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Abstract
Pada paper ini akan dijelaskan tentang prospek bisnis open source dan pendidikan Indonesia 

yang berbasis open source. Penulis akan membuat perbandingan aplikasi commercial software yang 
harganya ribuan dollar dan open source software yang zero cost. Contoh, SAS, STATA, R STAT dan 
gretl program. Lebih lanjut, aplikasi open source software pada bidang ilmu statistik dan econometrics  
akan  diintegrasikan   dengan  program  “dewalinux”.  Dewalinux  adalah  sebuah  distro  linux yang 
dikembangkan di Paris khusus untuk kebutuhan migrasi dari Sistem Operasi Windows ke Linux. Ciri 
khas/kelebihan  Dewalinux  adalah  kemiripannya  dengan  Sistem  Operasi  Windows  sehingga 
memudahkan pengguna baru yang selama ini telah terbiasa dengan Windows.

Open source Software tersebut merupakan open source program yang mampu digunakan untuk  
berbagai  bidang aplikasi  dbase,  Ekonometrika,  Statistika,  Matematika dan  ilmu lainnya.  Sehingga 
tidak ada alasan bagi anak didik untuk tidak dapat menggunakan open source software untuk olah data 
karena biaya pembelian commercial software yang relative mahal bagi pelajar. 

Pembahasan lebih lanjut adalah prospek perkembangan Open source baik dari segi pendidikan 
dan  future prospect untuk Indonesia.  Maju dan tumbuh kembang melalui  minimisasi  cost  by open 
source  untuk mengejar ketertinggalan. Dan bahwa, sesungguhnya melalui open source development 
akan terbuka banyak kemungkinan untuk mewujudkan  new job creation  (membuka lapangan kerja 
baru).

Indonesia merupakan pasar yang sangat cocok untuk perkembangan open source, baik secara 
model  struktur  perekonomian  maupun  masyarakatnya,  dan  karena  tidak  ada  kendala  lisensi  serta 
minimnya faktor biaya, teknologi transfer open source sangat mudah dilakukan.

Key words; Job creation, statistical software, Dewalinux, Open Source , teaching, E- learning, 
Distance Learning dan Institutional change.
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1. Pendahuluan

Selama 20 tahun terakhir,  fenomena telah berkembang dalam industri perangkat lunak, yang 
sekarang muncul sebagai perubahan mendasar adalah bagaimana perangkat lunak dikembangkan dan 
didistribusikan: Open Source Software (OSS). OSS atau kadang juga ditulis  FOSS adalah program 
yang  lisensinya  memberi  kebebasan   kepada  pengguna   menjalankan  program   untuk  apa saja, 
mempelajari dan memodifikasi program, dan mendistribusikan penggandaan program asli   atau   yang 
sudah   dimodifikasi   tanpa   harus   membayar   royalti   kepada   pengembang sebelumnya (1). OSS 
telah  menyentuh  jantung  industri  perangkat  lunak  terutama  tentang  bagaimana  perusahaan  dapat 
membuat  uang.  Perusahaan sekarang harus  bersaing berdasarkan model  bisnis  mereka,  di  samping 
bentuk kompetisi  tradisional.  Saat ini,  industri  perangkat  lunak dicirikan oleh campuran perubahan 
tetap  yang  menyenangkan,  hati-hati,  pnuh  sensasi,  kebingungan,  percobaan,  kegagalan,  dan 
keberhasilan – hal ini merupakan sumbangan signifikan dari gerakan OSS. OSS telah secara signifikan 
meningkatkan jumlah perangkat lunak, hampir semua perangkat lunak di pasar yang sekarang sedang 
terkena dampak dalam beberapa cara (2).

Tahun  1997  merupakan  momentum penting  dalam gerakan  OSS,  Linux  sebagai  salah  satu 
produk  OSS  meledak  menjadi  berita  media,  sesuai  dengan  perkiraan  IDC  (International  Data 
Corporartion) bahwa Linux telah menguasai 25% sistem operasi  server  dan memiliki  pertumbuhan 
25% per tahun. Pada 1999, perusahaan distributor GNU/Linux Red Hat berhasil go public atau IPO 
(Initial Public Offering) dengan meraup dana dari pasar saham senilai US$ 4,8 milyar (sekitar Rp 43 
trilyun jika 1US$ = Rp 9.000,). Sukses lain IPO perusahaan FOSS saat itu adalah VA Linux (US$ 7 
milyar atau Rp 63 trilyun), Cobalt Networks (US$ 3,1 milyar atau Rp 28 trilyun), dan Andover.net 
(US$ 712 juta   atau   Rp   6,4   trilyun).    Sebagai   anak   baru   dari    FOSS,   kesuksesan  
GNU/Linux menunjukkan bahwa era  FOSS telah  benarbenar  tiba  dan  FOSS kini  telah    menjadi 
sebuah   fenomena   internasional (3).

Kemajuan perkembangan OSS, memang sulit untuk dipahami oleh teori ekonomi. Bagaimana 
mungkin orang terlibat dalam riset dan penelitian tanpa tahu kapan mereka  akan memperoleh benefit. 
Logika sederhana,  seorang programmer bersedia bekerja dalam sebuah project  ketika mereka dapat 
mengambil keuntungan secara tepat dan secepat mungkin (baca; sector bisnis). Tetapi asumsi Tirole 
dalam tulisannya  some simple economics open source, ada benarnya bahwa “Delayed rewards, what 
Lerner and Tirole call the "signaling incentive," include the "career concern incentive" which refers to  
future  job  offers,  shares  in  commercial  open source-based  companies  or  future  access  to  venture  
capital,  and  the  "ego  gratification  incentive,"  focused  on  a  desire  for  peer  recognition.  Though 
different in some regards, both have been shown to be stronger when the work is visible to people the  
programmer wants to impress (colleagues, venture capitalists, the overall job market).” (4)

Dan adanya dua manfaat yang dapat diperoleh dari open source projects yang tidak dapat digapai oleh 
commercial projects (4) :

1. Di kenal sebagai efek alumni, dimana para programmer atau pengembang yang telah bekerja 
baik di sekolah, universitas dan sebagainya dapat saling berkontribusi satu sama lain dengan 
bebasnya. Dan mempunyai kebebasan untuk mengembangkannya.

2. Programmers atau para stake holder mempunyai kesempatan yang luas sebagai pengguna dan 
pembuat untuk membuat segala sesuatu lebih efisien. Jadi Tidak mengherankan update open 
source software bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, dengan tetap dalam koridor yang 
telah disepakati bersama.



1.1 FOSS di Dunia

Saat ini makin banyak negara yang menerapkan kebijakan penggunaan FOSS secara luas di 
badan pemerintahan dan di  masyarakat  luas.  Kita  dapat  melihat  di  internet,  semakin hari  semakin 
banyak negara yang menggunakan open source. Sebagai contoh kita dapat melihat pada artikel-artikel 
berikut:

1.Asia ramai-ramai ke Open Source  (5).
2.Jepang menuju pada Open Source  (6).
3.Korea Selatan menuju pada Open Source  (7). 
4.Venezuela dan Bolivia yang menjalankan Linux pada komputer-komputernya  (8).
5.Lebih dari setengah perusahaan-perusahaan di Jerman menggunakan perangkat lunak bebas  (9). 

Selain  untuk  mengurangi/membrantas  pembajakan  software  proprietary,  ada  beberapa  faktor  yang 
mendorong negara-negara tersebut memilih FOSS:

1. Faktor Keamanan (Security), aspek   keamanan   telah   mendorong   banyak   organisasi publik 
untuk   bermigrasi,   atau mempertimbangkan untuk migrasi,  dari Windows  ke solusi  FOSS. 
Lembaga pajak  dan kepabeaan   Perancis   migrasi   ke   Red   Hat   Linux   secara   besar-
besaran   karena   alasan keamanan ini. 

2. Faktor  Ketersediaan/Kestabilan  (Reliability/Stability),  Sistem  FOSS  sangat  dikenal  dengan 
kestabilan dan ketersediaannya (tidak mudah  hang atau minta restart) 

3. Faktor  Standar  Terbuka  dan  Tidak  Bergantung  Vendor,  Standar  terbuka  memberikan 
fleksibilitas dan kebebasan kepada pengguna,  baik individu,  perusahaan,  atau pemerintahan. 
Pengguna dapat berganti paket software, berganti platfrom, atau vendor yang berbeda, tanpa 
menimbulkan  masalah.  Standar  proprietary  yang  biasanya  bersifat    rahasia    mengunci 
pengguna   untuk   menggunakan   software   hanya   dari   sebuah vendor. Alasan   utama 
menentang   implementasi  proprietary   software  di   sektor   publik   adalah ketergantungan 
terhadap   vendor   software   tersebut. 

4. Faktor  Pengurangan Ketergantungan terhadap Produk Impor,  alasan utama yang mendorong 
negaranegara berkembang untuk mengadopsi  sistem FOSS adalah biaya lisensi  yang sangat 
besar  jika  memilih  perangkat  lunak  proprietary.  Karena  secara  virtual  perangkat  lunak 
proprietary  di  negara  berkembang  adalah  impor.  Belanja  perangkat    lunak    itu    akan 
menghabiskan   mata   uang   berharga   dan   cadangan   devisa. Cadangan devisa ini lebih 
dapat  digunakan  untuk  mensupport  pengembangan  FOSS  yang  lebih  berorientasi  jasa  dan 
hanya   dikeluarkan   untuk   bisnis   dalam   negeri,   tidak   harus   menggunakan   perusahaan 
multinasional.  Ini  berdampak positif  terhadap masalah tenaga kerja,  investasi  dalam negeri, 
pemasukan dari pajak, dan lainlain 

5. Pengembangan  Perangkat  lunak  Lokal  ,  karena  kebebasannya  untuk  dimodifikasi  dan 
didistribusikan. Pendekatan pengembangan FOSS tidak hanya memfasilitasi inovasi tapi juga 
penyebaran hasil   inovasi   itu   secara   besarbesaran .

6. Bahasa dan Budaya Local (Localization), Lokalisasi   merupakan   salah   satu   bidang   yang 
membuat   FOSS   bersinar   karena keterbukaannya. Pengguna dapat mengubah FOSS agar 
sesuai dengan kebutuhan budaya lokal,   termasuk   sesuai   dengan   skala   ekonominya. 

http://www.heise.de/english/newsticker/news/91447
http://www.tectonic.co.za/view.php?id=1601
http://majalah-linux.baliwae.com/2007/04/13/pemerintah-korea-selatan-mendukung-program-open-source/
http://www.linuxworld.com/newsletters/linux/2007/0507linux2.html
http://www.antara.co.id/arc/2007/2/13/asia-ramai-ramai-migrasi-ke-open-source/


1.2 FOSS di Indonesia

Sebagai upaya  upaya nasional dalam rangka memperkuat sistem teknologi  informasi nasional 
serta pemanfatan perkembangan teknologi infornasi global melalui pengembangan dan pemanfaatan 
Open  Source  Software  (OSS),  sejak  tahun  2004  pemerintah  indonesia  melalui  Menristek  telah 
mencanangkan  program  “Indonesia  Go  Open  Source  (IGOS)”.  Deklarasi  IGOS  tahun  2004 
ditandatangani oleh 4 menteri: Menristek, Mendiknas, Menkeham dan Menkominfo.  Lebih jauh lagi 
OSS juga telah tercantum secara eksplisit dalam PERPRES  no 7 th 2005, tentang RPJM 2004 -2009. 
Dalam Perpres tersebut pada Bab  33 halaman 68 tertulis “7. Peningkatan penggunaan  open source 
system ke  seluruh  institusi  pemerintahan  dan  lapisan  masyarakat”.  Dan  yang  terbaru  pada  IGOS 
SUMIT-2 tahun 2008, program IGOS telah didukung dan ditandatangani oleh 18 Menteri.

Setelah program IGOS memperkenalkan Sistem Desktop Nasional (SDN) IGOS, yaitu sistem 
operasi berbasis Linux sebagai produk promosi IGOS, produk-produk perangkat lunak lainnya terus 
bermunculan. Pada situs resmi IGOS, tercatat sepuluh distro (distribusi Linux) nasional selain SDN 
IGOS, yang diperuntukkan bagi komputer personal maupun warung internet (warnet), yaitu Blankon, 
IGOS Berdikari,  IGOS  Billing,  IGOS Kwartet,  IGOS Laba-laba,  IGOS Nusantara,  Pinux,  Trustix 
Merdeka, Waroeng IGOS, dan WINBI. Perkembangan perangkat lunak berbasis  open source ini juga 
didukung oleh kemunculan situs internet yang menunjang program IGOS. Selain situs resmi IGOS 
(www.igos.web.id), terdapat banyak situs komunitas pendukung OSS lainnya, yang terdiri dari KPLI 
(Komunitas Pecinta Linux Indonesia), IGOS Center, situs komunitas distro Linux, repositori aplikasi 
OSS, dan lain-lain, yang tersebar di berbagai daerah. Dapat disimpulkan bahwa internet merupakan 
sarana yang banyak digunakan untuk promosi IGOS. Tidak hanya komunitas di dunia maya, penunjang 
IGOS juga terdapat di perguruan tinggi lewat Pusat Pemberdayaan/Pendayagunaan OSS (POSS).

Untuk memudahkan masyarakat   dalam   memperoleh   informasi   yang   lengkap  mengenai 
perkembangan dan penyebaran open source di Indonesia, Kantor Menristek telah menyusun “Direktori 
Open  Source   Indonesia   2008”,  yang   memuat  informasi  tentang    perusahaan    pengembang, 
perusahaan    layanan    jasa,    produk    OSS,  asosiasi,  komunitas  dan  lembaga/institusi  yang 
menggunakan  open source  di  Indonesia.  Pada situs  Directory OS Indonesia (http://direktori.igos-
source.org) saat ini tercatat 13 situs untuk kategori Pendidikan (SMK dan Perguruan Tinggi), untuk 
kategori perusahaan terdapat 37 situs, untuk kategori Pemerintahan terdapat 18 situs, untuk kategori 
Komunitas terdapat 50 situs, untuk kategori produk terdapat 46 situs, untuk kategori POSS terdapat 13 
situs, dan untuk kategori Igos Center terdapat 4 situs.

Dalam sebuah penelitian/survey tentang perkembangan program IGOS selama 4(empat) tahun 
terakhir  diperoleh  beberapa  temuan,  yaitu:  (1)  IGOS merupakan  sebuah  potensi  besar  yang  dapat 
mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan TI. (2) Perkembangan IGOS empat tahun ini dari 
sisi pengembangan produk dan pendukungnya sudah baik, sayangnya masih banyak masyarakat yang 
belum mengetahui apa itu IGOS dan arti pentingnya bagi pembangungan bangsa ini, sehingga masih 
diperlukan penguatan kembali  IGOS sebagai  semangat nasional  agar  tujuan yang sudah ditetapkan 
dapat tercapai demi kebangkitan TI Indonesia.

Dari  sisi penggunaan produk IGOS atau open source secara umum, perkembangan program 
IGOS masih  sangat  lambat,  ini  terbukti  dari  minimnya  instansi  pemerintah  yang  telah  melakukan 
proses migrasi ke produk open source, bahkan Depkominfo pun sebagai salah satu pencetus program 
IGOS sampai sekarang juga belum melakukan migrasi besar-besaran seperti kementrian Ristek. Salah 
satu kelemahan FOSS khususnya Linux dan produk IGOS adalah masih dianggap asing/kurang user 
friendly dan terlalu  berbeda dengan produk closed  source khususnya  produk Microsoft  yang telah 
begitu banyak dikenal dan dipakai oleh hampir seluruh pengguna komputer di Indonesia baik secara 
legal maupun illegal. Disamping itu juga masih banyak anggapan bahwa aplikasi yang tersedia di OSS 
tidak lengkap sehingga untuk berbagai macam keperluan dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan.

http://direktori.igos-source.org/
http://direktori.igos-source.org/


2. Studi Kasus: Pengembangan Dewalinux

Sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan produk FOSS,   perlu dikembangkan sebuah 
distro Linux  yang lebih  user friendly dengan tampilan mirip tampilan Microsoft  Windows dengan 
tujuan memudahkan pengguna komputer  yang telah  terbiasa  dengan tampilan  dan menu Microsoft 
Windows.

Pengembangan  Distro Linux,  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  Dewalinux 
(http://www.dewalinux.web.id),  dilakukan  dengan  teknik  remastering menggunakan  Ubuntu 
(www.ubuntu.com) sebagai  bahan dasar.  Proses  remastering meliputi  penggantian  seluruh  tampilan 
khas Linux menjadi tampilan khas mirip Windows yang telah lebih dikenal oleh masyarakat pengguna. 
Disamping itu  Dewalinux juga telah  dilengkapi  dengan berbagai  aplikasi  yang lengkap mulai  dari 
aplikasi untuk perkantoran yang mirip dan compatible dengan aplikasi sejenis Microsoft Office, hingga 
aplikasi untuk multimedia dan internet, sehingga hal ini juga akan memudahkan proses migrasi dari 
produk closed source dari Microsoft ke FOSS.

Ada  2(dua)  versi  Dewalinux  yang  telah  berhasil  dikembangkan  yaitu  Dewalinux  Rencong 
dengan  merupakan  starting point untuk tampilan mirip Windows XP dan Dewalinux Eiffel dengan 
tampilan  mirip  Windows  Vista.  Sejak  di-release pada  November  2007,  Dewalinux  telah  menjadi 
semakin dikenal, hal ini terbukti dari hasil pencarian di www.google.com  yang telah mencapai sekitar 
20000 hasil penelusuran dengan keyword “dewalinux”. Dewalinux dapat diperoleh secara gratis dari 
berbagai situs internet di indonesia maupun  melalui pemesanan pada beberapa toko CD Linux online 
dengan  harga  murah  (Rp.  5.000  –  10.000  +  ongkos  kirim).  Pada  salah  satu  situs  internet  yang 
menyediakan Distro Linux, Dewalinux masuk 3 besar distro linux yang paling banyak didownload. 

Khusus untuk warnet, Dewalinux juga telah dipakai di berbagai kota besar di Indonesia, mulai 
dari  Jambi,  Jakarta,  Bekasi,  Sukabumi,  Surakarta,  Mojokerto,  Kediri,  Malang,  Surabaya,  Jember, 
hingga Papua. Selain itu untuk lingkungan sekolah, Dewalinux yang juga telah didistribusikan pada 67 
sekolah diberbagai kabupaten/kota di propinsi Sumatera Selatan dan Nusatenggara Timur merupakan 
starting point. 

3. Solusi Open Source untuk kebutuhan Penelitian dan Pengolahan Data

    (Aplikasi khusus Kasus Ekonomi)

Comment about SAS and R/gretl by   Frank Harrell said that:     
“Frank Harrell disagrees, While SAS is perceived to be very good at data handling,. I found that R is  
far ahead of SAS in this respect although most people are shocked to hear me say that. We are doing all  
our data manipulation (merging, recoding, etc.) in R for pharmaceutical research. The ability to deal  
with lists of data frames also helps us a great deal when someone sends us a clinical trial database  
made of 50 SAS datasets.”

“So much of knowledge today is trapped in silos. These silos will be eliminated through open source  
teaching, the new form of public service for a knowledge economy”. Public service for a knowledge 
economy, 2005

Setelah  sekian  lama  berkecimpung  dibidang  pengolahan  data  khususnya  data  Indonesian 
manufacturing  industries  dengan  menggunakan  berbagai  macam  commercial  software,  Eviews, 
Limdep, Microfit,  Minitab, PcGive, SAS, Shazam, and Stata. Penulis berkesimpulan bahwa dengan 
menggunakan open source software dalam pengerjaan data-data quantitative menjadi sangat mudah dan 
efisien.  Hanya  dengan memerlukan pengorbanan waktu  dan tenaga,  baca  keseriusan,  karena  harga 
software zero cost.  Walaupun, ilmu ekonomi mengenal  opportunity cost  dan social  cost,  jadi tidak 



hanya accounting cost dan economic cost.
Dari kenyataan di atas penulis berkeyakinan sama dengan ribuan orang yang sudah termotivasi 

untuk  menggunakan  program-program  yang  berbasis  non  commercial  software  atau  open 
source.Selanjutnya pada paper ini akan diperkenalkan dan dibahas tentang gretl, di mana merupakan 
General regression time series library, dimungkinkan untuk olah data sebagaimana dalam commercial 
open source software. Harga gretl sebesar 0 cost, zero cost. 

Fasilitas yang dibutuhkan adalah computer dan koneksi internet. Tentu saja untuk olah data 
yang cukup besar misalnya Indonesian manufacturing industries diperlukan kehati-hatian yang cukup 
extra.   Kegiatan  penulis  sempat  tertunda  terutama  untuk  riset  di  bidang  manufacturing  industries 
Karena biaya pembelian license SAS software yang cukup mahal, sekitar US $ 2400/tahun. Jangankan 
untuk sebuah lembaga negeri atau pemerintah. Untuk sebuah perguruan tinggi di negara maju sekalipun 
terasa sangat mahal. Penulis pernah mendapatkan training khusus untuk database management system 
khususnya Indonesian manufacturing Industries selama 6 bulan,  dari  University of Maryland USA. 
Tidak mudah memang, bekerja dengan a very large data. Contoh kasus untuk data 1 tahun saja ada 
sekitar 22070 perusahaan/firm. Dengan data time series selama 30 tahun menjadi sangat cukup dan 
handal dengan menggunakan gretl  sebagai non-commercial  software.  Kiranya tidak ada yang tidak 
dapat dilakukan dengan gretl atau pun R, segalanya menjadi lebih mudah tentunya lower cost menjadi 
sebuah kenyataan jika kita tidak mau menyebutnya sebagai “zero cost”. Jadi, dalam kasus data base 
management system tidak ada permasalahan yang serius atau berakibat fatal dengan menggunakan  non 
commercial software.

Pada  dasarnya  tidak  ada  perbedaan  tetapi  mungkin  bahasa  pemrograman  yang  digunakan 
berbeda. Misal pada contoh SAS dan Stata sebagai commercial  software sedikit  saja perbedaannya 
tetapi bahasa yang digunakan berbeda. Pada gretl khususnya R Stat menggunakan fortran dan C ++. 
Dalam program SAS : “SAS permits you to have multiple active data files at once, while Stata only  
permits one active data file (in memory) at once” ( SAS Guide)

Untuk mempermudah pemahaman, penulis sengaja memberikan contoh data sederhana yang 
dapat digunakan adalah:

DATA ON Y (PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURE)
AND X (GROSS DOMESTIC PRODUCT, 1982–1996), BOTH
IN 1992 BILLIONS OF DOLLARS

Year y x
1982 3081.5 4620.3
1983 3240.6 4803.7
1984 3407.6 5140.1
1985 3566.5 5323.5
1986 3708.7 5487.7
1987 3822.3 5649.5
1988 3972.7 5865.2
1989 4064.6 6062.0
1990 4132.2 6136.3
1991 4105.8 6079.4
1992 4219.8 6244.4
1993 4343.6 6389.6
1994 4486.0 6610.7
1995 4595.3 6742.1
1996 4714.1 6928.4

Sumber data:   Gujarati (  2004)  , Basic Econometrics Fourth Edition,   The McGraw−Hill Companies   (10)



Gujarati  dalam estimasinya menggunakan menggunakan  eviews, Econometrics software (commercial  
software):
Yˆ1997 = −184.0779 + 0.7064 X

= 4951.3167
Jaka  Aminata,  dalam  estimasinya  menggunakan  gretl,  Econometrics software  (non 
commercial software, open source software)
Model 1: OLS estimates using the 15 observations 1982-1996
Dependent variable: y
             Coefficient   std. error    t-ratio    p-value 
  ----------------------------------------------------------
  const      -184.078      46.2620         -3.979     0.0016    ***
  x             0.706408    0.00782749     90.25     1.42E-019 ***

  
  Unadjusted R-squared = 0.99841
  Adjusted R-squared = 0.99828
  Degrees of freedom = 13
  Durbin-Watson statistic = 2.08183

Hasil yang ditunjukkan di atas tidak menunjukkan perbedaan. Jadi, sesungguhnya dalam ilmu ekonomi 
esensinya adalah maximisasi profit dan minimisasi cost. Jika bisa melakukan running data dengan cost 
yang mendekati zero cost mengapa harus membayar mahal untuk mendapatkan hasil yang sama. 

Dengan melakukan olah data baik yang berukuran besar maupun kecil seperti contoh di atas maka 
penulis berkesimpulan pilihlah software yang sesuai dengan kebutuhan dan pelajari secara seksama. 

4. Model Bisnis Open Source

Seperti telah didiskusikan di atas bahwa, bisnis open source tidak hanya berkembang di negara 
maju, tetapi juga di negara berkembang. Free dan bersifat  open source tidak hanya menjadi modal 
utama dan pokok tetapi secara cepat telah menjadi subyek yang handal dalam perkembangan bisnis 
open  software  di  masa  depan.Terutama  di  negera-negara  berkembang  di  mana  akses  internet 
masih/tetap dikatakan terbatas. Tutorial dan supporting adalah salah satu “ derivasi” bisnis yang dapat 
dilakukan dengan banyak cara.

Negara-negara berkembang/developing countries memperoleh banyak manfaat dari adanya free 
open source software. Free dan bersifat open source tidak hanya merupakan alat yang signifikan tetapi 
sangat jelas berpotensial untuk pengembangan demokrasitisasi khususnya menyangkut tingkat populasi 
yang tinggi dan jenis masyarakat yang sangat majemuk, (Frederick Noronha, 2003).

Dengan adanya FOSS yang didukung oleh pemerintah dan bersifat  “inherent qualities” akan 
menjadi  kunci  utama  dalam penerapan  open  source  software.  Jika  regulasi  pemerintah  dan  pihak 
pengembang, baca; swasta atau perorangan dapat dengan cepat merespon FOSS maka sangat mungkin 
untuk mendorong perkembangan software industry khususnya di Indonesia dan new job creation. Hal 
tersebut  adalah  sesuatu  yang  nyata  dan  mampu  untuk  dikembangkan.  FOSS  terbukti  mampu 
meredakan  konflik  yang  berkepanjangan  antara  pengembang  atau  software  industry   dengan  para 
konsumen, dengan terciptanya lower cost, zero cost dan free open source. Secara umum di Asia, lebih 
dari 20 negara telah terlibat dalam pengembangan FOSS tentunya dengan instesitas yang berbeda-beda. 



Orang-orang  yang  terlibat  dalam bisnis,  tutorial,  supporting  akan  lebih  banyak  berkontribusi  pada 
negaranya (baca Indonesia), dari pada hanya sekedar membeli license dengan tidak mengetahui system 
kerja sebuah software.

Suatu software atau commercial software bagus tetapi kalau sekedar menjadi “black box” yang 
menghasilkan output tertentu tanpa kita tahu prosesnya adalah merupakan suatu kerugian yang nyata. 
Dengan memberikan  tutorial  dan  pelatihan  terbukti  bahwa kegiatan-kegiatan  tersebut  lebih  rendah 
biayanya dibandingkan jika  harus  diadakan di  Luar  negeri.  Dalam beberapa  kasus,  pengembangan 
industry open source software menjadi berhasil ketika pengembang/programmer tetap tinggal di negara 
yang bersangkutan artinya tidak kemudian migrasi ke egara lain (Banyak kasus mexico dan Brazil). 
Artinya bahwa technology self dertermination menjadi kabur.

Akhirnya yang menjadi tombak utama adalah para lulusan peguruan tinggi atau siapa saja yang 
tertarik dengan pengembangan FOSS yang mampu bekerja secara independen. Kemampuan dari open 
source adalah merupakan representasi dari “technological self determination”. Artinya adalah berusaha 
melepaskan  ketergantungan  dari  teknologi  developed  countries  menjadi  suatu  usaha  yang  menuju 
kemandirian bangsa. Sehingga akhirnya mampu menciptakan local expertise atau kemampuan local 
untuk menciptakan sebuah produk lanjutan atau baru.  Di dalam bisnis open source usaha tidak harus 
dimulai dari minus atau nol bisa di mulai dari pengembangan produk yang sudah ada atau menciptakan 
produk local yang yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dr.  Reed United  Nation  University, 
percaya bahwa linux dan open  source solution akan mempunyai pasar yang cukup besar di Negara-
negara berkembang, khususnya china, Asia, India, dan Amerika latin. 

Dengan asumsi menjadi “passive consumer” dari pada menjadi active participant” merupakan 
mimpi  buruk  bagi  pembangunan  kebangsaan,  baca  nationalism.  Teknologi  yang  bersifat  self 
determination merupakan kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang maju di masa masa depan. 

Menurut penulis dalam bahasa ekonomi yang mudah dicerna dalam menangkap “key message” 
dari open software adalah “value added” atau nilai tambah yang ada dalam software tersebut, bersifat 
embedded.  Tugas  adalah  mengembangkan,  dan  mengembangkan seoptimal  mungkin  FOSS.  Kapan 
dimulainya;??,  hari  ini  adalah  hari  yang  terbaik,  tidak  ada  kata  terlambat  untuk  menciptakan 
technology self determination.

Nilai tambah  atau value added yang ada pada setiap software maupun program merupakan 
“potential  power”  yang  dapat  diberdayagunakan  secara  optimal  dengan  tidak  ada  kekhawatiran 
sedikitpun dengan masalah pembajakan, karena semuanya bersifat open source.Kendala utama adalah 
ketidakmampuan  dari  kita  untuk  memahami  dan  membuka  pikiran  kita  tentang  betapa  dasyat-nya 
bisnis open source yang dikelola secara professional dan transparan.

The  role  of  play  atau  the  role  of  the  game merupakan  kunci  utama  dalam pengembangan 
technology self determination yang berdasarkan philosophy open source. Apakah the rule of the game 
tersebut?,   yaitu  kesepakatan  yang dapat  diciptakan berdasarkan keterbukaan dan  kejujuran.  Sama 
dengan semangat open source yang telah didengung-dengungkan selama ini.                                       

Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana mewujudkannya?, dalam perkembangan open source 
high technology,  pengusaha dibidang software atau hardware memciptakan value added yang yang 
dapat  di  derive  atau  di  extract  dari  software-software  tententu,  dengan biaya  seminimal  mungkin.

Jika diperhatikan secara seksama freely software seperti linux  baru berkembang sekitar tahun 
2000 yang merupakan tonggak sejarah dalam global IT industry yang sangat popular, efisien, inter-
operation dan sangat familiar dengan user.  Berbisnis “ala” open source sangat membuka kemungkinan 
untuk  berinovasi.  Banyak  hal  baru  diciptakan  dengan  dukungan  penuh  pemerintah-pemerintah  di 
negara-negara berkembang, missal India, Brazil, Philippine dan Afrika selatan. Semua inovasi yang 
dilakukan berbasis  pada  open source  technology yang dapat  mempercepat  technological  diffusion 
maupun technology  transfer dengan  begitu  cepatnya.  Open  source  technology  membuka  peluang 
seluas-luasnya untuk berinovasi dan berbisnis secara jujur.



Future bisnis yang dapat dikembangkan dalam open source project adalah: 

1. Engineering Program dan research,  di  fokuskan pada masalah-masalah mendasar  tentang 
infrastruktur dan Internasionalisasi komponen-komponen yang dibuat sebagai open source 
desktop  yang  user  friendly.  Di  mana  akan  menciptakan  open  source  community  yang 
mempunyai  standarisasi  dan dan feature yang dapat  mengadopsi  setiap IT yang ada dan 
distibusi  vendor  linux  di  seluruh  dunia.  Tujuan  akhir  adalah  open  source  desktop  yang 
structur organisasinya mudah dipahami dan bersifat familiar.

2. Membentuk  kerja  sama  dalam  wujud  Intitute  of  higher  learning  partner  program  yang 
mampu bekerja  sama  dengan  Linux,  open  source  program,  pengembangan  methodology 
yang dapat  diterima di  sector  IT.  Sehingga akan menormalisasi  hubungan antara  metode 
pengajaran dengan yang bersifat  open source dengan pertumbuhan open source software 
yang dibuat para programmer. Sehingga sebuah Negara/Indonesia mempuyai kemampuan 
untuk mencukupi kebutuhan teknologinya (self sufficient)

3. Membentuk suatu “komunitas” yang mampu berkolaborasi secara intensif, yaitu, IT Vendors, 
IT  organization  dalam  pemerintahan  dan  sector  swasta,  NGO,  Institusi  internasional 
termasuk komunitasnya.  Sehingga, Komunitas international dan IT vendor dapat berperan 
sebagai reviewer dan mensupport  Negara-negara berkembang yang terlibat  dalam Global 
Destop Project

Cara merealisasikan bisnis yang dimaksud minimal adalah,

1. Membuat network building dan workshop 

2. Mengorganisasikan capacity building untuk public information officers

3. Membangun dan menyiapkan e-government yang tangguh

4. Membuat penelitian yang spesifik dan pengembangan project yang sesuai

5. Mengorganisasikan international conference dalam teori dan praktek

Lebih jauh yang dapat dilakukan adalah :

1.Temukan produk pilihan anda.
Seperti redhat/canonical yang membuat OS sendiri (Redhat, Fedora, atau Ubuntu). 

2.Berikan gratis, apakah melalui download, pengiriman gratis (shipit.ubuntu.com) atau jual 
murah (1 dollar ?).
Model bisnis “berani rugi” yang dilakukan Canonical dengan memberikan layanan pengiriman 
gratis bisa jadi sulit anda tiru.  Tetapi anda selalu bisa meniru inovasinya. Intinya, populerkan 
produk anda sepopuler-populernya. 

3.Bangun komunitas yang solid.

Tanpa komunitas (basis pengguna), anda bukan apa-apa. Bangun brand image anda, brand anda 
asset  paling  berharga  yang anda  miliki.  Hanya  dengan melihat  logo topi  merah,  konsumen 
redhat merasa akan mendapatkan layanan profesional sekelas enterprise bila berbisnis dengan 
redhat.Di  bisnis  closed  source,  komunitas  adalah  pengguna.  Pengguna  adalah  obyek, 
dimanjakan untuk dikuras uangnya. Sadar atau tanpa sadar. Secara berkala, anda disibukkan 
dengan membeli lisensi, membayar update/upgrade, dan sebagainya. 

Di model open source, anda tidak wajib mengeluarkan uang. Kalaupun anda menyukai sebuah 
produk, paling banter, anda memberikan donasi saja. Jika anda tidak mau membayar support 
komersil, anda bisa bergabung di forum/milis yang sesuai.

 



4.Jadikan Mesin Uang.
Berbisnis  open  source  bukan  berarti  merugi  melulu.  Bukan  berarti  anda  akan  menjadi  badan 
amal.Dunia open source adalah dunia kebebasan (inilah misi utama yang diusung Bapak Open 
Source,  Om Richard Stallman).  Anda bebas  melakukan apapun dengan sebuah produk (sesuai 
lisensi free yang mengikatnya), itu artinya: 

•Anda bisa menjual software hasil cipta/modifikasi anda.
Misalnya Xandros yang menjual OS Xandros. OS Xandros sendiri berbasis Debian yang 
100% free. Begitu juga Ubuntu, Mandriva, SUSE, Slax, dan sebagainya. 

•Anda  bisa  memodifikasi  sebuah  software,  memberinya  nama  dan  brand  baru, 
kemudian menjualnya (full atau khusus bagian yang anda modifikasi saja!).
Misalnya cedega dan transgaming yang memodifikasi wine dan menambahkan aplikasi 
pendukungnya  (GUI,  skrip  install  otomatis,  support  dan  lainnya).  Meskipun 
cedega/transgaming melakukan modifikasi dan menjualnya, wine sendiri tetap free. 

•Anda bisa memberikan support komersial.
Anda  memberikan  layanan  instalasi,  konsultasi,  pelatihan,  integrasi  bisnis,  dan 
sebagainya sesuai dengan keahlian dan kepakaran anda dalam sebuah produk. 

•Anda menjual lisensi authorized/official support/sertifikasi.
Bukan rahasia lagi, brand yang kuat saja bisa mendatangkan konsumen. itulah sebabnya, 
dimanapun gerai  McDonald dibuka,  anda bisa  menangguk untung besar  tanpa usaha 
ekstra keras. Siapa yang tak tahu Redhat? Sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 
ini bisa menjadi nilai tambah pekerjaan anda. 

•Dan masih banyak lagi celah bisnis yang bisa anda manfaatkan, tergantung skill bisnis 
anda saja.Yah, produk open source-pun bisa  menjadi  sumber  uang.  Yang pasti,  anda 
harus meneguhkan langkah anda dan memiliki keyakinan pada open source. Ada kata-
kata bijak “Cinta itu terlihat di mata”. 

5. Kesimpulan
Indonesia merupakan pasar yang sangat cocok untuk perkembangan open source, baik secara model 
struktur perekonomian maupun masyarakatnya, dan karena tidak ada kendala lisensi serta minimnya 
faktor biaya, teknologi transfer open source sangat mudah dilakukan. 

Dari  studi kasus  yang telah dilakukan,  model  FOSS dengan Dewalinux yang berpenampilan mirip 
windows  merupakan salah satu solusi dan  starting point untuk mengantarkan masyarakat Indonesia 
bermigrasi dari closed source ke open source, sekaligus membangun kemandirian bangsa dalam bidang 
TI serta  mengurangi praktek pembajakan di Indonesia. Dan khusus untuk bidang Ekonomi juga telah 
dibuktikan bahwa penggunakan open source telah dapat menggantikan peran software closed source 
yang harganya dengan hasil yang setara.

Pada  akhirnya  penggunaan  FOSS untuk  memenuhi  kebutuhan perangkat  lunak di  berbagai  bidang 
dengan sendirinya  memberi  citra  pada  bangsa ini  sebagai  bangsa  yang mandiri  dan  bukan bangsa 
pembajak.  Penggunaan dan pengembangan FOSS yang ditopang oleh  political will  pemerintah serta 
good will rakyatnya akan menjadi kekuatan besar dalam membangun industri nasional dan mampu 
menjadikan  bangsa  ini  bangkit  dari  keterpurukan  di  bidang  IT dan  Bangkit  menjadi  bangsa  yang 
mandiri di bidang TI.
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