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A. Pendahuluan 

Perkembangan Teknologi Informasi telah memberikan peluang kepada 

lembaga pendidikan untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan 

optimalisasi pemeliharaan lingkungan hidup. Proses belajar mengajar yang 

tengah dilakukan memerlukan bahan baku kertas dengan jumlah yang sangat 

banyak, artinya memerlukan lahan tanaman bahan baku kertas yang sangat 

luas, sedangkan penggunaan kertas seringkali tidak optimal, bahkan sering 

terjadi pemborosan penggunaan kertas. Hal ini menunjukan telah terjadi 

inefisiensi sumber daya dalam proses belajar mengajar di lingkunan pendidikan. 

Kehadiran teknologi informasi memberikan solusi untuk mengurangi 

pemborosan penggunaan kertas, diantaranya penerbitan buku elektronik sebagai 

sarana pembelajaran merupakan langkah baik dalam mengurangi pemborosan 

tersebut. Penerbitan buku elektronik dapat dilakukan hanya satu kali, tidak 

memerlukan banyak bahan untuk penggandaan buku, cukup dengan copy + 

paste pada perangkat alat baca yang cocok, maka buku bisa diperbanyak dalam 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, hal ini sangat berbeda dengan 

perbanyakan buku konvensional yang sangat bergantung kepada ketersediaan 

kertas untuk mencetak. Demikian pula dengan distribusi buku elektronik kepada 

pengguna menjadi sangat efisien, sebab tidak memerlukan biaya transportasi 

untuk mengirimkannya sehingga penghematan energi bahan bakar minyak dapat 

dilakukan. 

Lembaga pendidikan yang mulai mengarah kepada penggunaan sumber 

bacaan dan sumber pendidikan berbasis teknologi informasi, sesungguhnya 

telah melangkah kepada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
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Biaya pengadaan buku untuk peserta didik maupun untuk keperluan 

perpustakaan dapat ditekan, serta dokumentasi buku yang terdapat di 

perpustakaan pribadi anak didik atau di lembaga pendidikan bersangkutan tidak 

memakan ruang yang besar dengan biaya pemeliharaan ruangan yang mahal, 

cukup tersimpan pada kartu memori, hard disk, atau alat penyimpan data lainnya 

yang sangat efisien dan tahan lama. Demikian pula banyaknya dokumen tidak 

menjadi masalah bagi rusaknya kualitas dokumen dalam bentuk kertas dan 

dalam jangka waktu yang lama, sebab dokumen elektronik tidak memerlukan 

ruang fisik yang luas. 

Universitas Siliwangi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tengah 

mempercantik pengelolaan pendidikannya dengan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana dalam sistem pendidikannya, 

maka sudah sangat pantas mengimplementasikan paperless dalam PBM pada 

setiap fakultas/prodi serta mempergunakan buku elektronik sebagai sumber 

bahan ajar bagi seluruh dosen. 

 

B.  Manfaat Implementasi paperless dalam PBM 

1. Legalitas e-book dengan terbitan tertentu sama dengan legalitas buku 

konvensional 

2. Memudahkan dosen/pengajar melakukan komparasi isi buku antara 

pengarang satu dengan lainnya, sebab harga e-book lebih murah dibanding 

hard copy, sehingga bahan ajar lebih kaya sumber. 

3. Memudahkan Dosen/Pengajar dalam membuat Silabus/RPP. 

4. Memudahkan Dosen/Pengajar menambah jumlah literatur bahan ajar. 

5. Menghemat ruang penyimpanan buku baik di perpustakaan pribadi maupun 

perpustakaan lembaga/fakultas/prodi, serta menghindari ruangan kotor akibat 

kurang terpeliharanya buku. 

6. Memudahkan Dosen/Pengajar dan Mahasiswa membawa buku dalam jumlah 

banyak, sebab buku tersimpan dalam bentuk file elektronik. 

7. Memudahkan Dosen/Pengajar mencari sumber bahan ajar dari salah satu 

buku, dengan metoda search pada alat baca yang dipergunakan, serta 
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memudahkan menyalin tulisan dari salah satu buku (format PDF, EPUB, dll.) 

ke dalam bahan ajar, hand out, maupun slide materi pembelajaran. 

8. Meningkatkan keterampilan Dosen/Pengajar dalam menerjemahkan buku 

terbitan asing ke dalam bahasa Indonesia dengan memanfaatkan Google 

translate, sehingga buku dalam bahasa apapun dapat segera dipahami. 

9. Memudahkan Dosen/Pengajar membaca buku dalam segala keadaan. 

10. Memungkinkan untuk update buku ajar setiap ada perkembangan. 

11. Memudahkan Dosen/Pengajar menelusuri literatur untuk bahan penelitian 

12. Melalui website yang dimiliki dosen/pengajar, memudahkan untuk melakukan 

proses belajar mengajar karena tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga 

intensitas pertemuan dengan mahasiswa lebih efektif. 

 

C. Tahapan persiapan implementasi paperless dalam PBM 

1.  Persiapan bagi Lembaga/Fakultas/Prodi 

1) Menyediakan perangkat komputer sebagai database buku elektronik 

dengan berbagai software alat baca yang sesuai dengan buku yang akan 

disediakan (PDF, EPUB, LIT, DJVU, dsb) 

2) Melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga penyedia buku elektronik 

(Kemdikbud/Dikti, Penerbit dalam dan luar negeri, Perpustakaan 

Universitas dalam dan luar negeri, Lembaga lain yang menerbitkan buku 

untuk keperluan report atau hasil penelitian seperti IMF, World Bank, IDB, 

Unesco, BI, dll) 

3) Menyediakan peralatan baca buku elektronik bagi dosen/pengajar berupa 

Notebook/tablet atau sejenisnya, serta software terkait. 

4) Menyediakan dan memberikan pemahaman standar penggunaan peralatan 

baca e-book dalam PBM, serta penggunaan software terkait bagi dosen 

dan staf pengajar lainnya. 

5) Memahami sofware alat baca yang dapat dikelola untuk keperluan bahan 

ajar dan translate bahan ajar (sebab e-book seringkali masih berbahasa 

asing). 
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2. Persiapan Bagi Dosen/Pengajar 

1) Memiliki peralatan alat baca berupa notebook/tablet atau sejenisnya, serta 

tersedia software alat baca terkait dengan jenis e-book yang akan 

dimasukkan ke dalam notebook/tablet. 

2) Memiliki daftar buku yang akan dipergunakan dalam PBM untuk 

disesuaikan dengan e-book yang akan di-download pada notebook/tablet, 

serta diintegrasikan dengan Silabus/RPP yang telah direncanakan Dosen/ 

Pengajar sebelumnya. 

3) Memahami sofware alat baca yang dapat dikelola untuk keperluan bahan 

ajar dan translate bahan ajar (sebab e-book seringkali masih berbahasa 

asing). 

4) Memiliki Website/webblog sebagai sarana distribusi bahan pengajaran 

kepada mahasiswa (buku, handout, SAP/Silabus), sebagai sarana 

penyerahan tugas mahasiswa, sarana ujian/quiz, sarana informasi lainnya 

serta konsultasi mahasiswa. 

 

3. Persiapan staf administrasi pengelola perpustakaan elektronik 

1) Mengelola komputer sebagai database buku elektronik 

2) Membuat katalog ebook yang tersedia di perpustakaan 

3) Memiliki website/webblog sebagai sarana penyediaan sumber bacaan bagi 

Mahasiswa atau Dosen/Pengajar di luar jam kerja 

4) Membangun daftar kunjungan pengguna fasilitas perpustakaan 

konvensional maupun perpustakaan elektronik. 

 

4.  Persiapan Mahasiswa 

1) Memiliki peralatan alat baca notebook/tablet atau sejenisnya, untuk 

menyimpan e-book dan bahan ajar lainnya untuk PBM 

2) Memahami operasional penggunaan software alat baca baik offline maupun 

online 

3) Memahami PBM dengan menggunakan fasilitas online 
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D. Tahapan Pelaksanaan Implementasi Paperless dalam PBM 

1. Mengumpulkan ebook/buku elektronik dari berbagai sumber yang disesuaikan 

dengan kebutuhan kurikulum pada prodi masing-masing 

2. Membuat katalog ebook pada masing-masing prodi berdasarkan daftar mata 

kuliah pada kurikulum prodi dan disimpan di perpustakaan elektronik (e-

library) fakultas/prodi/dosen 

3. Menyerahkan ebook yang telah disesuaikan dengan kebutuhan matakuliah 

kepada dosen pengampu matakuliah bersangkutan 

4. Dosen membuat Silabus/RPP berdasarkan kebutuhan PMB (standar dikti) 

yang didukung dengan ebook yang tersedia. 

5. Dosen membuat materi kuliah elektronik dalam format (slide/PPT, doc, atau 

PDF) dan diunggah pada website Fakultas/prodi/dosen, atau Dosen 

mengupload pada media e-learning (software microsoft e-learning). 

6. Materi kuliah yang diunggah telah disesuaikan dengan jadwal 

pertemuan/jadwal kuliah yang telah direncanakan. 

7. Dosen/Pengajar membuat Tugas dan Quiz, serta materi Ujian elektronik yang 

diunggah pada website/blog Dosen/Pengajar atau diunggah pada fasilitas e-

learning sesuai dengan jadwal kuliah yang direncanakan. 

8. Ebook, materi kuliah, Tugas, dan Quiz yang telah diunggah pada website/blog 

Dosen/media e-learning diinformasikan kepada mahasiswa dan selanjutnya 

dipergunakan untuk proses belajar mengajar sesuai jadwal kuliah yang telah 

direncanakan, baik kuliah tatap muka (offline) maupun kuliah online. 

 

E. Langkah Teknis  Implementasi Paperless dalam PBM 

1. Pemanfaatan ebook sebagai sumber materi kuliah: 

a) Pengembangan materi kuliah tidak terlepas dari perkembangan ilmu 

pengetahuan, dimana pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa 

diinformasikan melalui buku (ebook maupun buku konvensional), sehingga 

sikap adaptasi terhadap perkembangan buku (hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan baik teori maupun praktik) akan melahirkan materi kuliah yang 

up to date dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pada umumnya ebook khususnya ebook ekonomi, ditulis dalam bahasa 

Inggris, dan sebagian besar mahasiswa memiliki keterbatasan penguasaan 

bahasa tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk menerjemahkan ebook 

ke dalam bahasa Indonesia. 

Proses menerjemahkan ebook dapat menggunakan fasilitas google 

translate dengan tahapan sebagai berikut: 

• Buka search engine Google (http://google.com), kemudian klik pada menu 

translate/terjemahan (rekomendasi: pergunakan web browser Google 

Crome) 
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• Selanjutnya akan tampil layar sbb: 

 

• Selanjutnya buka file Ebook yang ada di komputer: 
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• Setelah tampil file ebook (dalam format “pdf”), klik buku yang akan 

diterjemahkan, kemudian sorot tulisan yang akan di-translate kemudian 

klik copy/salin pada lokasi yang disorot tsb. 

•  

• Langkah selanjutnya, tampilkan halaman google translate, kemudian 

paste-kan hasil sorot file pdf ke dalam kotak translator pada halaman 

google translate, maka dengan otomatis hasil translate akan tampil pada 

halaman di samping kolom google translate. 
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• Langkah selanjutnya, hasil translate disorot untuk di copy + pastekan ke 

halaman word untuk diedit, dan hasil edit dipergunakan untuk dibuat buku 

translate, bahan ajar (dalam bentuk PPT, PDF dll), maupun dipublikasi ke 

dalam media elearning, atau media online (website/webblog). 

 

b) Media PBM yang paling populer dipergunakan adalah power point dan 

sejenisnya (presentation software). Adapun pemanfaatan ebook dalam 

pembuatan bahan ajar dengan presentation software (format ppt dll), sama 

langkahnya dengan proses menerjemahkan, yaitu meng-copy tulisan yang 

ada pada ebook (format pdf dll), kemudian di-paste ke dalam halaman 

presentasi (format ppt dll) seperti berikut: 

 

• Buka folder ebook dan sorot salah satu ebook yang akan dipergunakan 

sebagai bahan ajar 
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ng akan dipindahkan dari ebook yang telah dipilih, kemudian copy 

 

 

 

• Paste-kan ke dalam halaman PPT yang telah dipersiapkan, untuk diedit 

dan dijadikan bahan ajar/materi kuliah. 

 

Untuk materi kuliah berbahasa Indonesia hasil terjemahan dapat dilakukan 

dengan cara meng-copy hasil terjemahan tersebut dan paste-kan pada PPT 

seperti langkah tersebut di atas. 

 

c) Materi kuliah yang bersumber dari ebook dengan teks bahasa asing atau teks 

bahasa Indonesia, dapat diproduksi menjadi materi kuliah yang dapat diakses 

oleh mahasiswa melalui media website fakultas/prodi. Langkah upload 

kedalam website atau webblog dimaksukan agar mahasiswa yang tidak dapat 

hadir pada sesi kuliah karena sakit atau keperluan lain, masih tetap 

memperoleh materi kuliah yang sama seperti mahasiswa lainnya. Demikian 

pula bagi dosen yang memiliki keperluan dan tidak dapat hadir pada jadwal 

kuliah tetap, masih bisa memberikan materi kuliah kepada mahasiswa. 
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Adapun jenis format materi kuliah yang akan di-upload pada 

website/webblog dapat berupa power point tanpa audio, power point dengan 

menyertakan audio untuk penjelasan materi, berupa video dengan format 

ebeam capture atau video yang telah diadaptasi dengan fasilitas youtube, 

format PDF dan sejenisnya, serta format word atau sejenisnya. 

 

2. Pemanfaatan ebook teks asing sebagai sumber kreatifitas dosen dalam 
membuat buku teks terjemahan, atau modul materi kuliah. 

 

a) Ebook teks asing yang dimiliki Fakultas/Prodi/Dosen dalam edisi terbaru atau 

edisi revisi, memungkinkan bagi Dosen untuk melakukan proses 

menerjemahkan terhadap bahasa Indonesia. Langkah terjemahan yang 

sangat mudah dan praktis dengan mengggunakan fasilitas google translate 

menjadi salah satu peluang bagi dosen untuk menerbitkan buku terjemahan,  

melalui kerjasama dengan penerbit. 

b) Aksi menerjemahkan ebook merupakan langkah baik dalam memberikan 

kemudahan kepada mahasiswa dalam mempelajari atau memahami materi 

kuliah.  Akselerasi mahasiswa memahami materi kuliah tercapai jika materi 

kuliah disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Artinya melalui 

penerjemahan ebook teks asing merupakan langkah bijaksana dalam 

menyediakan materi kuliah yang mudah diserap dan dipahami mahasiswa. 

c) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di negara lain, serta 

tingginya penemuan dari hasil penelitian, menyebabkan terjadi percepatan 

terbitnya buku-buku baru atau cepatnya terjadi update buku. Adaptasi yang 

cepat terhadap perkembangan yang terjadi, mengisyaratkan 

ketidaktertinggalan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. 

Usaha untuk selalu memperoleh buku terbitan baru atau edisi revisi terbaru 

merupakan salah satu adaptasi terhadap perkembangan tersebut di atas, 

namun hunting buku baru berbentuk konvensional relatif memakan waktu, 

tetapi hunting ebook relatif lebih cepat dan penjelajahanpun cukup di rumah 

atau di tempat kerja, dan wujud fisik bukupun dalam bentuk file tanpa 

memerlukan rak buku yang mempersempit ruangan. 



12 

 

Kondisi tersebut di atas, memberikan peluang bagi dosen untuk tetap berada 

pada perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, dan senantiasa memberikan 

ilmu pengetahuan terbaru pula kepada mahasiswa melalui aktivitas 

menerjemahkan ebook terbaru tersebut. 

 

 

3. Pemanfaatan ebook untuk melengkapi referensi dalam menyusun materi 
kuliah dalam bentuk Silabus/RPP 

 

a) Penyusunan Silabus dan Rencara Program Pembelajaran (RPP) memerlukan 

beberapa referensi untuk mendukungnya. Ebook yang berkenaan dengan 

salah satu mata kuliah/pelajaran relatif beragam dari beberapa pengarang 

serta beberapa penerbitan. Kemudahan dalam memperoleh ebook, serta 

sederhananya penyimpanan ebook, memudahkan pula bagi dosen/pengajar 

untuk mengutip materi dari berbagai buku yang tersedia untuk membangun 

materi kuliah, sehingga keragaman persepsi dan definisi dari berbagai 

pengarang dan ilmuwan terhadap sebuah teori dapat diperoleh dengan cepat, 

serta terakomodasi dalam Silabus dan RPP yang akan disusun. 

b) Beberapa referensi yang dipergunakan untuk membangun Silabus dan RPP 

dalam bentuk ebook, dimungkinkan untuk diunggah ke dalam 

website/webblog yang dimiliki fakultas/prodi/dosen, sehingga membantu 

mahasiswa memperoleh buku dengan biaya murah (bahkan gratis), sehingga 

biaya pembelajaran relatif bisa dihemat. 

 

4. Pemanfaatan ebook untuk melengkapi referensi perpustakaan 
fakultas/prodi/dosen 

 

a) Kendala pengelolaan perpustakaan adalah “pertambahan jumlah buku 

berbanding lurus dengan perluasan ruang perpustakaan”, melalui 

pertambahan jumlah ebook, kendala tersebut dapat dipangkas sebab tidak 

memerlukan ruangan yang luas untuk menampung sejumlah pertambahan 

ebook. Ruang perpustakaan cukup menyediakan komputer sebagai sarana 
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baca ebook, dan ebook dapat disimpan dalam database. 

b)  Melalui pemanfaatan ebook, fakultas/prodi/dosen dapat membangun e-library, 

dimana e-library dapat dibangun dengan memanfaatkan website/webblog 

yang dimiliki fakultas/prodi/dosen. Melalui e-library fakultas/prodi/dosen tidak 

lagi memerlukan ruangan secara fisik, serta mahasiswa atau siapapun yang 

menghendaki membaca ebook yang dimiliki dapat dilakukan di rumah, 

maupun di tempat lain selama koneksi internet bisa diperoleh. 

 

F. Penutup 

      Adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

bijaksana dan tepat guna akan melahirkan akselerasi pemahaman dan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, sehingga efektifitas dan 

efisiensi pengelolaan proses pembelajaran akan diperoleh, serta pemanfaatan 

bagi kehidupan masyarakat akan cepat diwujudkan. 
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