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Jakarta – Barangkali situs ini
bisa menjadi solusi bagi para
lulusan SMA yang tak mampu
meneruskan kuliah. Daripada
menganggur, lebih baik ikut
kuliah gratis di situs ini,
www.ilmukomputer.com.
Bahasa kerennya untuk
belajar lewat Internet adalah
e-learning. Alternatif ini tentu
adalah salah satu yang
terbaik. Baca saja permulaan
kalimat yang disajikan situs
ini, ”Di balik semakin mahalnya biaya pendidikan, training, dan kursus,
IlmuKomputer.com memberi solusi untuk anak negeri berupa alternatif
pendidikan non-formal gratis.”
Memang, situs ini tidak memberikan gelar apa pun jika kita memang
mengidam-idamkan gelar sarjana komputer. Namun, situs ini memberikan
materi yang tidak jauh beda dengan materi kuliah yang diajarkan di
kuliah-kuliah komputer atau tempat kursus.
Materi yang diberikan dalam situs ini semuanya gratis dan tersedia dalam
format HTML atau PDF, serta (dan ini yang paling penting) siap didownload. Materi terbagi dalam: Kuliah Pengantar, Kuliah Umum, Kuliah
Berseri, Artikel Populer, dan Project. Pengelola situs ini mengklaim
sedang mencoba menerapkan strategi baru dalam pengelolaan elearning.
Para penulis yang berkontribusi di Ilmukomputer.com berjumlah 45 orang.
Keterangan lengkap tentang biografi, profil, dan daftar tulisan mereka
bisa di dapat dengan mengeklik daftar nama. Nama-nama yang disajikan
cukup mentereng. Beberapa nama tidak asing lagi di telinga para
pemerhati teknologi informasi.
Sebut saja Onno W Purbo. Onno W Purbo adalah pakar teknologi
informasi lulusan ITB yang gagasannya tentang VoIP Merdeka menjadi
perbincangan hangat. Tulisan di Ilmukomputer.com sekitar 10 buah.
Salah satu tulisannya yang unik adalah ” Belajar Menjadi Hacker”. Atau
adalah tulisan menarik tentang ladang kerja di Internet.
Satu lagi yang tak kalah terkenalnya, I Made Wiryana. Wiryana adalah
kolumnis di media online Detik.com dan Satunet. Ia juga kontributor
Komputek, Mikrodata, dan masih banyak lagi. Tulisannya dalam situs ini
ada lima buah.
Wiryana juga menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan usaha
bahari negeri ini lewat teknologi informasi. Pemikiranya itu dapat Anda
lihat dalam makalah ” Pertimbangan Sekuriti pada sistem Informasi
Kelautan Nasional” atau ” Menuju Ontologi Pendukung Pengembangan
Kelautan Indonesia”.
Pengelola situs ini, Romy Satria Wahono, adalah juga seorang pemikir

andal di bidang teknologi informasi. Saat ini ia berstatus peneliti pada
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tepatnya di Pusat
Deokumentasi Informasi Ilmiah (PDII).
Ketika ditanya tentang bagaimana proses pengelola situs ini
mendapatkan artikelnya, Romy lewat email yang dikirimnya pada Rabu
(23/7) mengakui bahwa para penulis mengirimkan makalah atau materi
kuliah itu dengan tidak diberikan honor. Rencana ke depan jika sponsor
sudah didapat barulah para penulis ini mendapat honor.
Ia meyakinkan bahwa seluruh penulis di Ilmukomputer. com memberikan
gratis artikel dan tulisannya. Materi ini bahkan dapat disebarkan ke siapa
saja asal tidak untuk tujuan komersial. Lisensi dan lembar hak cipta
tertera dalam link Copyright di situs ini.
Misi utama pembuatan situs ini, menurut Romy, adalah turut ambil bagian
dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama dalam ilmu komputer.
Situs ini belum berumur setahun. Namun, melihat dari daftar nama di
Buku Tamu, situs ini sepertinya mendapatkan sambutan hangat. SH
sendiri ketika berkunjung mendapatkan angka di Guest Counter: 117601.
Berarti, SH adalah pengunjung ke-117. 601.
Makalah-makalah pada situs ini, seperti yang dikemukakan di atas,
dikemas dalam bentuk HTML atau PDF. Ada baiknya jika Anda berminat
membaca dan mengambil materi dalam situs ini, Anda juga sudah
memilki program Acrobat Reader.
Program Acrobat Reader biasanya ” menempel” pada program-program
keluaran Adobe, seperti Adobe Photoshop, ImageReady, dan
sebagainya. Jika program keluaran Adobe Anda juga belum punya,
silakan Anda klik situs Download.com. Ketik saja di Search Engine kata ”
Acrobat Reader”, maka Anda akan diberikan berbagai macam versi dari
yang sederhana sampai tercanggih, dari yang gratis sampai yang bayar
berdolar-dolar.
Kalau Anda sudah memiliki program-program tersebut, Anda sudah siap
belajar gratis berbagai macam materi teknologi informasi. Biaya yang
Anda keluarkan tak akan lebih besar dari kursus komputer, apalagi kuliah
ilmu komputer. Paling-paling cuma biaya biaya pulsa jika Anda pakai
jaringan telepon, atau biaya sewa di Warnet. Lumayan kan?
(SH/job palar)
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