Walaupun terkena amukan puting beliung, jaringan internet
ugm sudah kembali normal
Saturday, 08 November 2008 WIB, Oleh: Humas UGM

Walaupun gedung pptik (puskom UGM) yang menjadi sentral jaringan internet di UGM dan juga
merupakan data center, terkena puting beliung, namun pada hari ini sabtu 08112008, pukul 12.00,
sudah dapat beroperasi secara normal. Demikian hal ini dijelaskan oleh kabid jaringan komputer
pptik UGM Agung Ariansyah S.Kom.

Karena musibah puting beliung pada hari Jumat 07112008, yang melanda kawasan UGM, tak luput
atap gedung PPTIK banyak yang rusak sehingga air hujan masuk melalui lantai 2 gedung tersebut.
Karena kejadian tersebut masih dalam jam operasional kerja di lingkungan UGM, maka tindakan
penyelamatan terutama perlindungan terhadap ruang Data Center berikut perangkatnya dapat
segera dilakukan dan diikuti dengan pemutusan seluruh aliran listrik. Permasalahan yang dihadapi
saat ini selain belum diperbaikinya atap gedung lantai 2, adalah pasokan listrik yang belum stabil
yang mengakibatkan dapat mengganggu layanan jaringan internet kampus.

Menjawab pertanyaan dari beberapa wartawan mengenai kondisi jaringan inherent (jaringan
komunikasi antar perguruan tinggi), Agung Ariansyah menjelaskan bahawa setelah pasokan listrik
normal dan lancar, maka jaringan inherent dapat segera diaktifkan secepatnya hari Senin 10112008.
Perhatian pihak pimpinan UGM dan Dikti terhadap permasalahan jaringan inherent ini cukup besar
yaitu dengan kunjungan dari pejabat Dikti Bp Suryo Hapsoro dan dari direktur Perencanaan &
Pengembangan UGM Adam Pamudji Rahardjo, beliau mengharapkan agar ada jalan terbaik untuk
segera terselesaikannya permasalahan ini terutama karena robohnya 2 buah tower inherent yang
digunakan untuk menghubungkan dengan beberapa perguruan tinggi di Jogjakarta, sehingga perlu
beberapa waktu untuk memperbaiki tower tersebut. (pptik ugm)
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Sudibyakto : Kecepatan Angin Puting Beliung di UGM 70-80 km/jam
Menikmati Manfaat Ruang Terbuka Hijau UGM
Akibat Puting Beliung, UGM Derita Kerugian 12 Milyar
Waspadai Ancaman Puting Beliung di Musim Pancaroba
Deklarasi Asosiasi Prodi Rekayasa Internet dan Komputer Jaringan

