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KPLI dan KSL

KPLI adalah singkatan Kelompok Pengguna Linux Indonesia, yang
kira-kira merupakan padanan dari Indonesian Linux User Group
(LUG), yang di luar negeri berarti kelompok dari orang-orang
yang menggunakan Linux dalam kebutuhan komputasi sehari-hari.
KSL adalah singkatan Kelompok Studi Linux. Keduanya sebenarnya
mirip, tetapi KSL lebih menonjolkan aspek pembelajaran terhadap
Linux. Ini tidak mengherankan karena KSL memang dibentuk di
lingkungan kampus, beranggotakan dosen dan (terutama) mahasiswa
yang berminat mempelajari Linux dan fenomena Open Source pada
umumnya.

Banyak yang bertanya: bagaimana hubungan antara KPLI dan KSL ?
Apakah keduanya dapat co-exist secara harmonis ? Jika keduanya
ada, bagaimana mengatur struktur kelembagaannya ?

Tidak ada pedoman baku yang berlaku bagi hubungan KPLI dan KSL.
Mungkin juga orang-orang yang berkepentingan (para anggota KPLI
dan KSL) juga tidak berminat membicarakannya secara formal
organisatoris. Tapi pengalaman membuktikan bahwa KPLI dan KSL
dapat hidup berdampingan. Tidak selalu kelompok-kelompok harus
diatur secara formal. Sering kali pendekatan informal yang
dilandasi oleh kesepakatan dan kemauan untuk berbagi (sharing)
jauh lebih efektif daripada pengaturan-pengaturan formal.

Studi Kasus: KPLI Yogyakarta

Kasus KPLI Yogyakarta dapat menjadi contoh. Pada mulanya, ada
inisiatif untuk membentuk KPLI Yogyakarta. Dimulai dari
beberapa mahasiswa dan dosen yang punya ketertarikan pada Linux
mencoba untuk membentuk kelompok. Motivasi yang dominan waktu
itu adalah: â��Hei, saya punya mainan baru. Ayo kita pelajari
sama-samaâ��. Motivasi ini sepenuhnya didorong oleh curiousity
terhadap mainan baru bernama Linux dan software-software Open
Source lainnya. Karena tidak ada dukungan eksternal dan
critical mass yang cukup, inisiatif ini layu sebelum
berkembang. KPLI Yogyakarta coma sebelum menelorkan
kegiatan-kegiatan yang cukup signifikan.



Dalam masa kevakuman ini muncul bibit-bibit baru, mahasiswa
khususnya, di kampus-kampus. Mereka mendengar tentang Linux dan
Open Source, mulai menggunakannya, dan akhirnya tertarik. Sama
seperti dulu, mereka juga motivasi yang sama. Bedanya sekarang
adalah ada cukup banyak orang yang tertarik dengan Linux. Cukup
banyak untuk membentuk kelompok belajar kecil-kecilan yang
sustainable dengan support minimal. Muncullah KSL, pertama kali
di kampus Universitas Ahmad Dahlan, kemudian di Universitas
Islam Indonesia, Institut Sains dan Teknologi Akprind, dan
Universitas Pembangunan Nasional.

Sekitar bulan Oktober 2002, ada keinginan dari KSL-KSL tersebut
untuk menghidupkan kembali KPLI Yogyakarta yang sedang pingsan.
Pada saat yang hampir bersamaan, kota Yogya mendapatkan tawaran
untuk menghadirkan Richard Stallman, si pencetus konsep free
software, untuk memberikan seminar. Siapa yang lebih tepat
sebagai penyelenggara selain komunitas pendukung Linux ?
Singkat kata, berkat kerja keras para anggota KSL dari berbagai
kampus di Yogyakarta, KPLI Yogyakarta berhasil hidup kembali
dan menyelenggarakan seminar Richard Stallman dengan sukses.
Setelah event ini, bermunculanlah KSL-KSL baru seperti di
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Negeri
Yogyakarta, Amikom, dan STIMIK Akakom.

Selain hidupnya kembali KPLI Yogya, ada hal lain yang
sebenarnya lebih penting. Seminar Richard Stallman juga membawa
kesadaran baru tentang pentingnya networking antar pengguna
Linux di Yogyakarta. Pengalaman menyelenggarakan seminar
mengajarkan bahwa the power of networking sungguh menakjubkan.
Pengalaman ini mengajarkan tentang nilai-nilai kerjasama,
keinginan untuk memberi, saling berkomunikasi, dan saling
berbagi â�� yang kebetulan juga dianut oleh komunitas Open
Source di seluruh dunia. Sejak itu, semua kegiatan KPLI
diusahakan selalu dikerjakan dengan melibatkan sebanyak mungkin
KSL.

Akhirnya KPLI Yogyakarta hidup kembali dan mulai beraktivitas.
Kembali ke pertanyaan sebelumnya: bagaimana KPLI Yogyakarta dan
KSL-KSL dapat hidup bersama ? Mudah. KPLI difungsikan sebagai
â��wadahâ�� bagi aktivitas KSL-KSL. KPLI juga menjadi forum
komunikasi antar KSL. KSL tetap sebagai unit kelompok otonom di
mana para anggotanya berkumpul dan beraktivitas. Untuk lingkup
aktivitas yang lebih besar seperti installfest, workshop, dan



sebagainya, KPLI menjadi wadah yang menyediakan mekanisme
networking antar KSL.

Para anggota KPLI (yang juga anggota KSL) memandang hubungan
KPLI-KSL secara santai. Bagi mereka, selama KPLI dan KSL dapat
menjadi sarana bagi mereka untuk beraktivitas dan
mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam bekerja dengan
software Open Source, serta memberikan jalan untuk lebih
memasyarakatkan Linux, formalitas organisasi adalah urusan
nomor sekian.

Bisakah Berbisnis Melalui KPLI atau KSL ?

Saat kondisi KPLI dan KSL mulai established, tantangan akan
berkurang. Pada saat ini mesti akan muncul pemikiran-pemikiran
untuk menemukan course baru yang dapat dieksplorasi melalui
KPLI atau KSL. Tidak dapat dipungkiri, berbisnis adalah salah
satu wacana yang menarik untuk didiskusikan dan dieksplorasi.
Jadi pertanyaannya adalah: dapatkah KPLI atau KSL menjadi
kelompok yang bersifat profit-oriented ?

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu diperhatikan beberapa hal.
Pertama, terjun ke bisnis memerlukan modal. Kedua, pada suatu
level tertentu bisnis yang melibatkan pelaku berkelompok
memerlukan formalitas bentuk/struktur organisasi. Ketiga, dunia
bisnis memiliki mindset yang berbeda dengan dunia pendidikan.
Keempat, pengelolaan bisnis memerlukan komitmen jangka panjang.
Berikut ini analisis tentang keempat faktor tersebut.

Modal merupakan salah satu kendala besar bagi KPLI dan KSL di
Yogyakarta (dan juga di daerah-daerah lain). Dengan komposisi
keanggotaan sebagian besar mahasiswa, ditambah dengan minimnya
dukungan yang diperoleh, bahkan dari kampus asal sekalipun,
sulit untuk menjaring modal awal. Menjalin kerja sama dengan
pemilik modal eksternal adalah satu-satunya kemungkinan, dan
potensi ini cukup besar mengingat dalam beberapa hal tingkat
expertise yang dimiliki sudah cukup tinggi. Persoalannya adalah
belum banyak pemilik modal yang mau menanamkan modalnya dalam
bidang bisnis Open Source, karena memang skala pasarnya masih
kecil.

Usaha pencarian modal eksternal juga sering terbentur pada
kendala formalitas. KPLI atau KSL bukan organisasi resmi,
sehingga pengaturan kerjasama terutama yang berkaitan dengan
aspek legal (misalnya, ikatan kontrak) tidak dapat dilakukan.



Siapa yang bertanggungjawab, misalnya, bila terjadi
penyimpangan ? Contoh persoalan lain: bagaimana kalau KPLI
merugi ? Siapa yang harus menanggung ? Dalam beberapa mailing
list pernah ada wacana untuk memformalkan bentuk KPLI menjadi
yayasan, atau mendirikan perusahaan/yayasan yang dapat menjadi
wadah resmi bagi KPLI, tetapi ide ini juga tidak (belum ?)
pernah terwujud.

Selain itu, dunia bisnis memiliki cara pandang, prinsip,
aturan, dan tatacara yang berbeda dengan dunia pendidikan, dan
hal ini menjadi kendala yang paling besar bagi KPLI atau KSL
untuk berbisnis. Pada tataran filosofis keduanya sangat
berbeda. Orientasi profit membawa konsekuensi munculnya
kompetisi, dan kompetisi memandang ada jarak antara â��akuâ��
dan â��orang lainâ��, dan â��akuâ�� harus mendapat lebih
banyak daripada â��orang lainâ��. Belajar, di sisi lain,
bersifat netral, kalau tidak bisa dikatakan universal. Tidak
ada â��akuâ�� danâ��orang lainâ��, kalaupun ada penyebutan
pihak, yang ada adalah â��kita bersamaâ��.

Inkompatibilitas tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan pada
tataran operasional. Bagaimana, misalnya, KPLI atau KSL
memisahkan antara aktivitas-aktivitas dengan tujuan
â��belajarâ��, â��sosialâ��, dan â��komersialâ�� ?
Sebagai contoh, kalau KPLI akan mengadakan acara pelatihan
Linux, apakah kegiatan ini harus dilihat dari kacamata
â��belajarâ��, â��sosialâ��, atau â��komersialâ�� ?

Tidak adanya formalitas organisasi (dan sebaliknya, rasa dan
pengaruh individual dari para anggotanya lebih dominan),
menyebabkan tidak adanya platform yang kuat yang dapat
digunakan untuk mendefinisikan arah dan strategi
kegiatan-kegiatan KPLI atau KSL. Akibatnya, kesepakatan yang
dihasilkan akan mudah â��digoyangâ��. Keberadaan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga mungkin dapat membantu
membangun platform yang diperlukan, tetapi tetap bangunan ini
tidak akan kokoh karena lemahnya fondasi formalitas yang
dimilikinya.

Yang terakhir, bisnis memerlukan komitmen jangka panjang. Di
KPLI atau KSL, anggota datang dan pergi dalam waktu yang
relatif cepat, mengakibatkan proses handover untuk suatu
aktivitas dan/atau tanggungjawab bisa sulit dilaksanakan.
Selain karena turnover time yang pendek, sering kali sang



pengganti merasa tidak punya sense of institutional obligation.
Bayangkan saja, sebuah rencana bisnis jangka panjang dapat
gagal hanya karena pelaksana pengganti memiliki pandangan yang
berbeda. Siapa yang dapat melarang ia untuk mengubah rencana
yang telah ditetapkan ?

Dengan memperhatikan analisis tentang beberapa hal tersebut
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa KPLI atau KSL tidak cocok
untuk dijadikan sebagai â��kendaraanâ�� dalam mencari profit.
Di samping itu ada faktor-faktor spesifik lain. Misalnya di
Yogyakarta, KPLI dan KSL beranggotakan mahasiswa. Bagaimanapun
tugas mahasiswa adalah belajar dan mengembangkan potensi diri.
KPLI dan KSL adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi
selain aspek kelayakan, mengubah orientasi KPLI dan KSL menjadi
kelompok berorientasi profit adalah sesuatu yang tidak
bijaksana.

Apa yang Dapat Dilakukan ?

Jika KPLI dan KSL tidak cocok untuk sarana mendapatkan profit,
apa yang kemudian dapat dilakukan ? Bagaimanapun pendanaan
harus lancar agar kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan.

Penggalian dana dapat dilakukan tanpa harus mengubah orientasi.
Sama seperti sebuah universitas: ia adalah institusi nirlaba,
tetapi ia boleh memanfaatkan aset dan sumber daya yang
dimilikinya untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk
operasionalnya. Jadi dalam konteks KPLI atau KSL, penggalian
dana harus ditempatkan pada bingkai orientasi dasar KPLI atau
KSL, yaitu sebagai sarana pembelajaran dan pemasyarakatan Linux
dan software Open Source.

Dengan cara pandang tersebut, KPLI dan KSL perlu mengembangkan
potensi dalam penguasaan teknologi Open Source semaksimal
mungkin agar dapat menjualnya ke pihak luar. Kemudian yang
perlu diingat adalah bahwa dana yang diperoleh haruslah
dikembalikan untuk melaksanakan misi pembelajaran dan
pemasyarakatan Open Source sendiri.

Bagaimana usaha tersebut di atas dapat dilakukan secara optimal
?

Dalam hal ini sebenarnya KSL-KSL sudah on the right track.
Intinya, manfaatkan the power of networking. Kerjasama antar



KSL perlu terus dipupuk dan dikembangkan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas. Jika perlu, mulailah
menggandeng KPLI/KSL di kota-kota lain dalam suatu bentuk
kerjasama jangka panjang, dan bahkan jika perlu lingkupnya bisa
diperluas sampai ke tingkat internasional. Forum-forum seperti
International Open Source Network (IOSN)2 dapat dimanfaatkan
untuk mengembangkan diri. Yang penting di sini adalah
konsistensi dan sustainability. Tema-tema networking perlu
dipilih sedemikian rupa sehingga menarik banyak pihak dan
memungkinkan eksplorasi terus-menerus. Sekali lagi, hal ini
memerlukan motivasi personal yang kuat dari para pelaku, cukup
kuat untuk mengatasi kendala biaya, fasilitas, dan lain-lain.

Di samping itu, networking juga perlu dikembangkan dengan
pihak-pihak di luar KSL, misalnya para pemilik modal atau para
pengambil kebijakan. Untuk menarik perhatian, perlu strategi
publikasi yang jitu, dan jangan lupa untuk menunjukkan
kemampuan diri. Jangan berharap untuk mendapatkan kerjasama
berskala besar dengan dana melimpah, tetapi yang penting adalah
kepercayaan pihak pengguna terhadap kemampuan teknologi Open
Source.

Membangun kepercayaan tidaklah mudah, tetapi begitu kepercayaan
muncul, berbagai urusan bisa dikerjakan dengan ringan. Ini
adalah â��aturan permainanâ�� bisnis yang paling mendasar.
Melalui KPLI dan KSL, kita tidak berbisnis tetapi memberikan
bekal bagi SDM yang mungkin kelak akan terjun ke dunia bisnis.
Dalam konteks ini, banyak hal yang bisa dipelajari oleh para
mahasiswa dengan ikut berkiprah di KSL, antara lain:

* Melatih kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan
kerjasama

* Menanamkan rasa percaya diri yang dilandasi oleh
kemampuan dan kompetensi yang tinggi

* Menanamkan prinsip equality (kesejajaran) dan bersikap
saling menghormati berdasarkan prinsip tersebut

* Meningkatkan kemampuan bertahan dalam situasi sulit
* Mengembangkan sikap konsisten, persisten, dan

bertanggungjawab

Sikap dan kemampuan seperti di atas jauh lebih berharga
daripada dana sekian juta rupiah. Dengan memiliki sikap dan



kemampuan tersebut seseorang dapat menghasilkan dana yang jauh
lebih besar daripada yang bisa ia raih saat ini. Dalam hal
inilah seharusnya KPLI dan KSL memberikan kontribusi.
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