
emilihan head-line diatas bukan tanpa sebab.

Seperti kita maklumi bersama bahwa internet

mempunyai peranan dalam menyediakan

konten ebook secara free download. Memang tidak

semuanya free download. Ada juga yang berbayar,

meski tarifnya diasumsikan bervariasi, ada yang

menyebut cukup murah, atau adapula yang

mengatakan terlalu mahal. Tapi kemampuan free-

download dari beberapa website di internet

merupakan salah satu daya tarik kenapa kita

menggunakan dengan optimal jaringan internet.

Suatu hal yang wajar bila ada keterkejutan beberapa

user free-downloader, yang semula dengan mudah

dan gratis mendapatkan konten digital, tiba-tiba

harus beradaptasi dengan perubahan status free-

downloadnya. Menjadi tidak bisa diakses secara

gratis atau diharuskan berlangganan secara premium

atau berbayar, dianggap suatu hal yang belum

sepenuhnya bisa diterima.

ebenarnya tidak murni 100% free-download,

karena di web site penyedia free-download itu

terdapat iklan-iklan komersial dari pihak

pemasang iklan/pebisnis. Dengan kita mengunjungi

dan mendownload konten digitalnya & kita melihat

serta membaca iklan tertentu, maka secara tidak

langsung kita sudah membayar. Jadi kenapa harus

dihilangkan fasilitas free-downloadnya.

ermasalahannya terletak pada hak cipta atas

konten digital yang di free-download tadi.

Konten digital tsb mempunyai harga secara

komersial, baik sebagai bentuk fisik (semisal buku

berbasis kertas) ataupun sebagai bentuk konten

digital (semisal ebook berbasis file PDF). Sangat

wajar pihak pemillih hak cipta (penulis & penerbit)

sangat keberatan atas dijadikannya komoditas free-

download atas produk mereka oleh suatu web site free

-download tertentu. Sebelumnya, kita bisa free-

download ebook di Filesonic.com., dilain pihak ebook

tsb juga di jual di amazon.com. Sebuah kontradiktif di

dunia maya yang hampir tidak ada aturan tata kelola &

penegakan aturan dengan tegas. Karena internet

adalah gabungan dari berbagai kalangan pengguna

internet dengan berbagai latar belakang yang

beragam. Ada yang patuh dan adapula yang bebas

sebebas-bebas-nya.

ari free-downlaod tadi maka muncul istilah

yang sering saya sampaikan ketika

menjelaskan keberadaan Pustaka Maya di

hadapan mahasiswa, yaitu istilah ebook Spanyol.

Spanyol disini diplesetkan dari kata Sparo Nyolong.

Atau setengahnya mencuri, alias kadar legalitas 100%-

nya masih diragukan. Maka dari itu, ketika Pustaka

Maya dibangun, metode sharingnya adalah internal.

Hanya sebatas internal kampus saja, tidak di sharing

secara global ke internet. Sharing internal berarti

hanya bisa dibuka di lingkungan kampus saja. Melalui

jaringan LAN berbasis wire (via PC di labkom) atau

wire-less (via WiFi Hostspot). Karena kalau global

sharing, kami berhadapan dengan regulasi hak cipta

atas koleksi ebook kami tsb.

kankah kita menyerah dalam memperkaya

koleksi Pustaka Maya, tentu saja jawabannya

adalah TIDAK. Karena saya yakin masih banyak

konten digital yang bersifat free-download yang

mungkin sampai saat ini saya belum menemukannya.

Hilang satu tumbuh seribu. Jangan pernah ada kata

menyerah dalam memperkaya pengetahuan melalui

ebook. Maju terus .... 
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agaimana web site free-

download mengakhiri

[sendiri] layanan free-

downloadnya ?

imulai dari suatu web

site free-download, saya

pakai www.dl4all.com.

Setelah menemukan sebuah ebook

s a y a b e r s i a p u n t u k

mendownloadnya. Dibagian

bawah ada link yang akan

menuntun kita menuju web site

penyimpannya. Ada 2 link yang

d i s e d i a k a n , y a i t u

www.filesonic.com [saat tulisan

ini dibuat sudah menutup di AWAL

proses f ree-download] &

filepost.com. [saat tulisan ini

dibuat sebagian bisa, sebagian

tidak bisa free-download]. Dari

link tsb [dalam kasus link ebook

tsb saja] ternyata keduanya sudah

tidak aktif, alias sudah tidak bisa

melakukan free-download. Untuk

yang filesonic muncul warning

seperti di halaman 3. Untuk

filepost tertampil dibawah ini.

da dua macam cara penutupan akses free-

download ini. Yang pertama, ditutup secara

total oleh pihak penanggung jawab web free-

downloadnya. Seperti yang dilakukan oleh Filesonic.

Tampilan informasi tidak adanya free-download

ditampilkan di muka [hal. 3], otomatis akan

menyebabkan akses free-download secara keseluruhan

dihentikan.

ara kedua adalah dengan menyerahkan kepada

mekanisme peng-upload konten. Perlu

diketahui bahwa konten yang ada di web free-

download bukan dipasang/

u p l o a d o l e h

penanggungjawab web free-

downloadnya. Tapi sebagian

besar oleh uploader, orang

yang mengupload konten

digital yang dibayar oleh

pihak penanggungjawab web

free-download. Para uploader

dibayar dari iklan yg dipasang

& dikelola oleh penanggung jawab web free-

download. Pemblokiran sebagian ini menghasilkan

masih adanya sebagian link yang masih bisa free-

download. Tapi lama-kelamaan bisa jadi akan menjadi

no-free-download 100% seperti di Filesonic.

tu hanya masalah waktu saja. Tapi yang jelas,

menurut perkiraan saya, yang free-download

masih ada 70%-an, artinya yang link-nya mati

hanya 30%-an. Masalahnya yang 70% itu belum 100%

tertemukan, masih tersembunyi dibelantara maya.

Mari kita eksplorasi. Berani ? Siapa takut ! 
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egaupload, situs berbagi file yang cukup

populer, telah diperintahkan untuk ditutup

oleh FBI dan Departemen Kehakiman AS.

Tuduhannya tak

l a i n a d a l a h

pembajakan. Seperti diberitakan LA Times, selain

ditutup, pendiri Megaupload juga dikenai tuduhan

melakukan pelanggaran hukum hak atas kekayaan

intelektual.

im Dotcom (dulu bernama Kim Schmitz) dan

Mathias Ortmann, kedua pendiri Megaupload,

dikabarkan telah ditangkap di Selandia Baru.

epartemen Kehakiman AS menyebut kasus ini

sebagai kasus hak cipta terbesar yang pernah

dilakukan oleh AS.

"Sasarannya adalah penyalahgunaan penyedia layanan

penyimpanan dan distribusi publik

untuk memfasilitasi pelanggaran hak

atas kekayaan intelektual," ujar

pernyataan resmi mereka.

e g a u p l o a d d i t u d u h

menyebabkan kerugian

sebesar 500 juta dollar AS.

Situs itu memiliki lebih dari 150 juta

pengguna terdaftar dan 50 juta pengunjung per hari.
[Sumber :

http://www.teknokeren.com/2012/01/akhirnya-megaupload-ditutup-fbi.html

diakses 1 Feb 2012 14.35 wib.]

ada Kamis malam 20 Januari 2012 waktu

Amerika Serikat, Megaupload resmi ditutup. Hal

ini merupakan buntut tuntutan dari para pelaku

industri musik, film, dan lainnya yang merasa dirugikan

dengan keberadaan situs tersebut.
[Sumber :

http://www.detikinet.com/read/2012/01/20/105347/1820785/323/

megaupload-ditutup-grup-hacker-lancarkan-serangan

Diakses 1 Feb 2012 14.40 wib]

erikut beberapa web free-download yang juga

bernasib sama, bisa saat ini atau besok hari.

Yang jelas free-download tidak akan semudah

di masa lalu [2011]. 
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Selain menyediakan bahan bacaan berupa buku atau hard-copy, PERPUSTAKAAN
IM juga me-nyediakan bahan bacaan berupa konten digital ebook dan file sejenis-
nya (soft-copy) diberi nama atau code-name “PUSTAKA-MAYA”.
Kenapa namanya PUSTAKA-MAYA ? Karena sumber ebooknya hampir 90%
berasal dari internet atau dunia maya.

Bulletin ini digunakan sebagai wahana informasi dalam menyajikan informasi sepu-
tar PUSTAKA-MAYA. PUSTAKA-MAYA dikelola bersama oleh bagian PER-
PUSTAKAAN (penanggungjawab konten oleh Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M.)
dan bagian PUSKOM (penanggungjawab hardware oleh Patah Herwanto, S.T.,
M.Kom.). Dibawah pembinaan Pembantu Ketua bidang Akademik (Chairuddin, Ir.,
M.T., M.M. dan Leni Susanti, S.E., M.Si.).
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tersimpan di folder :

\\sdc\ebook\4_REFERENSI_UMUM\Bul
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[free-download]

etika www.hotfile.com

ditutup setahun yg lalu,

gaungnya tidak terasa,

karena bisa jadi web free-download

tsb mempunyai konten yang tidak

terlalu besar. Tapi beda dengan

Megaupload & Filesonic yang mempunyai banyak

penggemar fanatik. Malah Filesonic sempat berganti

nama dari dulunya sharingmatrix.com menjadi

Filesonic yg sekarang. Juga sempat ganti logo serta

tampilan web sitenya.

ercatat ada 193 web free-download, menurut

megauploadsearch.net [lihat gambar atas] yang

bila dikurangi yang ditutup semisal 19 web free

-download, maka berkurangnya tidak sampai

10%. Masih banyak yang belum ditutup.

Permasalahannya bukan pada banyak

sedikitnya web free-download, tapi pada

kuantitas konten yang bisa di free-download.

Megaupload & Filesonic dipercaya mempunyai

paling banyak konten digital. Disini

permasalahannya. Kalau yang besar bisa di-

bredel (tutup-paksa) maka sangat mudah

untuk web free-download yang lebih kecil,

tentunya. Yang kelas kakap bisa

ditutup, apa susahnya yang kelas

teri.

erus apa yang kita harapkan

dari free0download di masa

depan ? Tetap kita cari

dengan segala upaya. Meski ada beberapa web free-

download yang mulai JUAL MAHAL, mentang-mentang

dibutuhkan atau berkurangnya pesaing (setelah

megaupload & filesonic tutup), mereka ini justru

menambah waiting time untuk mulai start

downloadnya. Kalau sebelumnya hanya 60 detik

menunggu mulai download, sekarang malah dinaikkan

jadi 15 menit. Ya apa boleh buat, kita tunggu saja. 


