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About KSL

Kelompok Studi Linux adalah sebuah Kelompok 
Belajar yang dibentuk untuk mempelajari tentang 
perangkat lunak OpenSource / Linux. 

Yang awalnya didirikan Mahasiswa Teknik 
Informatika UNG, pada Tahun 2009. 



  

Software / Perangkat Lunak

Software adalah sebuah perangkat lunak yang 
dibuat untuk dapat menjembatani antara 
pengguna dan mesin (komputer).

Definisi Lain :  
Software adalah sebuah perangkat lunak yang 
dibuat untuk dapat mempermudah 
menyelesaikan pekerjaan, Dengan cepat dan 
mudah. 



  

Software menurut Fungsi

Terbagi menjadi 2 bagian penting : 



  

Lisensi / License

Adalah sebuah  Izin yang dibuat oleh pembuat

Software untuk melindungi hasil karya 

ciptaannya dalam hal ini yang sering kita kenal 

dengan Hak Cipta.



  

Hukum tentang HAKI

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI). 

Pasal 72 ayat (2) :“Barang siapa dengan sengaja 
menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum hasil pelanggaran 
hak cipta, maka akan dipidana penjara maksimal 
lima tahun dan denda maksimal Rp.500 Juta”.



  

Menurut Lisensi, Kiblat Software
dibagi menjadi 2 

Open Source 
Software

Propietary 
Software



  

OpenSource

Adalah sebuah Gagasan pengembangan 

perangkat lunak bebas, yang memungkinkan 

user / pengguna untuk menggunakan, 

mendistribusikan, membagikan, dan       

memperbaiki software secara bebas tanpa ada 

batasan ataupun perbedaan antara pengguna.
 



  

IGOS 
(Indonesia Go Open Source)

30 Juni 2004 dideklarasikan penggunaan dan 
pengembangan Open Source Software yang 
ditandatangani oleh : Menteri Riset dan Teknologi, 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri 
Kehakiman dan HAM, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan Nasional. 
IGOS adalah gerakan yang dicanangkan oleh 
pemerintah, oleh 5 kementerian, yang merupakan 
sebuah ajakan untuk mengadopsi Open Source 
dilingkungan pemerintah



  

GNU (Genuine Not Unix)

Adalah sebuah Gerakan Open 

Source yang dimotori oleh seorang 

Ilmuwan matematika bernama 

Richard Matthew Stallman, 

dimana memungkinkan pengguna 

untuk menggunakan perangkat 

lunak secara bebas tanpa ada 

batasan. 



  

4 Prinsip Kebebasan GNU
 

● Kebebasan untuk menjalankan

● Kebebasan untuk mempelajari

● Kebebasan untuk mengedarkan / mendistribusikan

● Kebebasan untuk memodifikasi / memperbaiki



  

Linux

Adalah kernel yang berfungsi 

untuk mengtranslasikan dan 

mengeksekusi perintah yang 

diperintahkan oleh pengguna 

untuk dapat di proses 

sehingga mendapatkan hasil 

keluaran.



  

Distribusi Linux

Adalah sebuah bundle / 

kumpulan paket 

perangkat lunak mulai dari 

Kernel, Desktop, 

perangkat lunak lainnya  

yang dibutuhkan oleh user.



  

Perangkat Lunak OpenSource (1)



  

Era CloudComputing



  

Analogi Komputasi Awan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai 
model cloud computing kita ambil analogi dari 
layanan listrik PLN. Tentu kita semua adalah 
para pemakai listrik dalam kehidupan sehari- 
hari. Untuk bisa menikmati listrik, kita tidak perlu 
mendirikan infrastruktur pembangkit listrik 
sendiri, bukan? Yang perlu kita lakukan adalah 
mendaftar ke PLN karena PLN sudah 
menyediakan layanan listrik ini untuk pelanggan.



  

5 Karakteristik CloudComputing

Resource Polling, Penyediaan sumber daya 
komputasi, untuk melayani konsumen

Broad Network Access, dapat diakses oleh 
berbagai macam perangkat 

Measure Service, Monitoring layanan dipakai

Rapid Ellastic, Modifikasi layanan yang kita 
gunakan

Self Service, dapat melakukan konfigurasi 
layanan



  

Layanan CloudComputing

Software as a Service (SaaS), Software 
Application, Web Application, Mail Server, Database 
Server untuk keperluan internal.

Platform as a Service (PaaS), Sistem Operasi, 
Web Server, Framework, dan Database

Infrastructure as a Service (IaaS), Virtual machine 
yang bisa di-request sesuai dengan kebutuhan 
internal



  



  

UbuntuOne

UbuntuOne, perangkat lunak yang dibangun 

oleh perusahaan pengembang Ubuntu 

Canonical.Ltd, dimana menawarkan layanan 

CloudComputing yang memungkinkan pengguna 

untuk menyimpan dan berbagi file dengan 

pengguna Ubuntu dari seluruh dunia secara 

Bebas.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

INFO KSL (1) ~ Pembelajaran Linux



  

INFO KSL (2)
Rilis E-Book KSL “Jilid II” ~ Ayo Mengenal 

Quantal_Quetzal 12.10



  

Mari Bumikan Open Source di Indonesia khususnya 
di GORONTALO, mulailah kebiasaan baik dengan 

menggunakan “perangkat lunak legal (Open 
Source Software)” mulailah dari Laptop / komputer 

pribadi kemudian tularkan ke orang terdekat

Kita bisa karena biasa...
Kita bisa jika bersama...



  

SEKIAN & TERIMAKASIH...

Forum Group Facebook :  
www.facebook.com/groups/kslung

Twitter : 
@kslung1

Email : 
kelompokstudilinuxung@gmail.com 

http://www.facebook.com/groups/kslung
mailto:kelompokstudilinuxung@gmail.com
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