Paramadina Go Opensource

Meningkatkan inovasi dan kreativitas bersama Indonesia, Go Open Source!
Semangat nasional dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi melalui
pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS) dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi global.

Inisiasi pemerintah yang didukung oleh institusi pendidikan, dunia bisnis dan komunitas untuk
memanfaatkan OSS sebagai platform aplikasi piranti lunak di Indonesia yang diterjemahkan
dalam program nasional untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi nasional.

Latar Belakang
1. Open Source Software (OSS) merupakan salah satu issue global tentang Information
Communication and Technology (ICT).
2. Berlakunya undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dimana diperlukan suatu
tindakan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi meningkatnya penggunaan
perangkat lunak yang tidak legal.
3. Adanya kesenjangan teknologi informasi antara negara berkembang dengan negara maju
serta antar daerah, dimana Open Source Software (OSS) merupakan salah satu solusi sesuai
dengan:
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- Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS), Desember 2003 pemerintah bersama swasta bekerja sama dalam pengembangan OSS dan free software.
- Hasil kajian The United Nation Conference on Trade Development (UNCTAD) tahun 2003
- negara berkembang direkomendasikan untuk mengadopsi Free OSS.
Manfaat
Masyarakat Pengguna:
1. Memberikan pilihan perangkat lunak yang terjangkau;
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi;
3. Memperkecial kesenjangan teknologi informasi;
4. Meningkatkan akses informasi masyarakat;
5. Meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi
(kreativitas tidak dibatasi oleh software yang ada).

Industri pengembang :
1.
2.
3.
4.

Meningkatkan pengembangan industri perangkat lunak nasional;
Biaya rendah dalam memasuki industri perangkat lunak;
Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi;
Pemindahan paradigma dari “IT import” ke “IT export”.

Pemerintah :
1. Memperkecil biaya dan menghemat devisa dalam pembelian perangkat lunak;
2. Menumbuhkan industri perangkat lunak dalam negeri sehingga dapat meningkakan
inovasi bidang teknologi informasi;
3. Memberi peluang untuk pengembangan perankat lunak dalam permasalahan lokal
spesifi;
4. Perusahan/institusi dapat lebih mengetahui business process dengan cara
improvement/modifikas;
5. Mengurangi permasalahan intellectual property right;
6. Mempromosikan kompetisi bidang teknologi informasi;
7. Meningkatkan keterbukaan dan faktor keamanan sistem.
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Tujuan
1. Memperkecil kesenjangan teknologi informasi dengan memanfaatkan OSS baik tingkatan
masyarakat di Indonesia maupun tingkatan global;
2. Meningkatkan inovasi dan kreatifitasbidang teknologi informasi melalui pengembang
perangkat lunak nasional;
3. Mendorong, meningkatkan dan menciptakan program-program pemerintah bidang
teknologi informasi skala nasional yang berdampak pada :

- Program pemerintah (percepatan program e-government);
- Ekonomi (penghematan devisa dalam pengadaan lisensi, stimulasi pengembangan
industri Teknologi Informasi, peningkatan industri software dalam negeri);
- Sosial dan budaya (peningkatan jumlah pengguna komputer, pelatihan, akses informasi);
- Pendidikan (iptek; e-learning; e-library);
- Hankamnas (pertukaran informasi/traffcking lebih terlindungi).

Salam
U.N.P.L.U.G
Universitas Paramadina Linux User Group
Source : http://www.igos.web.id/
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