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detikcom - Jakarta, Ilmu yang disebarkan lewat ilmukomputer.com sekarang bisa didapatkan
dengan lebih murah lagi. Tidak perlu terhubung ke Internet, lewat CD juga bisa. Lagi-lagi gratis!
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, situs ilmukomputer.com menyediakan materi-materi yang
berhubungan dengan ilmu komputer dan teknologi informasi secara gratis. Kini, seperti dikatakan
koordinator dan editor situs tersebut, Romi Satria Wahono, kepada detikcom, Selasa (05/08/03),
ilmukomputer.com menyediakan informasinya dalam bentuk CD yang bisa didapatkan secara gratis
atau dengan mengganti ongkos CD seperlunya.
CD tersebut akan didistribusikan secara swadaya melalui beberapa distributor. "Rekan-rekan dari
perusahaan, akademisi (universitas), komunitas IT, dan individual secara swadaya telah banyak yang
bersedia untuk menjadi distributor CDROM gratis ini," ungkap Romi.
Siapapun yang menginginkan CD tersebut dapat menghubungi distributor, yang infromasi
lengkapnya dapat dilihat pada situs ilmukomputer.com. "Pada hakekatnya CDROM tersebut tidak
boleh diperjualbelikan. Distributor yang bersifat swadaya individual (tanpa sponsor), diperbolehkan
untuk meminta ganti biaya pembelian CDROM maksimal Rp 5000," tukasnya.
Untuk memudahkan, CD ilmukomputer.com dilengkapi dengan sebuah program mini web server
bernama DingKLIK karya KIOSS Project. Dengan program ini, pengguna CD ilmukomputer.com bisa
mengakses informasi dalam CD tersebut seakan-akan mengakses situs ilmukomputer.com.
KIOSS Project (KomunItas OutSourcing Sejagat) merupakan kelompok pengembang software asal
Indonesia. Romi sengaja memilih menggunakan DingKLIK dari KIOSS Project demi mendukung
produk dalam negeri. "Dengan diberlakukannya UU HAKI, IlmuKomputer.Com juga mendorong
usaha-usaha untuk mengembangkan dan menggunakan software dalam negeri," jelasnya.
Bagi yang memiliki waktu dan kapasitas jaringan internet yang cukup, file ISO dari CD
ilmukomputer.com juga disediakan secara gratis. File ini dapat digunakan untuk membuat CD
ilmukomputer.com, caranya dengan menuliskannya ke CD kosong melalui software dan perangkat
perekam CD (CD-Writer).
Aktivitas ilmukomputer.com juga tidak sebatas situs. Seperti dikatakan Romi, ilmukomputer.com telah
membuka forum diskusi lewat mailing-list. Selain melalui forum tersebut, ilmukomputer.com
merencanakan konsultasi online gratis melalui Yahoo Messenger. "Konsultasi online gratis ini
ditujukan untuk rekan-rekan pemula dan mengalami kesulitan dalam belajar komputer," kata Romi.
Romi berharap, disaat biaya pendidikan semakin mahal dan mendapatkan ilmu semakin sulit,
aktivitas yang dilakukan ilmukomputer.com bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. "Mudahmudahan bermanfaat," imbuhnya.
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