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ndonesia menuju perangkat lunak berbasis OpenSource. Sebuah nama singkat tapi sayangnya

adalah cita-cita yang saat ini terasa terlampau tinggi. Tapi tingginya target yang seakan tidak

mudah kita raih ini adalah akibat paradoksal dari ramai dan meningkatnya persaingan produsen

PC atau perangkat-perangkat komputer pada umumnya yang bagi kita, Indonesia, negeri tercinta

dengan serbuan pemain-pemain bisnis piranti ini terntu saja juga telah memiliki peran dalam

meningkatnya kadar dilematis dalam menentukan apakah seharusnya dari sejak semula

dikenalkan pada perangkat-perangkat lunak tertentu yang tidak melanggar peraturan secara

hukum.

Kita tidak perlu terlalu jauh melebarkan pembicaraan ini ke arah struktural dan

sistematika arus perdagangan yang hanya akan membuat kita meninggalkan apa yang mungkin

dapat kita lakukan setidaknya dimulai dari diri sendiri. Razia-razia perangkat lunak ilegal yang

muncul tanpa rutinitas yang jelas hanya akan menjadi ketakutan-ketakutan tanpa arti sampai

kapanpun. Seperti sedang membodohi diri sendiri dengan membiarkan kedustaan publik

berlangsung tanpa akhir.

Permasalahan paling mendasar yang kemudian patut dijadikan bahan perbincangan

serius adalah sikap moral kita selaku pengguna dalam memposisikan produk-produk perangkat

lunak layaknya karya cipta pada umumnya yang biasa kita kenal di kehidupan sehari-hari. Tentu

kita semua akan sangat mudah menyadari bahwa hak karya cipta atas produk atau sebuah karya

seni sekalipun adalah sebuah hak prerogatif seseorang sebagai penciptanya untuk memberikan

kewenangan penggunaan bagi siapapun sesuai dengan aturan main masing-masing. Tapi

sayangnya, untuk menumbuhkan kesadaran akan berharganya hak karya cipta (intelektual)

seseorang dalam pemanfaatan perangkat lunak dirasa lebih sulit. Rasa menghargai proses

penciptaan ini terasa terlalu berat terutama justru karena begitu mudahnya kita mendapatkan

perangkat lunak dengan atau tanpa harga sebuah mata uang (sekalipun).

Jika saja penggunaan perangkat lunak, yang secara sistemik dapat lebih mudah diatur

ini, benar-benar dikelola dengan baik, maka dengan sendirinya, setidaknya secara moral, sikap

lebih senang menggunakan sesuatu tanpa sedikitpun mengeluarkan biaya akan berangsur

berkurang. Sikap yang lebih dekat pada pencurian ini tentu tidak dengan mudah tertanggulangi

jika saja tidak muncul solusi yang adil, baik bagi para pembuat perangkat lunak tersebut juga bagi

para penggunanya sekaligus. Penyimpangan ‘kecil’ semacam ini tentu tidak dengan begitu saja

dapat dipersalahkan. Pengguna komputer di Indonesia saat ini yang didominasi oleh kalangan
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muda, tentunya akan sangat kesulitan jika harus mengeluarkan biaya begitu besar misalnya untuk

sekedar menuliskan naskah tulisannya yang siap dikirimkan ke penerbit buku, atau mungkin

bahkan seorang mahasiswa yang ingin menuntaskan pengolahan data hasil perhitungan tugas

akhirnya.

Kejadian-kejadian diatas sama sekali bukan dongeng belaka melainkan sesuatu yang

benar-benar terjadi, dan ini bukanlah lagi sebuah sampel penelitian 1 atau 2 orang tapi sangat

mungkin lebih dari setengan pengguna komputer di Indonesia menggunakan perangkat lunak

ilegal. Tak terkecuali, dengan sangat mirisnya, sebuah institusi pendidikan masih saja ada yang

menggunakan cara-cara ini. Menyedihkan? mungkin tidak sepenuhnya. Karena sebagai negara

berkembang yang tentunya akan sangat mudah dimasuki kepentingan pemodal asing, maka

sekali lagi peran penyelenggara pemerintahanlah yang seharusnya menjadi ujung tombak perang

terhadap perilaku pembajakan semacam ini. Menjadikan posisi “korban” sebagai perisai

kesalahan itupun tidak sepenuhnya benar. Sebagian dari kita-pun secara sembunyi-sembunyi

ternyata juga punya andil dalam pelegalannya.

Bukan sepenuhnya kesalahan pengguna perangkat lunak ilegal jika untuk mendapatkan

legalitas yang layaknya digunakan harus mengeluarkan tidak kurang dari $80 untuk sekedar

membuat komputernya ‘hidup’. Belum lagi perangkat pembantu lain yang sudah barang tentu

semua kita ketahui perlu lebih dari berlipat-lipat angka untuk mendapatkannya dengan atas nama

legalitas. Meskipun kita harus dengan sangat jujur berani dan mau mengatakan bahwa nilai itu

masih sangat sedikit dibandingkan dengan energi dan curahan pikiran yang dibutuhkan untuk

menghasilkan apa yang kemudian secara utuh kita kenal sebagai Software.

Open Source Software (atau utamanya free Open Source Software) adalah sebuah

solusi di depan mata tentang bagaimana seharusnya penggunaan perangkat lunak itu

dimanfaatkan. Bukan baru terjadi Open Source Software ramai dibicarakan sebagai solusi paling

realistis dalam membuka kembali kesempatan kreatifitas pengguna komputer. Sosialisasi yang

berkesinambungan terus dilakukan hanya demi terwujugnya sebuah perilaku penggunaan

komputer, dengan perangkat lunak khususnya, yang benar dan baik. Tidak ada satupun faham

kehidupan yang dengan rela membenarkan pengambilan hak, dalam bentuk dan alasan apapun.

Tapi ini semua hanya akan jadi isapan jempol belaka jika saja pihak-pihak berwenang (dan

tentunya memiliki ‘daya’ yang cukup besar) tidak ikut bermain didalamnya. Ketergantungan

masyarakat kita pada perangkat lunak berbayar telah begitu dalam sehingga bila terlalu
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dipaksakan menggunakan software-software Free Open Source makan akan sama saja dengan

menggorok kreatifitas yang mungkin sebelumnya telah terpupuk dan siap tumbuh menjadi benih

karya yang agung. Tapi lagi-lagi ini adalah akibat kurangnya keterbiasaan penggunaan perangkat

lunak berbasis Open Source.

Sebagai contoh kecil, salah satu kebijakan pemerintah yang dampaknya kini bahkan

siswa-siswi setingkat sekolah dasar (SD) pun dapat menikmati internet di sekolahnya. Tentu saja

komputer-kopmputer bantuan pemerintah ini tidak kosong melompong melainkan telah

diinstalasi dengan Sistem Operasi (OS) dan perangkat-perangkat lunak yang sejauh dapat kita

ketahui adalah perangkat lunak berbayar. Lalu bagaimana tidak canggung jika sejak semula

terbiasa dengan Sistem Operasi tertentu yang berbayar kemudian tiba-tiba harus menggunakan

Open Source Software yang tentunya menjadi sangat tidak familiar dan kesulitan menyesuaikan.

Sedangkan sejak awal kita selalu ingin tetap membiarkan imajinasi kreatifitas mereka terus

membumbung tanpa pangkasan hanya karena sebuah persoalan materi. Bukankah yang

seharusnya bernilai mahal adalah produk kreatifitas sang pencipta, sedangkan sarana dan

jembatan menujunya adalah fasilitas yang dapat diraih dengan murah.

Sekarang tinggal bagaimana kita dengan adil berani mengatakan “ya, benar” bahwa

untuk menghasilkan perangkat lunak atau bahkan perangkat serumit Sistem Operasi bukanlah

hal yang bisa dengan semena-mena diambil tanpa biaya. Dan jika saja persoalan mendasar ini

dapat teratasi dengan baik, maka begitu pula jika kita sedang berada diposisi sebaliknya. Sudah

dapat dipastikan bahwa ini tidak akan dilakukan dengan mudah tapi setidaknya ‘jika memang

pupuk yang telah disebar tidak jua mampu meninggikan dahan pohon, setidaknya tanah disekitar

pohon itu akan menjadi tanah terbaik untuk menumbuhkan batang pohon dengan daun dan buah

yang jauh lebih baik”


