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Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Wassholatu wassalamu ‘ala rosulillah
wa’ala alihi washohbihi waman walah
Amma ba’du

Teknoplasma berdiri berdasarkan niat dan motivasi untuk mencari penghasilan yang halal
berkah thoyyibah wa amanah di bidang komputer.

Perkenalkan Pelatihan Komputer Teknoplasma, sebuah pelatihan komputer untuk semua
yang berbasis perangkat lunak bebas1 yang berdiri sejak 2017 dan berasal dari Mojokerto,
Jawa Timur. Pelatihan kami bisa diakses masyarakat Indonesia mulai dari Aceh sampai
Papua melalui internet. Kami berusaha mengajarkan komputer dalam bahasa yang mudah
dimengerti  secara  lengkap  mulai  tingkat  paling  dasar  yaitu  bagaimana  cara  mengetik
dokumen, mengolah angka, mengerjakan tugas, memasang aplikasi, dan menggunakan
internet sampai tingkat lanjut yaitu desain grafis, pemrograman dan membuat website. Di
dalam pengajaran, kami menggunakan perangkat lunak bermanfaat untuk semua orang,
yang disebut perangkat lunak bebas, yang dikendalikan oleh pengguna sepenuhnya, yang
bisa diperoleh secara gratis dan legal, terjamin bersih dari pelanggaran lisensi maupun
hukum, aman dari virus komputer dan semisalnya, sehingga diharapkan semua orang bisa
ikut belajar dan membuka lapangan kerja yang halal berkah amanah2. Terakhir, dengan
segala kerendahan hati, pelatihan ini perlu banyak sekali kritik dan saran membangun dari
saudara semua yang bisa ditujukan langsung kepada pengajar.  Terima kasih.  Semoga
pelatihan ini bermanfaat dan barokah untuk semua. 

Mojokerto 21 Juli 2022
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ade Malsasa Akbar
Pengajar Teknoplasma

1 https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html   
2 https://mui.or.id/produk/fatwa/1007/hak-cipta  
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Kontak Pengajar

Ade Malsasa Akbar
malsasa@mailo.com
0895340734801 (Telegram)
Kota Mojokerto, Jawa Timur
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Daftar Software yang Digunakan

Berikut  ini  daftar  perangkat  lunak  komputer  yang  diajarkan  di  Teknoplasma.  Kami
mengajarkan software dengan cara memperoleh yang halal,  tidak melanggar perjanjian
maupun  hukum,  dengan  tetap  bermanfaat,  terjangkau  (gratis)  serta  bisa  untuk
diperjualbelikan.

Nama Software Fungsinya Alamat Website Dipakai di kelas

Peazip Archive manager atau seperti 
WinRAR

peazip.github.io GNU/Linux

SumatraPDF PDF reader atau seperti 
Adobe Reader

sumatrapdfreader.org GNU/Linux

LibreOffice Pengetik dokumen atau 
seperti Microsoft Office

libreoffice.org Semua kelas

Liberation
Serif

Font pengganti Times New 
Roman

pagure.io/liberation-
fonts 

Semua kelas

Liberation
Sans

Font pengganti Arial pagure.io/liberation-
fonts 

Semua kelas

Liberation
Mono

Font pengganti Courier New pagure.io/liberation-
fonts

Semua kelas

Mozilla Firefox Peramban web atau seperti 
Chrome dan Internet Explorer

mozilla.org Kelas GNU/Linux

Telegram Komunikasi multimedia seperti
WhatsApp

telegram.org Semua kelas

Jitsi Meet Komunikasi telekonferensi 
alternatif Google Meet dan 
Zoom

meet.jit.si Semua kelas

XAMPP Perangkat lunak server dan 
database

apachefriends.org Kelas Web

WordPress Perangkat lunak website wordpress.org Kelas Web

Kubuntu Sistem operasi alternatif 
Windows

kubuntu.org Kelas GNU/Linux

Unetbootin Pembuat media instalasi OS unetbootin.github.io Kelas GNU/Linux

StarDict Kamus Inggris-Indonesia download.huzheng.or
g

Kelas GNU/Linux

GIMP Edit gambar seperti 
Photoshop

gimp.org Desain Grafis
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Inkscape Desain grafis dan percetakan 
seperti CorelDRAW

inkscape.org Desain Grafis

Scribus Layout dan percetakan seperti
PageMaker

scribus.net Desain Grafis

Daftar Kursus Yang Tersedia

Teknoplasma memiliki kelas-kelas kursus komputer sebagai berikut:

Nama Kelas Jam Pelajaran Tingkat Kesulitan Pelajaran

Kelas GNU/Linux 2 jam x 14 pertemuan Pemula
Orang awam

GNU/Linux
Dualboot
KDE Plasma Desktop
LibreOffice Writer
LibreOffice Calc
LibreOffice Impress
40  x  Aplikasi-aplikasi
bermanfaat

Kelas Web 2 jam x 10 pertemuan Pemula
Orang awam

XAMPP
WordPress
Membuat website

Kelas 
Pemrograman

2 jam x 14 pertemuan Mahasiswa 
Karyawan

Bahasa C tingkat dasar
Bahasa C++/Qt
Membuat  aplikasi
desktop

Kelas Desain 
Grafis

2 jam x 7 pertemuan Pemula 
Orang awam

Inkscape
Scribus
GIMP
Membuat poster
Membuat brosur
Membuat layout buku
PDF

Kelas LibreOffice 2 jam x 10 pertemuan Pemula
Orang awam

LibreOffice Writer
LibreOffice Calc
LibreOffice Impress
Rumus-rumus “Excel”
Zotero untuk mahasiswa
Open Document Format
PDF
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Manfaat Perangkat Lunak Bebas

Apa  manfaat  perangkat  lunak  bebas  sebagaimana  diajarkan  oleh  Teknoplasma?  Apa
manfaat GNU/Linux, sistem operasi yang dipilih, dibandingkan Windows yang lebih umum
digunakan masyarakat?  Jawabannya adalah kendali  software di  tangan pengguna
bukan di tangan pengembang. Hal ini sama seperti keadaan kedua tangan kita tidak
diborgol.  Dari  satu manfaat ini,  lahirlah banyak sekali  manfaat-manfaat lain yang tidak
pernah ada pada lawannya yaitu perangkat lunak yang tidak bebas. 

Kelebihan GNU/Linux dibanding Windows

• Merdeka, pengguna mengendalikan software dan tidak sebaliknya.
• Tenang  di  hati,  pengguna  tidak  jatuh  pada  pelanggaran  apabila  mengubah  /

menggandakannya.
• Aman, tidak kena virus & tidak butuh antivirus.
• Murah, bisa diperoleh gratis & bisa dijual (lihat bagian selanjutnya).
• Mudah, dokumentasi lengkap & komunitas besar.
• Ramah, bisa beroperasi di komputer tua & murah.
• Lancar, stabil dan tidak mudah macet.
• Lentur, bisa dikustomisasi tanpa batas.
• Lengkap, tersedia aplikasi segala kebutuhan.
• Diakui, bidang server & pemrograman & embedded cinta GNU/Linux.

Tabel Perbandingan Biaya 1

Tabel  biaya  ini  menunjukkan  bahwa  perangkat  lunak  bebas  memberi  penghematan
keuangan  yang  sangat  besar  bagi  individu  maupun  organisasi.  Perbandingan  biaya
berikut  adalah  bahan  pertimbangan  bagi  perorangan  maupun  sekolah  atau  pihak  lain
untuk beralih ke perangkat lunak bebas. Pilihan perangkat lunak pada tabel berikut sesuai
dengan  umumnya  sekolah  dan  perguruan  tinggi  tanpa  sistem  operasi  dan  tanpa
menambahkannya dengan program-program kejuruan. Lihat juga tabel berikutnya.

Kategori Perangkat 
Lunak Tidak 
Bebas

Biaya untuk 1 
unit komputer

Perangkat Lunak 
Bebas

Biaya untuk 1 
unit komputer

Pengelola 
Arsip

WinRAR Rp300.000 PeaZip Rp0

Antivirus Symantec Rp2.000.000 ClamAV untuk 
Windows

Rp0
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(Tidak perlu antivirus 
bagi pengguna 
GNU/Linux)

Pengetik 
Dokumen

Microsoft Office Rp6.000.000 LibreOffice Rp0

Edit foto Photoshop Rp8.000.000 GIMP Rp0

Ilustrator CorelDRAW Rp4.000.000 Inkscape Rp0

Pengunduh
cepat

IDM Rp300.000 Persepolis Rp0

Total biaya Rp20.000.000 Total biaya Rp0

Total biaya x 10 unit komputer Rp200.000.000 Total biaya x 10 unit 
komputer

Rp0

Tabel Perbandingan Biaya 2

Tabel biaya ini memperkuat bukti bahwa perangkat lunak bebas memberi penghematan
keuangan  yang  sangat  besar.  Perbandingan  biaya  software  berikut  melengkapi  tabel
sebelumnya dapat menjadi  bahan pertimbangan yang menguatkan alasan mengadopsi
perangkat  lunak  bebas.  Pilihan  perangkat  lunak  pada  tabel  berikut  adalah  tambahan
aplikasi kejuruan tanpa dijumlahkan. Satuan biayanya bisa ditambahkan kepada biaya di
tabel umum yang telah lalu untuk melihat seberapa besar penghematannya. Lihat juga
tabel sebelumnya.

Kategori Perangkat 
Lunak Tidak 
Bebas

Biaya untuk 1 
unit komputer

Perangkat Lunak 
Bebas

Biaya untuk 1 
unit komputer

Sistem 
operasi

Windows Rp1.500.000 Kubuntu Rp0

Arsitektur 
dan 
permesinan

AutoCAD Rp40.000.000 FreeCAD,
Blender BIM,
Sweet Home 3D

Rp0

3D 
modelling 
dan 
animasi

3D Studio Max Rp50.000.000 Blender Rp0

Video editor Adobe Premiere Rp9.000.000 Kdenlive,
Cinelerra

Rp0
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Video 
compositor

Adobe After 
Effects

Rp11.000.000 Blender,
Natron

Rp0

Pemartisian EASEUS Rp2.000.000 GParted Rp0

Matematika MATLAB Rp8.000.000 Scilab,
GNU Octave

Rp0

Statistika SPSS Rp4.000.000 GNU R,
GNU PSPP,
RStudio

Rp0

Pemrogram
an

Delphi Rp16.000.000 Lazarus Rp0

Pemrogram
an

Visual Basic Rp8.000.000 Qt Rp0
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Teknis Pelaksanaan
Berikut ini panduan tata laksana pelatihan yang akan diikuti oleh setiap peserta. 

Syarat

1. Peserta memiliki akun Telegram.
2. Peserta menggunakan komputer PC atau laptop.
3. Peserta bisa akses internet.

Biaya Pelatihan

Teknoplasma  menawarkan  biaya  kursus  yang  terjangkau  sebagai  berikut.  Biaya  bisa
berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan di web dan di kanal Telegram.

Kelas Bersama Kelas Privat

Kelas GNU/Linux Rp250.000 Rp1.000.000

Kelas Web Rp250.000 Rp750.000

Kelas Pemrograman
Kelas C Rp250.000 Kelas C Rp1.000.000

Kelas C++/Qt Rp500.000 Kelas C++/Qt Rp1.500.000

Kelas Desain Grafis Rp250.000 Rp1.000.000

Kelas Office Rp250.000 Rp750.000

Waktu

Peserta  bisa  memilih  salah  satu  pilihan
waktu belajar yaitu:
- Kelas pagi: 9-11 WIB
- Kelas malam: 17-19:30 WIB
- Selain pilihan waktu tersebut, peserta 
bisa minta pertimbangan ke pengajar

Tempat
Kelas-kelas  Teknoplasma  diadakan
secara online di media jarak jauh berikut:

- Telegram
- Jitsi Meet

Cara Pendaftaran

1)  Peserta  mendaftar  pada  formulir
pendaftaran terbaru.

Catatan:  formulir  akan  diberikan
oleh  pengajar  atau  bisa  dilihat  di
https://t.me/teknoplasma dan
kursusteknoplasma.wordpress.com
.
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2) Peserta masuk ke ruang kelas online di
Telegram.

3)  Peserta  menerima  2  x  pertemuan
secara  gratis.  Silakan  pertimbangkan
untuk lanjut atau tidak.

4) Peserta transfer biaya pelatihan sesuai
kelas yang dipilih ke rekening pengajar.

5)  Peserta  menerima  pertemuan-
pertemuan  pelatihan  sampai  selesai
sesuai jadwal.

Cara Masuk Kelas

1)  Peserta  menerima  alamat  tautan
Telegram  seperti  contoh
https://t.me/alamat+kelas.

2) Peserta klik alamat tautan itu sehingga
masuk ke ruang kelas (grup) di Telegram.

3) Ketika kelas dimulai, peserta klik tombol
JOIN  dan  dengarkan  petunjuk-petunjuk
dari pengajar.

4) Ketika kelas selesai, peserta klik tombol
OFF sehingga menutup telekonferensi.

Cara Menggunakan Jitsi Meet

1) Peserta tidak perlu memasang aplikasi
tambahan apa pun.

2) Peserta membuka Firefox pada alamat
https://meet.jit.si/mignu atau  mengikuti
pengajar.

3)  Masukkan  nama  Anda  >  matikan
kamera >  klik JOIN MEETING.

4) Peserta masuk ruang kelas Jitsi Meet.

5)  Klik  tombol  Share  Screen  untuk
melakukan share screen.

6) Ketika kelas selesai, klik tombol OFF. 
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Kelas GNU/Linux

Di tengah keadaan mayoritas komputer di sekitar kita mengandung perangkat lunak yang
dikendalikan  oleh  pengembangnya  bukan  oleh  penggunanya,  kami  hadir  memberikan
pelatihan  supaya  semua  orang  bisa  berkomputer  tanpa  perangkat  lunak  yang  tidak
menghargai  penggunanya.  Solusinya  adalah  belajar  komputer  sedini  mungkin  secara
lengkap  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  bebas,  yaitu  yang  dikendalikan  oleh
penggunanya alih-alih oleh pengembangnya. Inilah solusinya untuk masalah pelanggaran
perjanjian, pelanggaran lisensi, pelanggaran hukum di bidang software, mahalnya biaya
operasional, serta keamanan dari virus komputer. Pengajar: Ade Malsasa Akbar.

Manfaat

• Bisa komputer
• Merdeka, konsisten Free Software
• Merdeka, bisa beralih OS ke 

GNU/Linux
• Aman dari virus, tidak perlu 

antivirus lagi
• Bersih, tidak ada iklan di 

komputernya
• Murah, menghemat puluhan juta 

rupiah
• Ekonomis, membuka lapangan 

kerjaCanggih, mengenal banyak 
teknologi di bidang komputer

Target Peserta

• Mahasiswa 
• Karyawan
• Sekolah

• Universitas
• Perusahaan
• Institusi

Pelajaran

• Free software untuk Windows
• Pedoman membeli laptop, printer 

dan perangkat keras
• Pengetahuan daftar software 

alternatif
• Membuat media instalasi 

GNU/Linux
• Belajar BIOS
• Menginstal OS GNU/Linux
• Pemartisian hard disk drive
• Praktik dualboot
• Menguasai desktop
• Menguasai LibreOffice
• Praktik menginstal aplikasi
• Praktik perintah dasar Terminal
• Konsultasi

Presentasi Belajar perintah Belajar rumus Permainan edukasi
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Kelas Web

Pada zaman modern ketika banyak orang perlu memiliki website atau blog sendiri, sedikit
orang  yang  bisa  mendapatkan  pengajaran  yang  lengkap  dalam  bahasa  yang  mudah
dimengerti.  Oleh  karena  itu,  kami  membuka  Kelas  Web  yang  merupakan  pelatihan
membuat website untuk pemula dengan materi yang mudah dipraktikkan di rumah dan
bahkan bisa dilakukan tanpa internet. Tujuan pelatihan ini adalah peserta memiliki website
yang bisa dikunjungi semua orang dengan alamat seperti https://kubuntu.org. 

Target Peserta 

- Perorangan
- Pedagang / wirausahawan
- Mahasiswa
- Karyawan

Manfaat

- Bisa memiliki website sendiri
- Bisa memiliki blog
- Bisa mempromosikan usaha
- Bisa membuat website sekolah / 
perusahaan
- Mengenal teknologi server dan internet

Pelajaran

- Mengubah PC / laptop menjadi server
- Memasang website pada komputer 
- Mengenal HTML dasar
- Membuat posting
- Menambahkan gambar, video, link, 
unduhan
- Membuat halaman dan menu
- Menambahkan widget dan posting 
terbaru
- Menambahkan peta
- Memilih layanan hosting
- Membuat website online

Website yang dibuat peserta dari
Sulawesi

Website  buatan  peserta  dari
Jakarta

Dashboard,  website  dilihat  dari
dalam untuk dikelola
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Kelas Pemrograman 

Di tengah kemajuan zaman terutama di bidang komputer, masih banyak orang yang ingin
belajar  membuat  software  komputer  akan  tetapi  terkendala  dengan  sulitnya  atau
mahalnya memperoleh pengajaran pemrograman yang lengkap dan mudah dimengerti.
Apabila ada pun, sering kali dipenuhi dengan perangkat lunak yang tidak bebas dan jatuh
pada pelanggaran perjanjian sehingga bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri
yang mencetak kemandirian dan gotong royong bagi yang dididik. Tidak hanya sampai di
situ,  akan tetapi  yang lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita berkontribusi  ke
Komunitas Perangkat Lunak Bebas dalam bentuk kode sumber.  Oleh karena itu,  kami
membuka Kelas Pemrograman dengan materi yang sederhana dan khusus untuk pemula.
Bahasa yang kami pilihh adalah C (tingkat dasar) dan C++/Qt (tingkat menengah). Tujuan
pelatihan ini  adalah supaya peserta  mampu menghasilkan program-program komputer
yang bisa dijual sembari tetap menghormati penggunanya. Pengajar: Ade Malsasa Akbar. 

Target Peserta

• Mahasiswa  (terutama  Informatika,
Sistem Informasi, Ilmu Komputer)

• Karyawan
• Wirausahawan

Syarat Minimum

• Komputer 1GHz CPU 2GB RAM
• Sistem  operasi  GNU/Linux  (lebih

disukai), Windows atau MacOS
• Aplikasi GCC dan Geany

Pelajaran

Untuk Kelas C:
• Bagaimana  memasang  program

yang dibutuhkan
• Cara menulis kode
• Memberi lisensi kode
• Membuat free software
• Jual beli software

• Kompilasi dasar
• Bab tipe data dan variabel
• Bab operator dasar dan pernyataan
• Bab operator perbandingan
• Bab pengambilan keputusan
• Bab perulangan
• Bab array
• Contoh-contoh kode sumber

Untuk Kelas C++/Qt
• Bagaimana  memasang  program

yang dibutuhkan
• Mengenal  Qt  Creator  dan  Qt

Designer
• Contoh  program  yang  ditulis

dengan Qt
• Memberi lisensi kode
• Membuat free software
• Jual beli software 
• Bab membuat aplikasi GUI pertama
• Bab membuat jendela dasar
• Bab membuat menu
• Bab membuat toolbar dan tombol
• Bab  membuat  sambungan

database
• Contoh-contoh kode sumber
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Kelas Desain Grafis dan Layout

Di  tengah  dibutuhkannya  kemampuan  percetakan  dan  desain  grafis,  masyarakat  kita
menghadapi  dua  masalah  yaitu  yang  pertama  kurangnya  pelatihan  yang  menyeluruh
untuk semua orang dan kedua apabila ada pun maka mayoritas perangkat lunak yang
digunakan  adalah  tidak  bebas.  Oleh  karena  itu  kami  membuka  Kelas  Desain  Grafis
dengan materi  yang sederhana dan praktis  untuk pemula.  Tujuan pelatihan ini  adalah
supaya peserta mampu mencari  nafkah sendiri  dari  praktik desain grafis dan berbasis
perangkat lunak yang bebas. Pengajar: Ade Malsasa Akbar. 

Target Peserta

• Masyarakat umum
• Siswa sekolah multimedia
• Mahasiswa desain komunikasi visual
• Pengusaha percetakan
• Mantan pengguna Photoshop, CorelDRAW, PageMaker

Syarat Minimum

• Komputer 1GHZ CPU 2GB RAM
• Sistem operasi GNU/Linux (lebih disukai), Windows, atau MacOS
• Mouse
• Aplikasi Inkscape, Gimp, Scribus

Pelajaran

• Mengenal software desain grafis
• Mengenal antarmuka GIMP
• Mengenal antarmuka Inkscape
• Mengenal antarmuka Scribus
• Cara memilih printer untuk desain
• Mengenal format-format dokumen desain grafis
• Desain grafis dasar
• Membuat logo sederhana
• Membuat poster
• Membuat iklan
• Membuat layout buku / majalah
• Membuat PDF
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Kelas LibreOffice 

Masyarakat umum sangat memerlukan keterampilan pengetikan dokumen terlebih pada
hari  ini  ketika  banyak  lowongan  kerja  memintanya.  Masyarakat  tidak  pernah
membutuhkan  Microsoft  Office  untuk  pengetikan  dokumen,  akan  tetapi  mereka
membutuhkan Microsoft Office yang bebas. Oleh karena tidak ada Microsoft Office yang
bebas,  maka kita  menggunakan LibreOffice,  lebih  baik  dan lebih tenang di  hati,  serta
boleh untuk kita bagi-bagikan (bahkan kita perjualbelikan) ke orang lain tanpa melanggar
perjanjian.  Selain itu,  hasil  simpan dokumennya yang disebut Open Document Format
merupakan  Standar  Nasional  Indonesia,  didukung  oleh  pemerintah  dan  dijamin  tidak
kacau apabila dibuka di komputer lain. Oleh karena itu, kami membuka Kelas LibreOffice
untuk semua orang. Pengajar: Ade Malsasa Akbar.

Manfaat

• Bisa pengolah kata (Writer / 
“Word”).

• Bisa pengolah angka (Calc / 
“Excel”).

• Bisa presentasi (Impress / 
“PowerPoint”).

• Bisa rumus SUM, AVERAGE, 
COUNT, IF, VLOOKUP.

• Bisa Conditional Formatting. 
• Bisa membuat filter.
• Bisa membuat grafik (charts).
• Bisa membuat formulir input data.

Target Peserta

• Masyarakat umum
• Siswa sekolah
• Mahasiswa

• Karyawan
• Pemilik usaha
• Pengguna Microsoft Office
• Pengguna Google Docs

Pelajaran 

• Pengenalan LibreOffice
• Pengenalan aneka format-format 

dokumen
• Pengenalan antarmuka tampilan 
• Membuat surat lamaran kerja
• Membuat daftar riwayat hidup
• Membuat surat resmi
• 14 rumus dasar spreadsheet (Calc)
• Conditional Formatting (Calc)
• Membuat filter (Calc)
• Membuat formulir input data (Calc)
• Membuat grafik-grafik (Calc)
• Membuat presentasi (Impress)
• Presentasi (Impress)
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