Menjadi “guru” tanpa bentuk
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Dengan akan berlakunya otonomi di ITB di awal tahun 2001 yang membawa konsekuensi di DPK-kan sekitar 400-an dosen ITB untuk mengajar di institusi di bawah KOPERTIS saya bisa merasakan kegelisahan rekan-rekan dosen ini di mailing list dosen@itb.ac.id. Mungkin tidak semua kegelisahan terlontar dalam kata-kata / tulisan di mailing list dosen@itb.ac.id.

Adalah wajar untuk menjadi gelisah karena ketidak pastian hari depan menjadi sangat tinggi. Proteksi selama ini yang biasanya diperoleh dengan mudah di bawah naungan nama besar Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi sirna. Bahkan mungkin ada rasa di campakan sebagai dosen ITB - yang tidak berbeda jauh dengan para KAMRA yang pada akhirnya harus menangis di hadapan para wakil rakyat di DPR yang berlindung dibalik undang-undang.

Saya mungkin pernah merasakan sebagian dari apa yang dirasakan teman-teman dosen ITB ini, karena saya pada saat ini telah melepaskan status saya sebagai dosen ITB bahkan lebih ekstrim lagi telah melepaskan status saya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) semua memang atas permintaan saya sendiri. Memang saya diberhentikan dengan hormat dari ITB maupun PNS, tanpa tunjangan pensiun karena masa kerja yang belum mencukupi.

Tingkat ketidak pastian kehidupaan saya mungkin jauh lebih tinggi dari rekan-rekan dosen ITB yang akan dikaryakan di PTS. Saya saat ini praktis saya tidak bekerja dimana-mana, tidak bekerja pada siapa-siapa, tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai perusahaan. Saya tidak mempunyai gaji bulanan, tidak mempunyai penghasilan yang tetap – sering kali saya tidak tahu saya akan makan apa bulan depan. Praktis tidak mempunyai pegangan hidup yang solid menurut ukuran konvensional. Saya menjalani kehidupan seperti ini hampir satu tahun, alhamdullillah masih bisa memberi makan anak-istri sampai hari ini.

Saya hidup hanya dari menulis artikel, menulis buku & memberikan ceramah. Hal-hal ini merupakan hal yang tidak terlalu di sukai oleh banyak dosen pada masa aktifnya, dan semua saya lakukan tidak untuk mengejar KUM. Semua ini dilakukan hanya untuk memberikan ilmu kepada masyarakat supaya mereka bisa menggunakan teknologi informasi (IT) dengan baik. Agar bangsa ini bias hidup dari kemampuan otak-nya bukan dari kemampuan otot-nya. Dalam bahasa keren-nya berusaha memfasilitasi terbentuknya knowledge based society.

Berbeda dengan kehidupan seorang dosen yang mengajar di kelas yang mahasiswa-nya relatif terbatas (katakanlah 100 mungkin batas atas yang maksimum), menjadi seorang penulis & penceramah untuk memberikan ilmu (bukan untuk mengejar KUM) ternyata membuka batasan-batasan dimensi ruang & waktu yang biasanya ada pada kehidupan dosen. Jumlah mahasiswa & murid tidak lagi dibatasi oleh dimensi-dimensi institusi & birokrasi seperti di perguruan tinggi selama ini. Semua orang bisa menjadi murid, siswa & mahasiswa tanpa perlu melakukan registrasi, UMPTN. Kapan saja setiap orang dapat menjadi murid & berinteraksi dengan kita melalui internet, di seminar, membaca majalah, membaca buku – konsekuensinya lebih banyak orang di Indonesia merasakan ilmu yang kita sebarkan ke masyarakat. Memang belum puluhan juta orang, mungkin baru beberapa puluh / ratusan ribu orang yang merasakan ilmu Internet yang disebarkan. Sebagian dari rekan-rekan ini juga pada akhirnya terlibat untuk ikut menulis artikel & buku tentang Internet – berbagai majalah IT bermunculan di tahun 2000, seperti NeoTek, dotnet, PC Plus, e-net dll semua menunjukan demand yang sangat tinggi akan ilmu Internet yang disebarkan tersebut.

Komunitas di berbagai kota di Indonesia terbentuk di bidang ilmu Internet yang saya sebarkan. Yang sangat terasa sekali adalah pertumbuhan komunitas WARNET yang demikian besar & demikian pesat. Jumlah WARNET yang mungkin sudah lebih dari 1000 buah dan terus bertambah dengan berbagai investasi besar-besaran di bidang WARNET sangat membantu penetrasi internet di Indonesia. Komunitas WARNET yang berawal dari ITB di bulan january 2000, pada saat ini berpangkalan di asosiasi-warnet@egroups.com dan terus berkembang menjadi berbagai koperasi di beberapa kota untuk action yang lebih solid dalam menaikan mutu layanan mereka.

Bahkan teman-teman di Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) bekerja keras untuk mendukung penyebaran ilmu tersebut secara cuma-cuma dalam bentuk CD-ROM yang di cetak lebih dari 10.000 keping. Bahkan saat ini kami sedang bergerak untuk mencetak CD-ROM versi ke dua agar terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak. Ilmu disebarkan mengunakan copyleft bukan & tanpa menggunakan copyrigt maupun PATEN seperti yang sering digembar-gemborkan banyak guru besar di ITB. Copyleft (GNU Public License) memudahkan proses perobohkan menara gading yang ada di dunia pengetahuan & perguruan tinggi, manusia / dosen / peneliti bukan pemilik pengetahuan. Maka seharusnyalah pengetahuan tsb yang diperoleh - disebarkan kembali ke masyarakat dan merupakan bagian dari proses amal & ibadah.

Berawal dari misi yang sangat sederhana – hanya ingin memandaikan bangsa ini & melihat bangsa ini hidup dari kekuatan otaknya bukan kekuatan ototnya (knowledge based society). Dengan menggunakan strategi yang sangat sederhana sekali yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki sebagai mantan dosen ITB. Impact-nya terasa sangat besar setelah ilmu tersebut dilepaskan secara bebas (free) menggunakan copyleft. Masyarakat terbentuk & menjadi besar karenanya. Acknowledgement yang diberikan oleh komunitas kepada kita yang melepaskan ilmunya secara gratis (free) tadi sangatlah besar & tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Alhamdullillah, paling tidak dua (2) Award yang saya terima di tahun 2000 dari KADIN & dari MarkPlus+I2BC merupakan representasi acknowledgement masyarakat Indonesia. Memang award tsb bukan dari pemerintah karena saya sudah bukan PNS lagi.

Guru adalah sebuah fungsi yang sangat mulia. Guru disini bukan sebagai sebuah struktural di sebuah institusi pendidikan – guru sebagai fungsi seseorang di masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki ke masyarakat banyak. Menyebarkan ilmu pengetahuan merupakan sebuah proses amal yang sangat mulia, reward akan terasa besar sekali & diluar ekspektasi anda semua pada saat ilmu tersebut menyebar ke masyarakat luas + mereka merasakan manfaat yang sangat positif dari ilmu yang kita sebarkan tersebut.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi bahan pemikiran buat pembaca semua, khususnya kepada 400-an rekan-rekan dosen ITB yang akan di DPK ke KOPERTIS di awal tahun 2001 nanti.



