: di Adjen AD hanya 
berkapasitas 4 K (empat ribu karakter), sedang yang diterima dari Pertamina 16 K. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa 
kamampuan komputernya jauh lebih besar dari yang ada di Adjen AD. 

Demikian optimisnya Pimpinan ITB atas segala sesuatu yang telah direncanakan, mendahului proses-proses yang diutarakan 
diatas, Rektor telah mengumumkan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Komputer pada saat menyampaikan 
pidato Dies ITB 3 Maret 1972. Susunan kepengurusan yang pertama secara lengkap dituangkan dalam Surat Keputusan 
Rektor, dengan susunan sebagai berikut :

Direktur : Dr. Ir. Kudrat Soemintapoera 
Wakil Direktur Produksi : Ir. Harsono, M.Sc 
Wakil Direktur Penelitian & Pengembangan : Dr. Ir. Harijono Djojodihardjo 
Wakil Direktur Kerjasama : Dr. Ir. Harsono Taroepratjeka 
Sekretaris : Ir. Andress Davids, M.Sc 
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Dengan peresmian tersebut, Team PDE yang ada, dinyatakan dilebur ke dalam UPT Pusat Komputer, dimana untuk 
selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Puskom.

Sebagai suatu organisasi yang baru dilahirkan, kegiatan pertama yang dilakukan Pengurus saat itu adalah menyusun 
tatacara-tatacara kerja yang akan diterapkan di lingkungan organisasi, baik dalam rangka pengoperasian perangkat keras 
pelayanan bagi keperluan ITB, penggunaan oleh pihak luar, penugasan personil dan lain sebagainya. Yang menjadi beban 
cukup berat bagi Pengurus adalah bagaimana cara mendapatkan dana untuk membayar para tenaga operasional (± 25 
orang) yang seluruhnya adalah tenaga honorer. Hal yang kedua adalah perjuangan untuk mendapatkan alokasi DIP-ITB 
dana untuk kontrak perawatan perangkat keras dengan pihak IBM. Untuk keperluan yang disebutkan pertama, Pimpinan 
ITB mengijinkan Pusat Komputer memungut biaya atas seluruh pelayanan yang diberikan, baik oleh warga ITB (dosen atau 
mahasiswa) ataupun oleh pihak luar ITB; asalkan secara rutin hat itu dilaporkan kepada Pimpinan ITB. Untuk keperluan yang 
kedua Pimpinan dalam batas-batas kemampuan yang ada akan mengusahakannya ditambah dengan pertanyaan apakah 
tidak mungkin dirawat sendiri, mengingat ITB mewakili Departemen Elektro? 

Sistem pelayanan yang diterapkan untuk pemakaian oleh dosen dan mahasiswa adalah sistem tertutup; mereka 
menyerahkan daftar (listing) program beserta datanya, sedangkan pengoperasian piranti-piranti yang ada oleh petugas 
Puskom. Penyerahan yang akan diolah, maupun basil pengolahan dilakukan melalui suatu loket yang telah dipersiapkan. 

Pihak yang banyak membantu dalam mendukung biaya operasi Puskom adalah pihak Kantor Pusat PJKA, Bandung. Mereka 
minta bantuan Puskom untuk proses pemindahan data, maupun pengolahannya secara agak rutin/bulanan, dan untuk itu 
mereka bersedia mengganti biaya-biaya yang diperlukan. 

Demikian layanan bagi dosen dan mahasiswa dibuka segera disusul dengan keluhan-keluhan, antara lain waktu layanan 
lambat, apakah komputer dapat menjalankan program dalam bahasa FORTRAN (Formula Translation) dan apakah tidak 
sepatutnya penggunaan tanpa dikenakan biaya? Menerima keluhan-keluhan tersebut, Pengurus menjawab : akan 
memperbaiki unjuk kerja para personil dan mengatur jadwal pekerjaan dengan lebih baik; untuk Kompailer FORTRAN 
sedang berusaha mendapatkannya dari pihak IBM (yang pasti FORTRAN II ada, tetapi untuk FORTRAN IV masih perlu 
menanyakan ke Kantor Pusat mereka di New York). Untuk gratisan tidak mungkin seraya sebagai kesempatan pelatihan, 
agar warga sadar akan biaya dalam penggunaan fasilitas apa saja. 

Susunan kepengurusan yang dibentuk pertama di atas, dalam tiga tahun berjalan terjadi perubahan-perubahan : Sekretaris 
Ir. Andreas David tanpa berpamitan telah meninggalkan tugas (yang ditinggalkan beliau sebagai hiasan di Ruang Tamu 
adalah sebuah mandau dari Kalimantan; belakangan terdengar berita, bahwa yang bersangkutan menyertai istri kembali ke 
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Amerika Serikat), sehingga digantikan oleh Drs. Nyoman Susila, M.Sc. Tenaga-tenaga dosen yang kemudian bergabung 
adalah Dr.lr.Saswinadi dan Dr. Jorga Ibrahim, menggantikan Dr. Ir. Harijono D. dan Dr. lr. Harsono T., sementara itu Dr. Ir. 
Kudrat Soemintapoera diangkat menjadi Pembantu Rektor I ITB. 

Selama pengoperasioan sistem IBM 1401 ada beberapa kejadian yang patut diutarakan dalam kesempatan ini Pertama 
kerusakan pada piranti Pembaca Kartu (Card Reader IBM 1402). Berhari-hari petugas perawatan IBM melakukan diagnostik 
dan berupaya mengatasinya tidak berhasil juga. Ternyata kemudian ditemukan ada beberapa sikat-baca (terbuat dari kawat 
baja yang patah). Komponen pengganti tidak ada lagi di gudang IBM Jakarta dan diperolah setelah ada pengiriman dari 
India. Yang kedua terjadi pada salah satu Penggerak Pita Magnetik (Tape Drive IBM 7330) yang setiap kali membaca data 
pada pita selalu menimbulkan tanda/sinyal adanya kesalahan. Upaya-upaya penyetelan posisi tidak juga berhasil, akhimya 
dilakukan penggantian Kepala Baca-Tulis (Read-Write Head) yang harga waktu itu cukup lumayan mahal yaitu 30 juta 
rupiah, atas tanggungan mereka karena ITB menandatangani kontrak perawatan dengan mereka. Yang terakhir, tentang 
kemahiran yang dimiliki petugas IBM dalam mengatasi kegiatan diagnostik. Pada Pusat Pemroses IBM 1401 terdapat panel 
pembantu untuk pekerjaan diagnostik sistem. Mungkin karena tertutup oleh lapisan debu dll., beberapa lampu indikator 
yang seharusnya terlihat bila menyala, ternyata tidak terlihat. Untuk masalah ini, petugas lalu melubangi penutup (dengan 
bar) plastik di depan tiga lampu indikator yang selalu bermasalah. Setelah itu pembacaan panel tidak bermasalah lagi. 

Bekerja dengan berbasiskan kartu-plong (punch card) juga memberikan pengalaman tersendiri, terutama bagi para 
operator komputer. Tumpukan kartu dapat tercecer, sehingga waktu menyusun kembali pada tumpukannya, urutan dapat 
berpindah atau tertukar. Waktu dijalankan (run) kembali menimbulkan kesalahan (error). Apalagi ada kartu yang dibagian 
atas dilengkapi dengan cetakan isi kartu tetapi ada pula yang tidak; jadi operator harus mampu membaca kode kombinasi- 
lubang (zone+digit bit). Kartu yang telah berisi data tidak dapat digunakan lagi, jadi harus disimpan atau dibuang. 
Penampung pembuangan terutama adalah para pengrajin petasan yang menurut mereka akan menghasilkan suara ledakan 
yang lebih nyaring. 

Peran Pusat Komputer dalam Melahirkan Jurusan dan/atau Pendidikan Formal Keinformatikaan 

Setelah kurang lebih dua tahun beroperasi baru kompailer FORTRAN IV tersedia di Puskom. Hal ini mencetuskan timbulnya 
mata-mata kuliah Pemrograman Komputer di lingkungan ITB, maupun matakuliah-matakuliah yang mengharuskan 
pelaksanaan tugas dengan bantuan Komputer. FORTRAN IV untuk IBM 1401 ini sangat terbatas dan lambat; bekerja dengan 
kapasitas memori 16 K karakter (Binary Coded Dicimal + BCD, 6 bit per karakter) dibantu oleh empat buah Penggerak Pita 
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Maknetik (Tape Drive IBM 7330). Namun demikian hal itu dirasakan sudah cukup membantu daripada harus minta bantuan 
komputer pihak lain di Jakarta. 

Pada pertengahan tahun 1975, ITB mulai mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Perancis. Diawali oleh mundurnya 
fihak Amerika Serikat dalam menguasai Vietnam, timbul persoalan di mereka; akan dialihkan kemana rencana-rencana 
bantuan yang semula untuk Vietnam. Salah satu pilihannya adalah negara kita Indonesia. Gerak cepat dilakukan untuk 
memproses kesempatan tersebut dimotori oleh Dr. Jorga Ibrahim, yang kebetulan alumni S3 Perancis dan bertugas pula 
sebagai staf akhli Pembantu Rektor I. Barang-barang apa saja yang tersedia, syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan lain-lain. 
Singkat cerita ITB bersedia menerima barang-barang listrik terutama Elektronika dan mesin-mesin ketenaga-listrikan. 
Peralatan Elektronika menjadi bagian dari Lab.Elektronika Jurusan Teknik Elektro, sedangkan mesin-mesin Ketenaga-
listrikan menjadi bagian dari fasilitas di Prokerma ITB-PLN, yang dibantu juga oleh pihak EDF, Perancis. 

Peristiwa di atas membuka kesempatan untuk mendapatkan bantuan-bantuan lain yang lebih besar & luas dari Pemerintah 
Perancis. Dalam penyusunan usulan ITB, Pengurus Puskom diberi kesempatan untuk turut mengisinya. Dalam 
mempersiapkan usulan disekitar masalah perkomputeran ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, yaitu ITB harus 
memulai kegiatan pendidikan formal (tingkat Diploma maupun Sarjana) perkomputeran karena belum ada satupun 
perguruan tinggi negeri Indonesia apalagi swasta, yang menyelenggarakannya. Untuk memungkinkan hal itu perlu ada 
pelatihan dan pendidikan formal bagi para calon tenaga pengajarnya, ITB memerlukan Sistem Perangkat Keras Komputer 
yang memadai dari jenis generasi ke- 3 atau yang lebih tinggi lagi, guna menggantikan sistem IBM 1401 yang sudah dapat 
dikatakan ketinggalan jaman (obselete). Oleh Pimpinan ITB, usulan-usulan di atas dapat diterima dan dijadikan bagian dari 
usulan ITB secara keseluruhan. 

Menanggapi usulan-usulan tersebut, pihak Pemerintah Perancis menyambut positif sehingga pada tahun 1976 dilakukan 
pembahasan yang lebih intensif antara pihak ITB yang diwakili oleh Pengurus Puskom dengan pihak Perancis yang diwakili 
oleh staf pengajar Departemen Informatika, USTL, Montpellier (Prof. Filliatre dan Prof. Ferrie). Pada kunjungan dan diskusi, 
disusun rencana global yang akan dilakukan antara lain rencana program pendidikan beserta kurikulum yang akan 
diterapkan, rencana pengembangan para calon tenaga pengajar serta jadwal-jadwal pengiriman mereka ke Perancis. 
Mengenai sistem perangkat keras akan dicarikan kontak-kontak dengan pihak pembuat perangkat keras komputer disana; 
untuk produk IBM tidak mungkin. 

Sejak saat itu, Pusat Komputer dibantu oleh Pimpinan Fakultas Teknologi Industri (FTI), dengan Ir. Warjono Soemodinoto 
sebagai Dekan dan Ir. Tunggal Mardiono sebagai Sekretaris, mulai mengadakan proses rekrutasi dan pengangkatan sebagai 



pegawai negeri para calon tenaga pengajar dimaksud. Awal pertama untuk keperluan Program Diploma (D3), yang 
direncanakan akan dibuka pada tahun 1978; lalu disusul yang untuk keperluan Program Sarjana (S1) yang direncanakan 
baru akan dibuka tiga tahun kemudian. 

Rekrutasi para calon tenaga pengajar di atas relatif unik bagi ITB, karena untuk menyelenggarakan suatu program 
pendidikan, ITB belum pemah mempunyai/menyelenggarakan program pendidikan yang sama. Dalam jangka kurang lebih 
dua tahun terkumpul kurang lebih 10 orang lulusan dengan berbagai latar belakang kesarjanaan, bahkan ada dua yang 
baru lulus Sarjana Muda. Adapun kombinasinya masing-masing satu orang dengan latar belakang Matematika, Fisika, 
Teknik Fisika, Teknik Industri; dan Kedokteran; empat orang berlatar belakang Teknik Elektro; dan dua berlatar belakang 
Teknik Perminyakan. Semuanya mendapat kesempatan mendapat pendidikan/latihan lebih lanjut ke berbagai penguruan 
tinggi di Perancis dimana 80% diantaranya mampu menyelesaikan studi hingga lulus jenjang S3.

Program Diploma D3, dengan sebutan Program Ahli Teknik Komputer (PATK), diselenggarakan mulai tahun ajaran 1978, 
menggunakan sebagian ruangan sisi Utara Puskom. Pada tahun 1984 Program ini kemudian digabungkan ke Politeknik 
Bandung, Ciwaruga. Program Sarjananya sendiri diresmikan pembukaannya pada awal Tahun Akademik 1982 dengan 
merekut 25 mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) Angkatan 1981 dengan sebutan Jurusan Teknik Informatika (IF). 
Istilah Informatika ini dipilih mengalahkan dua pilihan lainnya yaitu Komputer dan Imu Komputer. Jurusan baru ini mendapat 
ruangan bekas Laboratorium Mesin-Mesin dan Pengukuran Listrik, Jurusan Teknik Elektro, yang telah direhabilitasi oleh Biro 
Bangunan ITB. 

Sistem Perangkat Keras Bantuan Perancis 

Pihak ITB mendapat pemberitahuan dari pihak Pemerintah Perancis, bahwa bila ingin mendapat bantuan perangkat keras 
(tidak terbatas pada komputer) dari pihak Perancis, perangkat keras tersebut harus buatan Perancis. Mendengar informasi 
tersebut, Pengurus Puskom mulai melakukan pengumpulan informasi tentang produk-produk komputer buatan mereka. 
Informasi yang diperolah ternyata produk mereka masih terbatas pada sistem-sistem sedang ke bawah, dan cukup baik 
untuk digunakan dalam bidang pengendalian/kontrol proses waktu-nyata (realtime). Ada satu produsen mereka yang  
bekerjasama dengan pihak Honeywell, Amerika Serikat dalam memproduksi komputer kelas menengah akhirnya 
diputuskan (pertengahan 1977), bahwa ITB bersedia untuk menerima sistem CII Honeywell Bull 64/DPS (Conpagnie 
International pour Informatiques = CII) guna menggantikan sistem IBM 1401 yang semakin uzur; dengan catatan bahwa 
pemilik sistem tersebut adalah Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional dan bukan 
milik ITB. 

Mengenang 50 tahun: FTUI menjadi ITB478
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Keputusan tersebut diterima dengan penuh kebimbangan antara lain, karena produk tersebut belum dikenal, baik oleh 
Pengurus Puskom secara individu maupun dari informasi yang ada pada Katalog-Katalog. Datapro (Datapro secara periodik 
menerbitkan informasi-informasi tentang sistem komputer yang ada di dunia, serta memuat perbandingan-perbandingan 
unjuk kerja antara yang satu dengan yang lain). Yang kedua, mereka belum mempunyai Perwakilan dagang di Indonesia, 
apalagi untuk melakukan perawatan sistem secara memadai. Untuk kedua hal di atas, mereka meyakinkan Pengurus 
Puskom, bahwa produk mereka kurang lebih setara dengan sistem UNIVAC 1106 yang digunakan oleh Soedarpo 
Corporation, dan untuk masalah Perwakilan Dagang, mareka akan segera membentuk dan melatih orang-orang yang akan 
ditugaskan guna melakukan perawatan rutin, maupun perbaikan. 

Langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan Puskom yang ada : Ruang Pemasukan Data (Data 
entry) dan Ruang Tata Usaha diperkecil, sehingga tersedia luas lantai yang cukup guna menampung sistem yang baru. 
Ruang Komputer diberi lantai yang berongga (raised floor) dan sistem pendingin udaranya adalah sistem terpusat dimana 
udara dingin ditiupkan melalui rongga lantai dan dihisap kembali mengunakan saluran udara yang dipasang di langit-langit 
ruang. Ruang Makan Bersama di ruang bawah tanah (Kalder) disisi utara gedung ditiadakan, karena akan dipakai sebagai 
Ruang Terminal. Penghapusan kesempatan makan siang bersama, sebenarnya merugikan unit, karena dapat mengurangi 
keakraban diantara warga. Untuk sementara Ruang Komputer lama digunakan sebagai tempat gudang mesin-mesin lama 
yang tidak digunakan lagi. 

Kehadiran Sistem CII-Honeywell Bull di kampus pada penghujung tahun 1978 disambut gembira oleh warga kampus, 
karena sistem dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai antar lain tersedianya kompailer COBOL dan FORTRAN IV, 
serta fasilitas Plotter berwarna relatif besar untuk keperluan menggambar di atas kertas kalkir ataupun kertas biasa. Dengan 
tersedianya fasilitas terminal di ruang bawah-tanah, maka sistem pengoperasian instalasi dirubah menjadi setengah 
terbuka, dalam arti pemakai dapat langsung berhubungan dengan sistem melalui terminat tersebut. Keluaran yang 
berbentuk tulisan pada kertas ataupun dalam media pita maknetik masih perlu dilayani oleh petugas Tata Usaha. Guna 
mepermudah proses pemindahan/transisi sistem lama ke sistem baru pada sistem baru perlu ada satu penggerak pita 
maknetik yang bekerja atas dasar sistem lama (BCD Code) 7-track agar arsip-arsip lama dalam pita maknetik, dapat 
langsung dibaca/dialihkan ke sistem 9-track. 

Semenjak adanya keputusan ITB untuk mengganti sistem IBM 1401 dengan sistem CII-Honeywell Bull pada pertengahan 
1977, sebetulnya sudah timbul pertanyaan: akan dikemanakan komputer lama yang ada. Diserahkan ke perguruan tinggi 
lain rasanya tidak mungkin, karena akan terlalu membebani, sementara sudah mulai muncul di pasaran sistem-sistem 
komputer yang lebih kecil, lebih murah, dengan kemampuan yang lebih tinggi. Dalam suatu percakapan disekitar Aula 



Timur untuk menghadiri suatu acara disana, Prof. Doddy Tisnaamidjaja mengungkapkan alangkah baiknya, bila ITB 
mempunyai suatu gedung yang dapat dijadikan sebagai museum pendidikan untuk menampung barang/benda bersejarah 
bagi ITB, misalnya sistem IBM 1401 itu. Menurut beliau Aula Timur cukup memadai untuk maksud tersebut. Niat seperti itu 
rupanya tidak terdengar/kalah dengan kepentingan lain yang lebih mendapatkan prioritas yang lebih tinggi Pimpinan-
Pimpinan ITB yang berikutnya. 

Keberhasilan pihak Perancis mamasukkan produk komputer mereka ke Indonesia membuat Pimpinan IBM Indonesia merasa 
gundah, karena kebanyakan jenis komputer yang digunakan selama ini adalah produk mereka. Dengan melakukan 
penjajagan-penjajagan kepada para petinggi di DIKTI akhirnya pada tahun 1981 disepakati untuk membantu 
mengembangkan perkomputeran di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia dengan menghibahkan sistem-sistem 
komputer laik pakai dan baru bagi beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Adapun rinciannya satu sistem laik pakai 
IBM 3031 untuk di ITB, dan tiga Sistem/3 masing-masing untuk di Universitas Brawidjaja, IKIP Jakarta, dan IPB Bogor. Proyek 
terakhir ini diberi nama sebagai Pusat Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (PIKSI, Computer and Information Sciences 
Centre) Semua rencana tersebut akan direalisasikan pada tahun berikutnya yaitu pada 1982. 

Demikian terdengamya berita ITB dipilih sebagai tempat untuk IBM 3031 maka timbul persoalan pengorganisasian 
bagaimana mendudukkan proyek tersebut di lingkungan ITB, karena ITB sudah ada unit UPT Pusat Komputer. Setelah 
didiskusikan panjang lebar akhimya diputuskan kedua unit tersebut jalan paralel (Puskom dipimpin oleh Dr. Surnatjahya), 
sedang PIKSI oleh Dr.Ir. Arifin Wardiman) dengan catatan ada beberapa tenaga Puskom yang dialihkan/dipinjamkan guna 
pengoperasian PIKSI dan secara berangsur-angsur aplikasi pengolahan data ITB yang selama ini di operasikan dengan 
bantuan sistem CII-Honeywell Bull dialihkan ke sistem IBM 3031. Setelah seluruh proses telah berhasil dilakukan, maka 
Sistem CII- Honeywell Bull dikembalikan ke pihak DIKTI, Jakarta. 

Mengenang 50 tahun: FTUI menjadi ITB480
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Rustandi Sasmita

Diangkat Menjadi PNS:
1 Desember 1981

Purnabakti PNS:
1 Desember 2008
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Satria Darsa

Diangkat Menjadi PNS:
1 Oktober 1972

Purnabakti PNS:
1 September 2004
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Diangkat Menjadi PNS:
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Diangkat Menjadi Guru Besar:
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Purnabakti:
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Veronica Susilowati Praptowidodo

Diangkat Menjadi PNS:
1 Januari 1972
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 Maret 2002
Purnabakti:
1 Juli 2005
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Veronika S. Praptowidodo

Tahun 1960 lulus SMA N

ITB YANG MEMBESARKAN SAYA





Rohani Jahja Widodo

Diangkat Menjadi PNS:
1 September 1968
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 September 1995
Purnabakti PNS:
1 Maret 2003
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PERJALANAN HIDUP DI KAMPUS GANESHA
1 MARET 2003DARI JULI 1958 SAMPAI DENGAN 

H. Rohani Jahja Widodo dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1938 di Yogyakarta. la 
lulus dari SMA Negeri IV Jogjakarta pada tahun 1958. Mulai Juli 1958 meneruskan 
sekolahnya ke Universitas Indonesia Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro di 
Bandung (pada zaman penjajahan Belanda disebut TH Bandung - foto terlampir 
Pintu Gerbang TH Bandung depan Aula Barat tahun 1922); Angkatan Elektro '58 
berjumlah sekitar 60 mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa dari : 5994 s/d 
6896, ia mendapat Nomor Pokok Mahasiswa 6585E. Universitas ini kemudian 
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menjadi Institut Teknologi 
Bandung (ITB) pada 02 Maret 1959. Prasasti pada Monumen berdirinya ITB tertulis
Pada hari Senin tanggal dua Maret tahun Sembilan Belas Lima Puluh Sembilan Yang 
Mulya Paduka Doktor Insinyur Haji Achmad Soekarno Presiden Republik Indonesia 
meresmikan berdirinya Institut Teknologi di Bandung.
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Diangkat Menjadi PNS:
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M. Barmawi

Diangkat Menjadi PNS:
-
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 Oktober 1985
Purnabakti PNS:
1 Oktober 2002
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Diangkat Menjadi PNS:
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1 Desember 1999
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Iskandar Alisjahbana

Diangkat Menjadi PNS:
-
Diangkat Menjadi Guru Besar:
-
Purnabakti PNS:
1 Nopember 1996
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Epilog

Diangkat Menjadi PNS:
1 April 2000

Aktif Sebagai Dosen FSRD ITB
KK pada Ilmu-ilmu dalam Bidang
Visual
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