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INTISARI
Seorang dosen dituntut untuk mencurahkan ide kreativitasnya dalam bentuk tulisan 
agar  mudah  dapat  ditampilkan,  ditayangkan,  dibagi-pakaikan  serta  dipertukarkan 
dan dipublikasikan.  Dengan kemajuan teknologi informasi,  banyak fasilitas  untuk 
membuat karya tulis dipublikasikan dengan cepat, mudah dan tentunya aman, yaitu 
dengan membuat dokumen dalam format Portable Document Format (PDF). Dengan 
PDF dapat dibuat berbagai macam karya ilmiah lainnya secara mudah, cepat, aman, 
mudah  digunakan  kembali  dan  memiliki  portabilitas  yang  baik.  Tulisan  ini 
dimaksudkan  untuk  memberi  pemahaman  tentang  penulisan  karya  tulis  dalam 
bentuk  digital  (e-paper)  dengan  menggunakan  format  pdf,  dan  bagaimana 
menayangkan dan mempublikasikannya dalam media online internet.
Kata kunci : e-paper, pdf

ABSTRACTS
A lecturer must have  a  creativity-idea actually in wriiten documents which it is  
easy for reading, sharing, exchange dan publishing. Therea are many fasility for  
making scholarly paper, in information technology recent, for publishing quickly,  
easy  and  secure,  that  is,  Portable  Document  Format  (PDF).   We  make  many  
scholarly papers digitally in pdf  documenst  as electronics paper, and can share  
and exchange each other. This paper is intend to describe what and how to make e-
paper in pdf document for  assigment fo lecturer and publsih on Internet media.
Keywords : e-paper, pdf

A. Pendahuluan
Tugas  dosen  dalam  aktivitasnya  di  lembaga  yang  menjunjung  kebenaran 

ilmiah  adalah  mengajar,  mendidik  dan  melakukan  ‘knowledge  transfering’. 
Modal  utama  bagi  dosen   untuk  mengajar  dan  melakukan  ‘knowledge 
transfering’ adalah belajar. Belajar untuk senantiasa menyiapkan bahan ajar dan 
teknik penyampaiannya sehingga peserta didik terjadi ‘perubahan yang berarti’ 
dan  lebih  ideal  lagi  terjadi  ‘perubahan yang  lebih  bermartabat’  pada  dirinya. 
SAP, SILABI, Handouts, Buku Pegangan Kuliah dan sejenisnya adalah perkakas 
(bukan asesories) yang yang semestinya dimiliki oleh seseoang yang berprofesi 
sebagai dosen. 

Disamping bertugas dalam pendidikan dan pengajaran, dosen dituntut untuk 
mencurahkan ide kreativitas dalam bentuk penelitian, dan hasil penelitian dapat 
diabdikan  pada  masyarakat  luas.  Hasil  curahan  ide  kreativitas  maupun 
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‘perkakas’ yang dimilkinya dituangkan berupa tulisan dalam suatu dokumen agar 
dapat  ditampilkan,  dibagi-pakaikan,  (“share”),  dipertukarkan  (“exchange”), 
dipublikasikan dan dibaca.

Mengutip pernyataan Taufiq Ismail  (Radar Yogya,  Minggu 22 Mei 2005) 
bahwa “ibarat kendaraan, guru (baca ‘dosen’) adalah sopirnya yang mengangkut 
ilmu  pengetahuan.  Oleh  sebab  itu,  dunia  pendidikan  harus  berubah  cara 
berfikirnya,  yaitu  memutar  lensa  kamera  lebih  tajam pada  kualitas  guru  dan 
menempatkan  profesi  itu  secara  profesional.  Guru  yang  profesional  adalah 
mereka  yang  yang  setiap  saat  memperbaharui  metode  mengajar,  menambah 
wawasan,  dan  menyadari  akan  profesinya.,  bukan  guru  yang  sekedar 
melaksanakan rutinitas, monoton dan klise”.

Menyadari  pentingnya  profesionalisme  dosen,  ketrampilan  dosen  dalam 
menyusun,  membuat,  merancang  perkakas  bahan  ajar  maupun  dokumen 
pelaporan  karya  ilmiahnya  mejadi  faktor  pendorong  profesionalisme  seorang 
dosen. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan dijelaskan tentang konsep e-paper 
dan implementasinya untuk penulisan bahan ajar, karya ilmiah dan penerbitan 
majalah digital online.

 
B. Apa itu electronics papers ?

Banyak isitilah yang menggunakan kata atau simbol ‘e’ didepannya, seperti 
e-commerce,  e-learning,  e-education,  e-books  dan  e-reader.  Kata  ‘e’  didepan 
suatu kata atau simbol berasal dari kata electronics.
Bermula  pada  tahun  1980  di  Indonesia  sudah  terdapat  Electronical  Data 
Interchange (EDI) sebagai konsep transaksi perdagangan secara elektronik antar 
departemen,  selanjutnya  dikenal  dengan  istilah  e-commerce.  E-commerce 
merupakan  serangkaian  dinamis  teknologi,  aplikasi,  dan  proses  bisnis  yang 
menghubungkan  perusahaan,  konsumen,  dan  komunitas  tertentu  melalui 
transaksi elektronik dalam perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang 
dilakukan secara elektronik (Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001).
Merujuk  pada  istilah  e-commerce,  e-paper  merupakan  serangkaian  dinamis 
teknologi,  aplikasi,  dan  proses  bisnis  yang  menghubungkan  perusahaan, 
pembaca,  dan  komunitas  tertentu  dalam  proses  pencetakan,  pertukaran, 
pengepakan serta pendistribusian dan pemasaran karya tulis secara elektronik.
Dari e-paper dapat memunculkan berbagai istilah dan aplikasi seperti e-books, e-
reader  dan  e-publisher.  eBooks  telah  menjadi  trend  masa  kini  dalam  proses 
pencetakan,  pendistribusian dan pemasaran buku buku secara on line.  Banyak 
perusahaan maupun organisasi yang menyediakan jasa dalam proses penyediaan 
buku buku digital tersebut baik secara gratis maupun komersial melalui transaksi 
on line internet, maupun fasilitas handphone.
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C. Implementasi
Implementasi e-paper yang cukup terkenal dibuat oleh perusahaan perangkat 

lunak  “Adobe  Software”.  Adobe  menghasilkan  produk  Adobe  Family, 
diantaranya  adalah  Adobe  Acrobat,  Adobe  Acrobat  Reader  dengan  berbagai 
macam versinya.

Adobe  Acrobat  menghasilkan  file  dalam  bentuk  Portable  Document 
Format atau yang dikenal dengan PDF. File PDF merupakan paket elektronik 
yang memuat berbagai dukumen yang menjaga keaslian dan keamanan dokumen 
baik yang berasal dari spreadsheet, presentasi, dan brosur dengan berisi naskah, 
foto,  grafik  maupun  objek  lainnya,   yang  dapat  didistribusikan  dan  dibagi-
pakaikan  (share)  secara  elektronik  tanpa  memperhatikan  perangkat  keras  dan 
perangkat lunak.

Disamping itu, Adobe PDF ini merupakan standar dan format yang handal 
untuk pengiriman secara elektronik dari Food and Drug Administration (USA 
FDA) dan pendokumentasian dari pengadilan federal di Amerika. Disamping itu 
sebagai standar untuk halaman periklanan, surat kabar dan majalah.
Untuk aplikasi e-paper diperlukan berbagai perangkat lunak sebagai berikut :

• Adobe Acrobat untuk membuat, menyunting file PDF
• Adobe Reader untuk membaca file PDF
• MS Word untuk penulisan dan penyuntingan naskah
• Atau dapat juga menggunakan Jaws PDF untuk membuat file PDF
• Untuk memberikan sentuhan seni dan keindahan serta visualisasi yang 

menarik dapat menggunakan perangkat lunak seperti :
o Adobe Photoshop untuk membuat dan menyunting tulisan indah 

foto, dan grafis.   
o Coreldraw untuk merancang tata letak maupun grafis, format file 

yang dihasilkan lebih beragam baik berformat GIF, JPEG, SWF, 
HTML, dan PDF. 

o Corel Rave untuk merancang animasi, baik berformat GIF 
Animasi maupun Macromedia Flash (SWF).

o Adobe Macromedia Flash, untuk membuat animasi.. 
• Sedangkan  untuk  keperluan  distribusi  dan  berbagi-pakai  diperlukan 

pengetahuan  tentang  naskah  berformat  html  (hypertext  markup 
language). Perangkat lunak yang dapat mendukung html disamping MS 
Word itu sendiri, adalah :

o MS Frontpage
o Adobe Macromedia Dreamweaver MX
o PHP sebagai bahasa pemrograman web

Untuk membuat file PDF untuk keperluan bahan ajar, buku pegangan kuliah, 
majalah ilmiah dan sampul depan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang 
terpenting harus disediakan dengan baik naskahnya melalui MS Word, sedangkan 
untuk pembuatan bahan presentasi atau handouts dapat digunakan MS Powerpoint.  
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Sebaiknya  senantiasa  menggunakan  fasilitas  yang  disediakan  MS  Word, 
seperti penggunaan Outline Numbering, Tabel, dan Tabel of Reference. Penerapan 
fasilitas  ini  sangat  penting  dalam  pengaturan  tata  letak  rancangan  maupun 
memudahkan dalam proses penyuntingan naskah. Dalam prakteknya, sering kali hal 
ini diabaikan. Perangkat lunak seperti MS OFFICE (yang terdiri dari MS Word, MS 
Excel, MS Powerpoint, MS Access, MS Frontpage, dan MS Outlook) dibuat untuk 
memudahkan  ‘pemakai’  dalam  urusan  perencanaan,  penyusunan,  pembuatan, 
perancangan  dan  penyuntingan  serta  pendistribusian  yang  berkaitan  dengan 
dokumen perkantoran.

Dari naskah yang dibuat dengan MS Word tersebut, lalu cetaklah naskah itu 
dengan  menggunakan  Adobe  Distiller  atau  Jaws  PDF.  Hasil  file  PDF itu  dapat 
disunting ulang menggunakan Adobe Acrobat, misalnya untuk memberikan tag dan 
bookmark seperti halnya 1) Daftar Isi, yaitu untuk memudahkan dalam pelacakan 
pokok  bahasan  atau  2)  pembuatan  Index,  atau  3)  membuatkan  icon-icon  untuk 
menjalankan file sound dan file movie. 

Disamping  file  pdf  dapat  dihasilkan  dari  MS Word,  file  PDF dapat  juga 
dihasilkan dari file lain seperti MS Powerpoint, dan halaman web. Ketika membuka 
suatu halaman web internet, maka untuk menyimpan halaman web tersebut dalam 
format pdf, dapat dilakukan dengan menggunakan Adobe Acrobat, yakni bukalah 
file web tersebut lalu ikuti langkah berikut ini :  langkahnya : klik File, Open with  
web, dan tulis alamat situs webnya, dan klik OK). 

File PDF disamping berisi naskah, dapat pula diperkaya dengan file suara 
dan file animasi, juga  movie, serta fitur aksi, misal untuk menuju halaman tertentu, 
atau  file  yang  telah  ditandai  (tag)  sehingga  naskah  menjadi  lebih  menarik  dan 
powerful. Ilustrasi selengkapnya dapat dibaca pada Help Adobe Acrobat versi 5.0.
Setelah file PDF dibuat, file tersebut perlu didistribusikan baik untuk kepentingan 
komersial maupun pendidikan. Dengan menggunakan file pdf, maka pendistribusian 
menjadi aman, ibarat kita membagikan lembaran lembaran kertas pada orang lain 
atau mahasiswa untuk sekedar dibaca bukan untuk disunting. Pendistribusian dapat 
melalui e-mail maupun download via situs web dan media Compact Disk .
Untuk  menjaga  keamanan  naskah,  dengan  file  pdf  dapat  diatur  konfigurasi 
keamanannya (security setting), diantaranya password untuk buka file, boleh tidak 
dicetak, disunting, atau ditambah dengan objek lain.
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Tampilan Adobe Acrobat  versi  5.0 dapat  dilihat  pada gambar  berikut  ini. 
Untuk membukanya, klik Adobe Acrobat dari menu desktop.

Halaman web menggunakan standart Hyperttext Markup Language (HTML). 
Dengan file  HTML atau  HTM ini  komputer  dengan  platform MS Windows 98, 
2000, XP dapat membaca file html tersebut.  Pembuatannya dapat dibuat dengan MS 
Word 98, MS Word 2000, MS Word XP dengan cara menyimpan dengan type file 
HTML MS OFFICE telah menyediakan khusus untuk pembuatan file html dengan 
MS  Frontpage.  Penulis  merekomendasikan  untuk  menggunakan  perangkat  lunak 
Macromedia Dreamweaver MX  dengan teknologi php dalam pembuatan halaman 
web ini. Agar lebih interaktif dapat ditambahkan file file animasi pada halaman web 
tersebut  dengan menggunakan dukungan perangkat  lunak Macromedia Flash atau 
Corel Rave. 

Penayangan melalui situs web, dapat dilakukan secara gratis pada “web site 
free” seperti  www.geocities.com maupun milik sendiri yaitu  www.unsri.ac.id  baik 
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dengan pembuat sub domain maupun pada domain utama. Sub domain lebih umum 
digunakan untuk memudahkan dalam mengelola situs tersebut. Contoh sub domain 
adalah http://innofarm.unisri.ac.id. 

Dalam aturan atau kaidah penulisan, penelusuran atau perujukan daftar pustaka 
atau referensi, perlu dipikirkan mengenai perujukan pada media elektronik on line, 
seperti media VCD maupun situs situs Internet.  Dengan kemajuan teknik dan media 
penyimpan, tidak mustahil  buku, majalah maupun bahan cetakan akan digantikan 
dengan piranti digital yang mungil serba bisa. Seperti Buku Digital seukuran saku 
karya  Kylo  University,  Japan.  Permasalahannya  adalah  penulisan  bahan  rujukan 
tersebut.
 
D. Alamat situs web

Contoh publikasi ilmiah dan toko eBook on line dapat dilihat pada alamat situs 
web dibawah ini :
a. www.lipi.go.id  
b. http://www.biologi.lipi.go.id/nbin/Download/download.htm  
c. http://www.komputasi.lipi.go.id/  
d. http://www.ebookmall.com/adobe-pdf/  
e. http://www.litbang.deptan.go.id/publikasi/reguler  
f. http://www.unej.ac.id/fakultas/mipa/jid/vol5no2/triagus.pdf  
g. http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?  

url_file=/DOCREP/006/Y4011E/y4011e05.htm

E. Akses Internet
Dengan  perkembangan  handphone  GSM,  akses  internet  dapat  melalui 
handphone  yang memiliki  fasilitas GPRS atau EDGE baik kartu pasca bayar 
maupun pra bayar. Berikut ini rekeomendasi penggunaan akses internet melalui 
handphone GSM
• Rekomendasi akses Internet Via GPRS 

o Kebutuhakan perangkat
 PC atau laptop, notebook
 Sistem Operasi Windows 98, 2000, atau XP
 Handphone merk Motorola C380/C381
 Software Motorola
 Kabel USB (mini USB seperti kabel USB handycam) 

o Kebutuhan layanan akses GPRS
 Langganan kartu Matrik Pasca Bayar atau Simpati Telkomsel
 Biaya akses GPRS sebesar Rp 15 per kbps (Matrik), Rp 25 

per kbps (Simpati) 
o Langkah install 

 Aktifkan GPRS ke Gerai Matriks atau Telkomsel terdekat  
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 Install software Motorola pada PC atau laptop, ikuti 
langkahnya dengan klik next hingga finish.

 Hubungkan PC/laptop via kabel USB dengan Handphone
 Ok, silahkan berselancar di dunia maya

o Menggunakan  HP  Motorola  C380  lebih  pada  mempertimbangkan 
aspek  kemudahan  koneksi  antara  HP  dan  PC melalui  Kabel  USB 
yang relatif mudah dan murah dibandingkan kabel data merk HP lain.

• Disamping menggunakan layanan akses GPRS melalui Matriks, dapat juga 
melalui Kartu Hallo, Kartu Simpati, maupun Pro XL. 

• Untuk  memperoleh  koneksi  yang  lebih  baik,  usahakan  Handphone  yang 
memiliki  fitur GPRS Class 10 (Motorola C380) atau EDGE (Nokia N70), 
dan  fasilitas  koneksi  via  kabel  USB  agar  mudah  dikoneksikan  dengan 
PC/laptop.

• Untuk  memperoleh  kecepatan  yang  lebih  tinggi  dan  murah  dapat 
menggunakan  Handphone  tipe  CDMA  seperti  Telkom  Flexy  atau  Fren 
Mobile 8, misal dengan menggunakan HP merk NOKIA 2112 dengan kabel 
datanya.  Penggunaan  dengan  Kartu  Flexy  maupun  Mobile-8  jauh  lebih 
mudah dan murah dari segi biaya operasional, yaitu Rp 5 (lima rupiah) per 
kbps, dan relatif lebih cepat.
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