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Sistem Operasi Open Source
GNU/Linux Desktop, GNU/Linux Server, GNU/Linux Handheld



Sejarah GNU/Linux

UNIX, nama itu memang tidak asing bagi praktisi IT di di seluruh 

dunia. Sistem operasi UNIX yang dikembangkan dan 

diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali dirilis 

pada tahun 1970 adalah sistem operasi terhandal dengan 

kemampuan layanan jaringan yang hebat, kompabilitas yang tinggi 

terhadap perangkat keras saat itu dan kemudahan kustomisasi 

sehingga banyak institusi akademis dan bisnis yang kemudian 

memanfaatkan sistem operasi UNIX ini.



Sejarah GNU/Linux

Hanya saja sistem operasi UNIX ini adalah sistem operasi yang 

berlisensi. Dalam artian bahwa untuk dapat memanfaatkannya, 

intitusi pendidikan atau bisnis harus membeli dengan harga yang 

tidak murah.

Oleh karena itu sesorang dengan nama Richard Stallman 

mempunyai gagasan Free Software Movement yang menyerukan 

agar ilmu pengetahuan harus disebar luaskan secara bebas tanpa 

pandang bulu demi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.



Sejarah GNU/Linux

Setelah Richard Stallman pada 

tahun 1983 mencetuskan Free Software 

Movement, tahun 1984 ia mencetuskan GNU Project sebagai 

pengganti dari sistem operasi UNIX yang juga handal dalam hal 

layanan jaringan komputer dan tetap kompatibel dengan UNIX.

Sifat dari sistem operasi ini adalah Free Software sesuai dengan 

prinsip Free Software Movement.

Richard Stallman



Sejarah GNU/Linux

Bagaimana dengan istilah Open Source ? 

Istilah open source yang baru populer pada 1998, sebenarnya telah 

dilaksanakan semenjak kultur hacker berkembang di laboratorium-

laboratorium komputer di universitas-universitas Amerika seperti 

Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon dan MIT pada tahun 1960-an 

sampai 1970-an



Sejarah GNU/Linux

Awalnya tumbuh dari suatu komunitas pemrograman yang 

berjumlah kecil namun erat dimana antar anggota komunitas biasa 

bertukar kode program dan tiap orang dalam komunitas bisa 

memodifikasi program yang dibuat rekannya sesuai dengan 

kepentingannya. Hasil modifikasi juga kemudian disebarkan kembali 

ke seluruh anggota komunitas tersebut.



Sejarah GNU/Linux

Perkembangan tersebut antara lain dipelopori oleh Richard 

Stallman dan kawan-kawannya yang mengembangkan banyak 

aplikasi di komputer DEC PDP-10. Awal tahun 1980-an komunitas 

hacker di MIT dan universitas-universitas lain bubar karena DEC 

menghentikan PDP-10. Akibatnya banyak aplikasi yang 

dikembangkan di PDP-10 menjadi kadaluarsa.



Sejarah GNU/Linux

Pengganti PDP-10 seperti VAX dan 68020 memiliki sistem operasi 

sendiri dan tidak ada satupun yang merupakan perangkat lunak 

bebas. Pengguna harus menanda tangani non-disclosure 

agreement untuk bisa mendapatkan aplikasi yang bisa dijalankan di 

sistem-sistem operasi ini.



Sejarah GNU/Linux

Karena itu pada Januari 1984 Richard Stallman keluar dari MIT agar 

MIT tidak bisa meng-klaim perangkat lunak-perangkat lunak yang 

dikembangkannya dan kemudian mendirikan Free Software 

Foundation dengan tujuan utama adalah untuk mengembangan 

sistem operasi



Sejarah GNU/Linux

Untuk mendukung Free Software 

Movement yang dicetuskannya, 

Richard Stallman kemudian mendirikan Free Software Foundation 

pada  tahun 1985 dan juga mengembangkan lisensi GNU General 

Publik Lisence yang secara garis besar adalah lisensi yang 

melindungi kepemilikan dan kebebasan perangkat lunak bebas dari 

pihak-pihak yang ingin menguasai sendiri dan/atau kemudian 

mengubahnya menjadi perangkat lunak tak bebas.



Sejarah GNU/Linux
Pada tahun 1987, Andrew S Tanenbaum merilis sistem

operasi MINIX, sebuah sistem operasi turunan UNIX yang ditujukan
untuk penggunaan akademis. Kode sumber MINIX 1.0 tercantum
dalam bukunya “Operating Systems : Design and Implementation” 
yang diterbitkan oleh penerbit buku-buku literatur terkenal : 
Prentice Hall

Walaupun dapat secara mudah didapatkan, pada saat itu modifikasi
dan pendistribusian ulang MINIX tidak diperbolehkan karena hak
cipta kode sumbernya termasuk dalam hak cipta bukunya.



Sejarah GNU/Linux

Sebagai tambahan, desain versi 16-bit dari MINIX kemudian tidak 

secara baik diadaptasikan pada arsitektur INTEL 386 32-bit yang 

murah dan populer sebagai processing unit komputer-komputer 

personal.



Sejarah GNU/Linux

Kembali ke pengembangan GNU Project, sebagian besar aplikasi 

tambahan yang diperlukan oleh sebuah sistem operasi (seperti : 

library, GCC compiler, EMACS text editor, shell/console dan window 

system) terselesaikan pada tahun 1990-an. 

Tetapi saat itu elemen-elemen tingkat rendah seperti device driver 

dan kernel sebagai target utama masih belum terselesaikan.



Sejarah GNU/Linux

Salah satu hal yang mendasar sebagai penyebab belum 

terselesaikannya pengembangan kernel sebagai target utama 

adalah pengembangannya hanya dikerjakan oleh sekelompok kecil 

pengembang dan tidak melibatkan komunitas yang lebih luas dalam 

pengembangannya.



Sejarah GNU/Linux

Pada tahun 1991, Linus Torvalds yang saat itu masih 

sebagai

Mahasiswa S2 di Universitas Helsinki membuat sistem 

operasi versi non-komersial pengganti MINIX yang 

kemudian dinamakan LINUX 

Sistem operasi buatan Linus Torvalds lah yang 

kemudian akan menjadi KERNEL LINUX

Linus Torvalds



Sejarah GNU/Linux

Tahun 1992, Tanenbaum menulis sebuah artikel di USENET yang 

mengklaim bahwa Linux sudah ketinggalan jaman.

Dalam artikelnya ia mengkritik Linux sebagai sebuah sistem operasi 

dengan rancangan MONOLITIK dan terlalu terpaku dengan arsitektur 

x86 sehingga tidak bersifat portabel. Sehingga Linux digambarkan 

sebagai sebuah “Kesalahan Mendasar”  



Sejarah GNU/Linux

Tanenbaum juga menyarankan bahwa mereka yang menginginkan 

sebuah sistem operasi modern harus melihat kepada sebuah 

rancangan yang berdasarkan kepada model mikrokernel,

Artikel Tanenbaum tersebut menekankan tanggung jawab Linus 

Torvalds yang berujung pada sebuah debat tentang rancangan 

kernel monolitik dan mikrokernel.



Sejarah GNU/Linux

Setelah kejadian itu Linus Trovalds kemudian melempar kode 

program dari Linux ke komunitas terbuka untuk dikembangkan 

bersama. Komunitas-komunitas Linux terus berkembang dimana 

akhirnya melahirkan distribusi-distribusi linux yang berbeda tetapi

mempunyai pondasi yang sama yaitu KERNEL LINUX dan library GNU 

Project. Sehingga sebutan untuk sistem operasi gabungan ini 

dinamakan GNU/Linux. Linus Trovalds juga menggunakan GNU GPL 

untuk lisensi pengembangan kernel Linux nya.



Sejarah

GNU/Linux





Sejarah GNU/Linux

Distribusi-distribusi GNU/Linux yang merupakan distribusi awal 

adalah RedHat, SuSE, Slackware, Debian dan lainnya. 

Beberapa distro tersebut ada yang bertahan dan bahkan sampai 

menghasilkan distro turunan seperti distro Debian yang 

menghasilkan puluhan distro turunan seperti Ubuntu, Knoppix, 

Xandros dan banyak lagi.



Sejarah GNU/Linux

Terminologi FREE yang dimaksud FSF menimbulkan banyak persepsi 

dari tiap orang. Sebagian mengartikan kebebasan sebagaimana 

yang dimaksud dalam GNU-GPL, sebagian lagi mengartikan gratis 

secara ekonomi.

Para eksekutif dunia bisnis juga merasa khawatir karena 

keberadaan perangkat lunak gratis ini dianggap aneh.



Sejarah GNU/Linux

Kondisi tersebut mendorong munculnya istilah “OPEN SOURCE” 

pada tahun 1998 yang juga mendorong terbentuknya OSI (Open 

Source Initiative), suatu organisasi nirlaba yang mendorong 

pemasyarakatan dan penyatuan “OPEN SOURCE” yang diinisiasi Eric 

Raymond dan kawan-kawannya. 

Hal ini memperjelas perbedaan FREE SOFTWARE dan OPEN SOURCE



Sejarah GNU/Linux

Perangkat lunak bebas (FREE SOFTWARE) tidak dapat dirubah 

lisensinya menjadi bukan free software.

Perangkat lunak sumber terbuka (OPEN SOURCE SOFTWARE) dapat

dirubah lisensinya menjadi tidak open source.



Sejarah GNU/Linux

Contoh “open source software yang dapat dirubah menjadi tidak 

open source” :

FreeBSD yang lisensinya open source merupakan dasar pembuatan 

MacOS (Apple Macintosh) yang tidak open source



Sejarah GNU/Linux

Atau juga terdapat istilah FOSS (Free Open Source Software) yang 

kemudian memperbolehkan perangkat lunak didistribusikan sebagai 

Free Software dan Open Source Software tetapi juga diperbolehkan 

untuk hanya memanfaatkan kernelnya saja untuk dikembangkan 

sebagai perangkat lunak non-Open Source Software.

Contoh : Mikrotik, yang menggunakan kernel Linux tetapi

untuk mendapatkan fungsi penuh dari Mikrotik maka 

pengguna harus membeli lisensi.



GNU/Linux Desktop vs GNU/Linux Server

Apabila di sistem operasi yang kita biasa gunakan seperti produk 

dari Microsoft yaitu Ms. Windows ternyata antara sistem operasi 

desktop dan sistem operasi server telah dibedakan secara 

distribusi atau paket penjualan : Ms Windows XP / Ms. Windows 7 

sebagai sistem operasi desktop dan Ms. Windows Server 2003 / 

Ms. Windows Server 2008 sebagai sistem operasi server, apakah di 

sistem operasi Open Source seperti GNU/Linux dilakukan hal yang 

sama ?



GNU/Linux Desktop vs GNU/Linux Server

Jawabannya adalah tidak. GNU/Linux adalah Unix-Like Modular 

Operating System. Arti dari Modular adalah bagian-bagian 

GNU/Linux merupakan modul-modul APLIKASI yang dapat dengan 

nyaman dibongkar-pasang tanpa mempengaruhi modul aplikasi 

yang lain. 

Contoh seperti GUI (Graphical User Interface) seperti KDE atau 

GNOME yang menyuguhkan tampilan yang user-friendly untuk orang 

awam, ternyata hanya merupakan suatu aplikasi tambahan, jadi 

bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem operasi.



GNU/Linux Desktop vs GNU/Linux Server

Bila melihat sistem operasi buatan Microsoft, ternyata GUI yang 

kita dapatkan tidak dapat dipisahkan dari sistem operasinya. 

Sehingga GUI pada sistem operasi Microsoft adalah bagian integral 

dari sistem operasinya.

Dari pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara 

GNU/Linux Desktop dan GNU/Linux Server adalah tidak ada 

bedanya. Tergantung kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan 

sumber daya perangkat keras yang tersedia.



GNU/Linux Desktop vs GNU/Linux Server

Anggaplah terdapat GNU/Linux OpenSuSE dengan GUI KDE yang 

sangat indah kita operasikan sebagai server gateway suatu warnet 

yang didalamnya terdapat fasilitas firewall, dns, dhcp, web-proxy 

dan billing hotspot. 

Hal itu tidak menjadi masalah selama perangkat keras yang 

digunakan juga mendukung.



GNU/Linux Desktop vs GNU/Linux Server

Atau kita menggunakan GNU/Linux Ubuntu Server yang tadinya 

tidak memiliki GUI yang indah (hanya dapat diakses dengan 

menggunakan text command alias perintah ketik) menjadi sistem 

operasi desktop dengan menambahkan GUI KDE.

Hal itu juga tidak menjadi masalah.



GNU/Linux Desktop vs GNU/Linux Server

Hanya saja yang perlu disesuaikan adalah aplikasi-aplikasi apa saja 

yang perlu ditambahkan pada suatu distro GNU/Linux. 

Apabila ingin memanfaatkan suatu distro menjadi sistem operasi 

server dengan dilengkapi dengan GUI, cukup GUI yang tidak terlalu 

indah seperti Gnome atau XFCE. Kemudian buang pula apilikasi yang 

tidak ada manfaatnya dengan tujuan kita seperti multimedia, game, 

dll 



GNU/Linux Handheld

GNU/Linux juga telah lama dimanfaatkan 

pada perangkat komunikasi personal 

seperti PDA, handphone (Linux OS pada Motorola ROKR E2,E3) dan 

yang paling baru adalah smartphone (Google Android OS).

Apakah GNU/Linux yang ada pada perangkat-perangkat tersebut 

juga dapat kita modifikasi ? Bisa. Asal hati-hati dikarenakan OS 

pada handheld adalah OS bawaan pabrik. Tidak dapat digantikan 

dengan mudah dengan distro GNU/Linux lain.



GNU/Linux Handheld

GNU/Linux handheld adalah distro yang telah disesuaikan dengan 

perangkat keras dengan kapasitas memory kecil dan kemampuan 

pemrosesan rendah. Untuk memodifikasi pun harus mengetahui 

seluk beluk perangkat handheldnya. Dan dalam paket pembeliannya 

tidak disertakan CD installer distro handheldnya. Apabila terjadi 

kesalahan dalam modifikasi, maka resiko handheld mati total atau 

harus reset dan install ulang ke produsennya.



Struktur Modular dan

Directory GNU/Linux



Struktur Modular GNU/Linux

Arti dari Modular adalah bagian-bagian GNU/Linux merupakan 

modul-modul APLIKASI yang dapat dengan nyaman dibongkar-

pasang tanpa mempengaruhi modul aplikasi yang lain. 

Hal ini lebih disebabkan oleh penggunaan kernel MONOLITIK yang 

merupakan virtual interface yang levelnya berada di atas 

perangkat keras, dengan sekumpulan primitif atau system call 

untuk mengimplementasikan layanan sistem operasi seperti 

manajemen proses, manajemen memori dll.



Struktur Modular GNU/Linux

Intinya bahwa kernel monolitik mengintegrasikan bayak fungsi 

dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras 

secara penuh terhadap perangkat keras yang dijalankan sehingga 

modul aplikasi apapun yang dijalankan / dikembangkan user, dapat 

dengan mudah berkomunikasi dengan perangkat keras, 

Detail Mengenai Kernel klik disini

OS-structure2.svg


Struktur Directory GNU/Linux

Di sistem operasi Ms. Windows, kita mengenal FOLDER sebagai 

penamaan suatu lokasi dimana data-data dikelompokkan sesuai 

kebutuhan. Hanya saja sebetulnya FOLDER tersebut adalah 

representasi dari DIRECTORY yang secara logika mengelompokkan 

beberapa file dan/atau beberapa directory untuk mempermudah 

pengelolaan (meski secara fisik data tidak berpindah dari 

tempatnya).

Pada sistem operasi GNU/Linux, prinsip DIRECTORY juga 

dipergunakan, dengan prinsip yang sama.



Struktur Directory GNU/Linux

Dimulai dengan ROOT DIRECTORY yang diberi lambang “/”

Root Directory adalah directory utama dari sistem media 

penyimpanan pada suatu sistem operasi (GNU/Linux, Ms. Windows, 

dll)

Dalam ROOT DIRECTORY bisa terdapat beberapa SUB DIRECTORY. 

Dan dalam SUB DIRECTORY bisa terdapat beberapa SUB DIRECTORY 

lagi. 



Struktur Directory GNU/Linux

Penamaan suatu directory biasanya sesuai dengan isi didalamnya.

Sebutlah “/home” yang merupakan “Documents and Settings” nya 

GNU/Linux. Sub directory –sub directory dalam /home juga 

merupakan representasi USER yang menggunakan GNU/Linux 

tersebut (selain user ROOT).

Untuk user ROOT memiliki directory sendiri dengan nama “/root”.



Struktur Directory GNU/Linux

Satu lagi yang menarik dari GNU/Linux, bahwa directory itu 

diperlakukan sama dengan file. Sehingga mempermudah dalam 

pengelolaan faktor security-nya.

Pengelolaan hak akses pada suatu file sebagai bagian dari security 

GNU/linux dibatasi pada pengguna OWNER,USER dan OTHER masing-

masing dengan hak akses READ(r),WRITE(w),EXECUTE(x). Pemberian 

definisi hak akses diketahui dari angka. Nilai r=1, w=2, x=4. (ini 

salah, yg benar : r=4, w=2, x=1)



Struktur Directory GNU/Linux

Jadi apabila suatu file didefinisikan :

File “firewall.conf” : 7 5 1  berarti bahwa untuk OWNER boleh 

READ,WRITE,EXECUTE, untuk USER boleh READ, EXECUTE dan untuk 

OTHER hanya boleh READ saja.

OWNER : rwx ( 1+2+4=7 )

USER : rx ( 1+4=5 )

OTHER : r ( 1 )



Komunitas GNU/Linux di Indonesia

Perkembangan GNU/Linux sangat bergantung pada 

komunitas penggunanya.

Beberapa vendor mengembangkan dan mendanai 

distribusi mereka sendiri dengan dasar 

kesukarelaan. Debian merupakan contoh yang bagus. 

Sedangkan yang lain memiliki versi komunitas dari 

versi komersialnya seperti Project Fedora Core yang 

merupakan versi komunitas dari RedHat Linux.



Komunitas GNU/Linux di Indonesia

Di banyak kota dan wilayah di Indonesia, asosiasi lokal yang dikenal 

dengan KELOMPOK PENGGUNA LINUX / LINUX USERS GROUP 

mempromosikan GNU/Linux dengan mengadakan pertemuan, 

pelatihan, dukungan teknis, dan instalasi sistem operasi Linux 

secara gratis.



Komunitas GNU/Linux di Indonesia

Ada banyak juga komunitas-komunitas pengguna GNU/Linux yang 

biasanya tergabung dalam suatu FORUM atau MAILING LIST di 

Internet yang menyediakan dukungan terhadap pengembangan dan 

penggunaan GNU/Linux. 

Contoh Forum : linuxquestion.org

Contoh Mailing List : jasakom-perjuangan@yahoogroups.com



Hak Cipta GNU/Linux

Linux Kernel dan sebagian besar perangkat lunak GNU 

menggunakan GNU GPL sebagai basis lisensinya.

GNU GPL mengharuskan siapapun yang mendistribusikan Kernel 

Linux harus membagi kode sumber (dan semua modifikasi atas itu) 

kepada pengguna Kernel Linux yang lain.



Hak Cipta GNU/Linux

Modul / komponen penting lainnya dalam GNU/Linux diijinkan 

menggunakan lisensi selain dari GPL. Seperti banyak library yang 

menggunakan GNU LGPL, sistem X-Window System menggunakan 

MIT Lisence.

Tahun 1997 Linus Torvalds mengatakan “Menjadikan Linux berbasis 

GPL sungguh merupakan hal terbaik yang pernah saya lakukan”.



Hak Cipta GNU/Linux

Tetapi Linus Torvalds menyatakan bahwa ia tidak akan 

memindahkan lisensi Kernel Linux yang saat ini dibawah Lisensi GNU 

GPL versi 2 ke GNU GPL versi 3 yang dikembangkan pada 

pertengahan 2007 dikarenakan beberapa ketentuan yang terdapat 

pada lisensi baru tesebut melarang penggunaan perangkat lunak 

dalam Digital Rights Management.



Hak Cipta GNU/Linux

Di Amerika Serikat, Linux merupakan merek dagang (SN:1916230) 

yang dimiliki oleh Linus Torvalds.

Linux terdaftar sebagai  “Program sistem operasi komputer bagi 

penggunaan komputer dan operasi”



Hak Cipta GNU/Linux

Merek dagang ini didaftarkan setelah ada kejadian dimana seorang 

pemalsu bernama William R Della Croce Jr. mulai mengirim surat 

kepada pada distributor GNU/Linux dan meng-klaim trademark 

LINUX adalah hak miliknya serta meminta royalti sebesar 10% dari 

keuntungan. 

Sehingga pada distributor GNU/Linux mendorong agar trademark 

yang asli diberikan kepada Linus Torvalds.



Hak Cipta GNU/Linux

Pemberian lisensi trademark GNU/Linux sekarang dibawah 

pengawasan Linux Trademark Institute yang dikelola oleh 

linuxfoundation.org.



Struktur Directory GNU/Linux

Ilmu lain mengenai seluk beluk GNU/Linux dapat diperoleh dari :

Memulai mencoba menginstall GNU/Linux di komputer / laptop 

masing-masing dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh 

GNU/Linux di tangan anda masing-masing…



PERTEMUAN 3 SELESAI

ADA PERTANYAAN ??????


