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Free Software (Perangkat Lunak bebas)

Perangkat lunak bebas (Inggris: free software) adalah istilah 

yang mengacu kepada perangkat lunak yang :

Bebas untuk digunakan

Dipelajari dan diubah 

Dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi, atau dengan 

beberapa keharusan untuk memastikan bahwa kebebasan yang 

sama tetap dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna berikutnya. 



Tujuan penggunaan free software

Agar komunitas atau penggunanya dapat menyuarakan kebebasan 

secara politik maupun secara etika.

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk mempelajari dan 

kebebasan untuk membagikan hasil dari yang dipelajari kepada orang 

lain tanpa perlu meminta izin dari siapa pun .



Manfaat penggunaan free software
Free software menjadi landasan komunitas pembelajaran dimana 

terjadi pertukaran pengetahuan antar anggota komunitas 

sehingga pengetahuan tersebut dapat dimengerti dan dinikmati 

oleh semua



Bukan free software
Software berbayar/ber-hak cipta(proprietary) tidak memperbolehkan 

penggunanya untuk memperoleh kebebasan dan keuntungan seperti pada free 
software.

Jika :

 Software tersebut diperbanyak dan menyebarkannya ke orang lain

 Jika mencoba membongkar software untuk mengetahui cara kerjanya

 Jika menaruh lebih dari satu kopi software tersebut dalam komputer kita yang 
lain meskipun beberapa komputer tersebut adalah milik sendiri

Maka : Pelaku dapat ditangkap dan kemudian dipenjarakan. 

Saran : Baca baik-baik lisence agreement software tsb.



Bukan free software itu………..

Perusahaan pembuat softare proprietary tersebut seringkali melakukan 

tindakan PENGINTAIAN terhadap aktifitas pengguna softwarenya dan 

kemudian membatasi penggunaan software tersebut.

Dikarenakan komputer yang kita gunakan menyimpan banyak data-data 

pribadi, software berbayar merupakan ancaman yang berbahaya



Ini dia …

Perangkat lunak bebas (free software) jangan disalahartikan dengan 

perangkat lunak gratis (freeware) yaitu perangkat lunak yang 

digunakan secara gratis.

Perangkat lunak gratis dapat berupa perangkat lunak bebas atau 

perangkat lunak tak bebas. Sejak akhir tahun 1990-an, beberapa 

alternatif istilah untuk perangkat lunak bebas digulirkan seperti 

"perangkat lunak sumber terbuka" (open-source software), "software 
libre", "FLOSS", dan "FOSS".



Masih bingung ??

Untuk membantu membedakan antara perangkat lunak bebas dan 

perangkat lunak gratis, Richard Stallman, pendiri gerakan perangkat 

lunak bebas, menjelaskan: "Perangkat lunak bebas adalah perihal 

kebebasan, bukan harga. Untuk mengerti konsepnya, Anda harus 

memikirkan 'bebas' seperti dalam "kebebasan berpendapat", bukan 

'bebas' dalam “legen gratis"..



Lanjutan dari sebelah

Menurut Richard Stallman dan Yayasan Perangkat Lunak Bebas, suatu 

perangkat lunak dikatakan perangkat lunak bebas jika pengguna yang 

menerima salinan perangkat lunak tersebut memiliki empat 

kebebasan yaitu:

 Kebebasan 0 : Bebas untuk menjalankan perangkat lunak untuk tujuan 

apapun.

 Kebebasan 1 : Bebas untuk mempelajari dan mengubah perangkat 

lunak.



Lanjutan dari sebelah …… Part 2

 Kebebasan 2 : Bebas untuk menyalin perangkat lunak, sehingga Anda 

dapat membantu tetangga Anda.

 Kebebasan 3 : Bebas untuk memajukan perangkat lunak, dan 

merilisnya ke publik, sehingga komunitas dapat menikmati keuntungan 

tersebut.

Kebebasan 1 dan 3 membutuhkan akses atas kode sumber, karena tidak 

mungkin untuk mempelajari dan mengubah perangkat lunak tanpa 

kode sumbernya.



PERTEMUAN 1 SELESAI

ADA PERTANYAAN ??????



TUGAS

TERJEMAHKAN EULA MS. 

WINDOWS XP / 7


